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Fitxa SIGOV

Data de la sessió

Govern Consell Tècnic Apartat

Tipus 

Memòria preliminar (avantprojectes de llei) Comunicació consulta pública prèvia (projectes de decret i de decret legislatiu)

Identificació de la iniciativa

Codi SIGOV

Títol de la iniciativa

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de Decret de creació del Consell d’Activitats 

Cinegètiques de Catalunya i dels Consells Territorials d’Activitats Cinegètiques de Barcelona, 

Catalunya Central, Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de l’Ebre.

Previst al Pla de Govern Sí No Previst al Pla normatiu Sí No

Fet rellevant* Sí No Fet noticiable Sí No

* Fet no recurrent, nou

Departaments que hi intervenen

Departament impulsor

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Altres departaments

Organismes participants

Informació bàsica

Contingut de la iniciativa i aspectes principals

L’objecte de la iniciativa és la previsió d’elaborar un projecte de Decret de creació del Consell 

d’Activitats Cinegètiques de Catalunya i dels Consells Territorials d’Activitats Cinegètiques de 

Barcelona, Catalunya Central, Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de l’Ebre.

Objectius de la iniciativa

Facilitar el funcionament eficaç dels òrgans de consulta i assessorament en matèria cinegètica. 

 

Garantir una adequada representativitat dels diferents sectors interessats o afectats per l’activitat 

cinegètica i la seva aportació en la presa de decisions. 

 

Obtenir un millor aprofitament del coneixement i experiència dels agents i sectors interessats. 

 

 

Objectius específics: 

 

-Redefinir i ampliar les funcions del Consell d'Activitats Cinegètiques de Catalunya i dels Consells 

Territorials d'Activitats Cinegètiques, per adequar-les a la perspectiva actual de les activitats 

cinegètiques, que engloben un conjunt d'activitats més enllà de la pràctica de la caça com a 

activitat recreativa. 
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-Adaptar la composició del Consell d'Activitats Cinegètiques de Catalunya i dels Consells 

Territorials d'Activitats Cinegètiques a les necessitats actuals de caràcter social, econòmic i 

d'equilibri del medi natural, i millorar la representativitat dels organismes, entitats i col·lectius que 

tenen interessos que es poden veure afectats per les activitats cinegètiques. 

 

-Modificar les denominacions dels Consells actuals per unes altres que facin referència a les 

activitats cinegètiques en general, i no només a la caça: el Consell d’Activitats Cinegètiques de 

Catalunya i els Consells Territorials d’Activitats Cinegètiques de Barcelona, Girona, Lleida, 

Tarragona i les Terres de l’Ebre. 

 

-Al mateix temps, es vol crear el Consell Territorial d'Activitats Cinegètiques de la Catalunya 

Central, per millorar la representació d'aquest part del territori en l'àmbit de les activitats 

cinegètiques. 

 

-Unificar en un sol text normatiu de tota la regulació d'aquests òrgans assessors i adequar la seva 

regulació a la situació actual. 

Referències, si escau, al Pla normatiu o al Pla de Govern 
  
Indiqueu si es tracta d'una actuació ja prevista al Pla normatiu i al Pla de Govern

La regulació de la modificació de la composició del Consell de Caça de Catalunya i dels Consells 

Territorials de Caça és una actuació prevista al Pla normatiu de l’Administració de la Generalitat 

per als anys 2021-2023 (Acord de Govern de 19 d'octubre de 2021, ACC, mesura 195).

Informació necessària per publicar la consulta, si escau, al Portal Participa.gencat

Títol de la consulta

Consulta relativa a l’elaboració del projecte de Decret de creació del Consell d’Activitats 

Cinegètiques de Catalunya i dels Consells Territorials d’Activitats Cinegètiques de Barcelona, 

Catalunya Central, Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de l’Ebre. 

Període de consulta 

30 dies

Objectius de la consulta (no més de 20 línies)

L’objectiu de la consulta és obtenir aportacions referents als criteris i opcions a tenir en compte en 

el moment de determinar la millor forma de regular la composició, funcions i règim jurídic aplicable 

al (nou) Consell d’Activitats Cinegètiques de Catalunya i als (nous) Consells Territorials d’Activitats 

Cinegètiques de Barcelona, Catalunya Central, Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de l’Ebre.

Preguntes per centrar les aportacions

Es plantegen les següents preguntes específiques: 

1. Quins àmbits considera que haurien de tenir representació en el Consell d'Activitats 

Cinegètiques de Catalunya? I en els Consells Territorials d'Activitats Cinegètiques? 

2. Quines funcions haurien d'assignar-se al Consell d'Activitats Cinegètiques de Catalunya? I als 

Consells Territorials d'Activitats Cinegètiques?

Grups als quals s'adreça la consulta

La consulta pública prèvia estarà oberta al conjunt de ciutadans i organitzacions. No obstant, hi ha 

entitats o col·lectius i sectors directament o potencialment afectats, respecte dels que es considera 

especialment important la seva contribució. En aquests casos, es preveu convidar a participar de 

forma directa a les entitats que segueixen: 

 



3/3A
4

3
-V

0
1

-2
1

R/N: P0025/P0025

• El Consell de Caça de Catalunya. 

• Consells territorials de caça de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de l’Ebre. 

• Juntes Consultives de Reserves Nacionals. 

• Federació de Municipis de Catalunya (FMC). 

• Associació Catalana de Municipis (ACM). 

• Federació Catalana de Caça. 

• Agrupació de Societats de Caçadors i Pescadors de Catalunya (AGRUPCAT). 

• Associació per a la Defensa del Patrimoni Natural (DEPANA).  

• Federació d’Entitats Ecologistes (EdC).  

• SEO-BIRDLIFE.  

• Ecologistes en Acció. 

• Alternativa Verda – ONG. 

• Associació per al desenvolupament Rural integral (ADRINOC). 

• Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA).  

• Consorci Leader de desenvolupament Rural del Camp.  

• Entitats de protecció dels animals (PACMA, ADDA). 

• Organitzacions agràries (UP, JARC, ASAJA).  

• Associacions de propietaris forestals.  

• Consorci Forestal de Catalunya. 

• Forestal Catalana, S.A. 

• Associacions de criadors o productors d’espècies cinegètiques. 

• Federació Avícola Catalana (FAC). 

• Fundación ARTEMISAN. 

• Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA). 

• Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC). 

• Institut d’Estudis Catalans. 

• Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA).  

• Consell Nacional de les Dones de Catalunya. 

• Consell Assessor de Dones del Món Rural i Marítim. 

• Consell General de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya. 

• Confederació patronal més representativa de la Petita, Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC).

Altres formes de participació: qüestionaris o sessions de debat

No és previst elaborar cap qüestionari específic en relació a aquesta consulta. 

No és previst promoure cap debat obert en relació a la forma d'elaborar el Decret de creació del 

Consell d'Activitats Cinegètiques de Catalunya i dels Consells Territorials d'Activitats Cinegètiques 

de Barcelona, Catalunya Central, Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l'Ebre.

Documentació addicional

No és previst publicar documentació addicional de suport a la consulta.


