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Informe de retorn sobre la valoració de les aportacions efectuades en la fase de 
consulta pública prèvia a l’elaboració del Projecte d’ordre sobre el procediment 
d’autorització excepcional de captura en viu per al control d’espècies 
cinegètiques depredadores i d’espècie exòtiques invasores depredadores 
 
 
 
D’acord amb l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, el Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació ha publicat al portal “Participa gencat” la consulta 
pública sobre el Projecte d’ordre sobre el procediment d’autorització excepcional de 
captura en viu per al control d’espècies cinegètiques depredadores i d’espècie 
exòtiques invasores depredadores pel que fa als aspectes següents: 
 
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa. 
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació. 
c) Els objectius de la norma. 
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores. 
 
La consulta ha estat oberta en el portal Participa gencat des del 15 fins al 29 de 
desembre de 2017, amb l’objectiu de disposar de les opinions de la ciutadania, en 
general, sobre la iniciativa esmentada. En aquest període s’ha rebut un comentari per 
mitjà del portal Participa gencat. 
 
L´únic comentari rebut ha estat realitzat per la senyora Mercè Roquer Compte en data 
24.12.2017 en què exposa que el Projecte d’ordre objecte de consulta compleix les 
característiques essencials que ha de tenir una memòria preliminar i, quant al fons, 
entén la necessitat de regular les accions de captura d’espècies cinegètiques i 
exòtiques invasores fora dels períodes hàbils, però considera que caldria establir amb 
claredat quins han de ser els criteris pels quals s’emetran les autoritzacions 
excepcionals de captura per garantir la preservació de l’ecosistema. 
 
Resposta: 
 
La consulta prèvia publicada en el portal Participa gencat és un tràmit introduït per 
l’LPACA, 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, la necessitat i oportunitat de la seva aprovació, els objectius de la 
norma  i les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries, 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. En aquesta fase, volem apuntar que la 
Direcció General no ha presentat la memòria preliminar del projecte de disposició. El 
que correspon en aquest moment, és posar en coneixement del públic en general la 
voluntat d’iniciar la tramitació del projecte d’ordre. Posteriorment, el projecte de 
disposició  serà objecte d’informació pública en el mateix portal Participa gencat, 
juntament amb la documentació que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost. 
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Pel que fa a la necessitat de regular els criteris pels quals s’emetran les autoritzacions 
excepcionals de captura per garantir la preservació de l’ecosistema, cal dir que es 
tindrà en compte l’aportació realitzada i, efectivament, caldrà analitzar i estudiar els 
criteris pels quals s’atorguen les autoritzacions excepcionals. 
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