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ORDENANÇA REGULADORA DE LES PASTURES DE LES MUNTANYES
D’UTILITAT PÚBLICA DEL MUNICIPI DE PLANOLES
Fonament i naturalesa
Són terrenys forestals de propietat pública els que pertanyen al patrimoni de l’Estat, al de la
Generalitat, al de les entitats locals i al de les altres entitats de dret públic.
Els terrenys forestals comunals o assimilats per tradició es regulen per les disposicions de la
Llei 67/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.
L’aprofitament de les pastures s’ha de fer tenint cura de no degradar el sòl ni la capa vegetal
necessària per a la protecció dels terrenys contra l’erosió.
L’article 96 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, aprovat per Decret 336/1988 de 17
d’octubre, estableix “Els ens locals tenen la facultat d’explotar les forests de la seva propietat i
realitzar el servei de conservació i foment d’aquestes, d’acord amb el que estableix la
legislació especifica sobre forests i aprofitaments forestals.”
L’Ajuntament de Planoles, ha considerat convenient regular l’aprofitament de les pastures de
les muntanyes d’utilitat pública i comunals, mitjançant la present ordenança.
Article 1er.- Àmbit d’aplicació.
La present Ordenança te per objecte regular l’aprofitament de les pastures de les forests
públiques de tot el terme municipal de Planoles.
Article 2on.- Destí de les pastures de les forest públiques.
L’aprofitament de les pastures de les forests públiques se l’adjudicarà anualment l’Ajuntament
per repartir-les com és costum entre els veïns ramaders veïns del municipi, que abonaran el
preu fixat per la Secció de Recursos Forestals dels Serveis Territorials del Departament de
Medi Ambient i Habitatge.
Es considerarà veí ramader, aquella persona física que reuneixi les següents condicions:
a)
b)
c)
d)

Estar empadronat al municipi de Planoles i residir-hi durant tot l’any.
Que l’activitat principal sigui la ramadera.
Ser propietari o arrendatari de terres al municipi de Planoles.
Acreditar ser titular a títol personal o per transmissió familiar de la cartilla ramadera de
bestiar oví o boví.
e) Que no exerceixi la transhumància del bestiar boví (pot exercir-la amb el bestiar oví).
Article 3er.- Utilització de les pastures sobrants.
En cas què el bestiar propietat dels veïns sigui inferior al que admeten les forests públiques,
se’n podrà admetre de foraster, de comú acord entre els ramaders locals i l’Ajuntament.
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En cas d’excés de bestiar a la muntanya, es reduirà primer el bestiar foraster i després el dels
veïns. La reducció del bestiar local es farà en proporció al nombre de caps de bestiar i de les
Hectàrees de terres de cada ramader.
Si l’Ajuntament, tenint en compte el vot de la majoria absoluta dels ramaders locals, es
considera que hi ha abús, es podrà limitar el nombre de caps de bestiar que pugen a la
muntanya, o denegar la llicència de pastura.
S’entendrà que hi ha abús en els casos següents:
a) Quan el veí del poble que habitualment no es dedica a la ramaderia, compri o llogui
bestiar només per a la temporada d’estiu.
b) Quan un ramader que no reuneixi les condicions de l’article 2n. de la present
ordenança, posi el ramat a nom d’una altra persona que les compleixi.
Article 4art.- Preu de l’aprofitament sobrer.
Aquest preu es fixarà d’acord amb la Secció Territorial de Recursos Forestals.
Article 5è.- Autorització per a l’aprofitament.
Per gaudir de l’aprofitament de les pastures s’haurà de sol·licitar la pertinent llicència a partir
del dia 1 de març fins el dia 30 d’abril de cada any.
L’Ajuntament atorgarà la pertinent autorització que iniciarà la seva vigència el dia 1 de juny
fins l’1 de novembre.
La llicència de pastures sense la qual no es pot pujar el ramat a la muntanya s’haurà de
recollir cada any a l’Ajuntament, abans de l’1 de juny.
La llicència no serà donada a cap ramader que:
a) No compleixi les condicions i normes anteriors.
b) Tingui pendent el pagament de llicències d’anys anteriors.
c) Que no tingui Certificació Veterinària visada pel Servei Territorial de Sanitat Animal del
DARP.
Article 6è.- Densitat ramadera.
Per cada forest pública s’estableix el següent nombre d’unitats:
- Avetar:
superfície aprofitada 548,23 Has. Caps 300 oví
30 boví
- Pinatar:
superfície aprofitada 452,72 Has. Caps 300 oví
40 boví
- Coma de Planès: superfície aprofitada 156,45 Has. Caps 255 oví
14 boví
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Article 7è.- Obligacions dels ramaders en relació al bestiar.
a) Complir el programa de sanejament establert pels reglaments i normes que en relació
a la ramaderia estiguin vigents.
b) Presentació de la documentació acreditativa de la propietat del bestiar degudament
avalada pel Servei de Sanitat Animal del DARP.
c) Els ramaders adjudicataris de les pastures, no podran subarrendar-les a d’altres
ramaders.
Article 8è.- Responsabilitat del ramader.
Els ramaders titulars de la llicència són responsables del bestiar de la seva propietat així com
dels danys que puguin ocasionar, per la qual cosa hauran de subscriure una pòlissa de
Responsabilitat Civil.
Els ramaders veïns del poble es faran càrrec del manteniment de les instal·lacions ramaderes
com són: tancats, abeuradors, mànegues , passos canadencs, etc.
El règim de sancions serà el previst a la Llei 6/1988, de 30 de març, Forestal de Catalunya i
supletòriament el previst en el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals.
Disposició final
La present ordenança entrarà en vigor el dia següent de la data de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de la Província.
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