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INFORME DE RETORN SOBRE LA VALORACIÓ DE LES APORTACIONS 
EFECTUADES EN LA FASE DE CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA EN RELACIÓ A LA 
MODIFICACIÓ DEL DECRET 9/2019, DE 8 DE GENER, RELATIU A LA RECOLLIDA, 
EL TRANSPORT, EL CONDICIONAMENT I LA COMERCIALITZACIÓ DE CAÇA 
SILVESTRE DESTINADA AL CONSUM.  

 
D’acord amb l’article 66 bis de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya (LRJPAPC), el 
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha publicat al portal 
Participa Gencat, la consulta pública relativa a l’elaboració del decret de modificació 
del Decret 9/2019, de 8 de gener, relatiu a la recollida, el transport, el condicionament 
i la comercialització de caça silvestre destinada al consum, pel que fa als aspectes 
següents: 
 
a) Els problemes que es pretén solucionar.  
b) Els objectius que es volen assolir.  
c) Les possibles solucions alternatives normatives i no normatives.  
d) Els impactes econòmics, socials i ambientals més rellevants de les opcions 
considerades.  
 
La consulta pública prèvia és un tràmit introduït per la LRJPAPC, que té com a objecte 
recollir, amb caràcter previ a l’elaboració de la disposició, l’opinió de la ciutadania sobre 
els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa, els objectius d’aquesta, les 
possibles solucions alternatives i els impactes econòmics, socials i ambientals 
d’aquestes, amb la finalitat d’incrementar la participació de la ciutadania en el 
procediment d’elaboració de normes. En definitiva, és una eina que es posa a l’abast 
de la ciutadania per debatre i deliberar sobre els projectes de disposicions. El que 
correspon en aquest moment és posar en coneixement del públic en general la voluntat 
d’iniciar la tramitació del projecte de decret. Posteriorment, el projecte de disposició 
serà objecte d’informació pública en el mateix portal Participa Gencat, juntament amb 
la documentació que estableix la LRJPAPC.  
 
La consulta ha estat activa en el portal Participa Gencat des del 2 de febrer de 2023  
fins al 2 de març de 2023, amb l’objectiu de disposar de les opinions de la ciutadania, 
sobre el decret de modificació del Decret 9/2019, de 8 de gener, relatiu a la recollida, 
el transport, el condicionament i la comercialització de caça silvestre destinada al 
consum 
 
Es van plantejar les següents preguntes per centrar les aportacions: 
 
1. Creus que cal regular o modificar algun altre aspecte del procés de la 
comercialització de la carn de caça? 
 
2. Consideres que hi ha altres conseqüències negatives o positives derivades del marc 
normatiu vigent que s’estiguin produint actualment i que no s’han posat en relleu en la 
documentació? 
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Durant el període en que ha estat activa la consulta pública prèvia al Portal Participa 
s’ha presentat una única proposta per part de la ciutadania, la qual es transcriu i es 
respon en el present informe.  
 
Proposta 1. Publicada el 02/03/2023. Andreu Aymerich Colomer: 
 
M’adreço a vosaltres per expressar una necessitat del territori que m’agradaria que es 
tingués en consideració durant la modificació del Decret 9/2019, de 8 de gener. Us la 
detallo a continuació: 
 
El Reglament 853/2004 d’higiene dels productes d’origen animal, en el seu capítol 1, 
article 1r, punt 3 i apartat “e” , s’exposa que el citat reglament no s’aplicarà en el cas 
“del subministrament directe per part dels caçadors de petites quantitats de caça 
silvestre o de carn de caça silvestre al consumidor final o establiments locals de venda 
al detall que subministren directament al consumidor final”. Aquesta excepció que és 
part de la flexibilitat que aporta el paquet d’higiene forma part dels eixos vertebradors 
de la Unió Europea on es lluita per preservar les formes i costums locals dels seus 
territoris. Aquesta filosofia també s’alinea amb el pensament del DACC on es procura 
facilitar i promoure el consum de carns de caça.  
 
A Espanya, aquest punt del Reglament es transposa en el RD 1086/2020 sobre 
flexibilització. En aquest RD s’exposa que: 
 
“Toda la carne de caza silvestre que se comercialice deberá obtenerse en un 
establecimiento de manipulación de caza, de acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento (CE) nº 853/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril 
de 2004. No obstante, en casos excepcionales y debidamente justificados, previa 
autorización de la autoridad competente de la comunidad autónoma, los cazadores 
podrán realizar el suministro directo de pequeñas cantidades de carne fresca de caza 
mayor silvestre al consumidor final o a establecimientos de comercio al por menor que 
suministran directamente esta carne al consumidor final, en los términos siguientes: 
 
a) Se consideran pequeñas cantidades de carne de caza dos canales de caza mayor 
a la semana, por cazador (productor).  
 
b) La obtención de la carne de caza y las instalaciones donde se realice deberán 
cumplir con lo establecido en el Reglamento (CE) nº 852/2004 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 29 de abril de 2004, y en particular, su anexo II.  
 
c) La autoridad competente de la comunidad autónoma establecerá un sistema que 
permita asegurar el control oficial y la inspección sanitaria de las carnes antes de su 
comercialización que, en el caso de especies sensibles a la triquina, incluya un análisis 
de detección de triquina utilizando uno de los métodos establecidos en los capítulos I 
y II del anexo I y, en su caso, en el anexo III del anexo I del Reglamento de Ejecución 
(UE) 2015/1375 de la Comisión, de 10 de agosto de 2015.  
 
Partint d’aquesta base legal, proposo que en el nou decret es faciliti la comercialització 
local de la carn de caça per part de la figura del caçador. Per aconseguir aquest fi, 
caldria estipular la figura de l’autoritat competent ha de designar per tal de certificar 
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l’aptitud per el consum humà de les peces de caça mencionades en aquesta proposta. 
Ara mateix, aqueta flexibilitat no existeix en el nostre territori ja que totes les canals 
han de passar per un establiment de manipulació de carns de caça (EMCC). En aquest 
context actual es desvirtua la flexibilitat del R 853/2004 ja que no permet gestionar 
aquetes canals en els municipis o territoris on s’han caçat.  
 
Per aquests motius, si un caçador disposa de les instal·lacions i formació que indica el 
Reglament 852/04 i RD 1086/2020, caldria habilitar veterinaris per tal de donar-los la 
competència en la certificació de les canals de caça major d’aquets caçador en el cas 
que l’ASPCAT no pogués assolir aquesta tasca fent que els que els seus veterinaris 
es desplacin en aquests punts.  
 
Per últim, en la situació epidemiològica actual on hi ha una alta prevalença de triquina 
en poblacions de senglar entenc que no es pugui aplicar aquesta flexibilitat a les carns 
de senglar degut a l’elevat nivell de risc per a la salut humana. No obstant, aquest risc 
no existeix en les espècies remugants cinegètiques. Per aquesta raó, podríeu estudiar 
la meva proposta de facilitar la comercialització local per part del caçador privat en 
espècies de caça major excloent-ne el senglar.  
 
 
Resposta: En la proposta de modificació del Decret 9/2019, de 8 de gener, relatiu a la 
recollida, el transport, el condicionament i la comercialització de caça silvestre 
destinada al consum, ja es preveu incorporar a l’article 17 la possibilitat de 
comercialitzar carn de caça no provinent d’un establiment de manipulació de carn de 
caça que reconeix l’article 19.2 del Reial Decret 1086/2020 en relació al 
subministrament de petites quantitats de carn de caça al consumidor final o a 
establiments de comerç minoristes, passant a ser l’administració local corresponent, 
d’acord amb allò establert a l’article 21.4 del Decret 9/2019 en concordança amb 
l’article 5 de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública, qui determini els controls 
als quals s’han de sotmetre aquestes carns de caça 
 
 
 
  
 
 
 
La directora general d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi 
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