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INFORME DE RETORN SOBRE LA VALORACIÓ DE LES APORTACIONS 
EFECTUADES EN LA FASE DE CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA EN RELACIÓ A 
L’ELABORACIÓ DEL DECRET DE REGULACIÓ DE L’ACTIVITAT CINEGÈTICA A 
CATALUNYA 

 
 

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 regulació de 
l’activitat cinegètica a Catalunya 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 21 d’abril de 2022 
fins al 20 de maig de 2022, amb l’objectiu de disposar de les opinions de la ciutadania, 
sobre el decret de regulació de l’activitat cinegètica de Catalunya. Es van plantejar 
les següents preguntes per centrar les aportacions: 
 

1. Quin ha de ser el rol dels agents afectats en els diferents procediments que es 
preveu regular? 

2. Quines garanties o tràmits cal establir? 
3. Cal definir criteris específics o requisits per obtenir permisos de caça? I en el cas 

de les autoritzacions excepcionals? 
4. Quines mesures considera oportunes per protegir l’agricultura i la forest o la 

fauna salvatge? 
5. Quin paper ha de tenir el caçador expert? 
6. Hi ha algun àmbit de l’activitat cinegètica que considera que cal regular més 

específicament? 
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En total s’han presentat en el mateix portal 15 propostes entre entitats i persones 
físiques. Per altres mitjans, han arribat també 3 propostes més, essent un total de 
146 aportacions, relatives a la regulació de l’activitat cinegètica a Catalunya de 12 
actors diferents.  
 
Per facilitar la comprensió de l’informe, s'ha ordenat i indexat en 8 apartats diferents, 
d'acord amb les similituds dels conceptes de les aportacions realitzades. 
Posteriorment, dins de cada apartat s’exposa, per a cada una de les aportacions 
presentades, una resposta específica i finalment es fa una valoració per a cada un 
dels apartats. Els apartats son: 
 
1. Rang de la norma 
2. Seguretat en les batudes 
3. Control de danys causats per espècies cinegètiques i mètodes alternatius a la caça. 
4. Caçador expert. 
5. Terrenys cinegètics.  
6. Gestió cinegètica. 
7. Gossos de caça.  
8. Altres. 
 
A continuació s’exposen i es responen les aportacions rebudes durant aquest període 
per mitjà del portal Participa Gencat i altres mitjans telemàtics.  
 

1. RANG DE LA NORMA 
 

Aportacions 
 

1) INTERcids. Operadors Jurídics pels Animals. 
 
Aportació publicada al Portal Participa Gencat en data 20/05/2022.  
 
“Perfilar una llei específica per tal de regular l'activitat cinegètica.” I “Preferible 
començar per fer una Llei i després desenvolupar-la.” 
 
Resposta:  Ja es preveu a mitjà termini, el desenvolupament d’una llei de caça de 
Catalunya. Tot i així, atès que una nova Llei requereix d’una tramitació llarga i 
complexa, s'ha considerat necessari regular ja determinats aspectes que no 
requereixen rang de llei, per tal de facilitar i dotar de seguretat jurídica l’activitat 
cinegètica. Es tracta de regular aspectes que l’actual normativa ja preveu però que 
no estan suficientment desenvolupats o cal ajustar-los a realitat actual. 
 
2) Unió de Pagesos.  
 
Aportació rebuda mitjançant correu electrònic el 19/05/2022.  
 
“Els esforços per aprovar una nova regulació s’haurien de centrar en la nova llei de 
caça. Tenint en compte que, mentre no es disposi de la nova llei, la nova normativa 
s’haurà d’emmarcar en la Llei de caça de 1970, es proposa que si les matèries que 
es pretenen regular en aquest projecte de decret es poden regular mitjançant una 
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norma de rang inferior no es regulin mitjançant decret amb l’objectiu d’escurçar la 
tramitació d’aquesta nova norma (els aspectes que es volen regular actualment estan 
regulats mitjançant ordres i resolucions).” 
 
Resposta: Ja es preveu a mitjà termini, el desenvolupament d’una llei de caça de 
Catalunya. Tot i així, atès que una nova Llei requereix d’una tramitació llarga i 
complexa, s'ha considerat necessari regular ja determinats aspectes que no 
requereixen rang de llei, per tal de facilitar i dotar de seguretat jurídica l’activitat 
cinegètica. Es tracta de regular aspectes que l’actual normativa ja preveu però que 
no estan suficientment desenvolupats o cal ajustar-los a realitat actual. En tot cas cal 
fer-ho en forma de decret atès que una Ordre és un reglament inferior i necessita que 
una llei prevegi el desenvolupament via Ordre i una resolució no és una opció, ja que 
es un acte administratiu i no una norma jurídica.  
 
Valoració 
 
En relació a al rang de la norma, s’han rebut dues aportacions diferents de dos actors 
diferents.  
Les aportacions rebudes posen de manifest la necessitat que al marge d’aquest 
Decret, també s’iniciïn els treballs per a redactar una nova llei de caça, que permeti 
regular l’activitat cinegètica d’una manera més àmplia i ajustada a la realitat del nostre 
territori. Cal afegir que ja està previst iniciar els tràmits per a aprovar una llei de caça, 
la qual no està renyida amb l’aprovació del present Decret que té per objecte regular 
aspectes que l’actual normativa ja preveu però que no estan suficientment 
desenvolupats o cal ajustar-los a la realitat actual per tal de facilitar i dotar de 
seguretat jurídica l’activitat cinegètica.  
 

2. SEGURETAT EN LES BATUDES 
 

Aportacions 
 
3) Parc natural de la Serralada Litoral 
 
L’òrgan gestor del Parc Natural de la Serralada Litoral presenta una aportació en 
relació a la seguretat en les batudes, la qual va ser publicada al portal Participa 
Gencat en data 06/05/2022.  
 
“En cas de prevenció de danys a l’agricultura, fer que les batudes estiguin 
condicionades a un decret municipal de tancament temporal de la zona de batuda 
prohibint l'accés a la resta d'usuaris. Aquesta mesura, també es podria aplicar en 
espais naturals amb molta concurrència d'ús públic dins el període hàbil, 
especialment en cap de setmana.” 
 
Resposta: La norma preveu regular les formes de materialitzar els tancaments en cas 
de batuda. Actualment la Resolució anual de vedes ja disposa que quan calgui 
col·locar parades en camins d'ús públic, s'ha de disposar de l'autorització expressa 
de l'ajuntament, amb les condicions corresponents, i col·locar un altre cartell 
informatiu amb les característiques i els símbols que especifica l'annex 2 d'aquesta 
Resolució, que inclourà còpia de l'autorització. També que caldrà instal·lar un sistema 
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prou visible que travessi el camí de banda a banda perquè dificulti o impedeixi l'accés 
de persones i/o vehicles i, si cal, en zones d'elevada freqüentació humana, situar 
persones que informin les persones no caçadores. Aquesta disposició és una de les 
que es volen incorporar al Decret, ja que es considera que és una regulació d’àmbit 
general i no circumscrita a una única temporada de caça. 
 
4) Sergi  
 
Aquesta mateixa persona ha fet 5 aportacions diferents relatives a la seguretat de les 
batudes, totes elles publicades al portal Participa Gencat en data 16/05/2022. 
 
a) “Dotar als cap de colla o presidents del poder per avisar i sancionar mitjançant 
denúncia administrativa els comportaments perillosos en les batudes dels seus 
associats o membres de les colles.” 
 
Resposta: El cap de colla no és una figura reconeguda jurídicament i no pot tenir 
potestat sancionadora atès que aquesta correspon a l’Administració pública. 
Actualment, la Resolució anual de vedes ja disposa que resta prohibit perjudicar el 
normal funcionament de l'acció de caça de manera intencionada, quan de manera 
expressa i manifesta es busqui entorpir-la. En aquest cas, la persona designada cap 
de colla podrà sol·licitar la intervenció dels/de les agents de l'autoritat per donar una 
resposta apropiada al requeriment, els/les quals actuaran segons les circumstàncies 
específiques del cas. Aquesta regulació ja es troba incorporada a l’article 8.4 de la 
resolució anual de vedes, tot i que es vol incorporar al Decret, ja que es considera 
que és una regulació d’àmbit general i no circumscrita a una única temporada de caça 
 
b) “Reglamentar i fer una escala de sancions per a qui alteri, interrompi o molesti 
l’activitat de la caça, sigui batuda, acostament o aguait, tant en la caça major com en 
la caça menor. Sobretot qui furta o amaga les plaques de senyalització de batuda.” 
 
Resposta: El règim sancionador s’ha de regular per una normativa amb rang de llei. 
Actualment, la Resolució anual de vedes (article 8.4) ja disposa que resta prohibit 
perjudicar el normal funcionament de l'acció de caça de manera intencionada, quan 
de manera expressa i manifesta es busqui entorpir-la. I qualsevol incompliment de la 
Resolució anul·la de vedes, ja està tipifica com a sancionable per l’actual llei de caça 
(art. 48.2.14 i 48.3.18 del Decret 506/1971, per remissió de l’art, 46 de la Llei 1/1970, 
de 4 d’abril). 
 
c) “Prohibir l'entrada als camins senyalitzats amb els respectius cartells d’avís de 
batuda de senglar, sota sanció administrativa.” 
 
Resposta: Actualment la Resolució anual de vedes ja disposa que quan calgui 
col·locar parades en camins d'ús públic, s'ha de disposar de l'autorització expressa 
de l'ajuntament, amb les condicions corresponents, i col·locar un altre cartell 
informatiu amb les característiques i els símbols que especifica l'annex 2 d'aquesta 
Resolució, que inclourà còpia de l'autorització. També que caldrà instal·lar un sistema 
prou visible que travessi el camí de banda a banda perquè dificulti o impedeixi l'accés 
de persones i/o vehicles i, si cal, en zones d'elevada freqüentació humana, situar 
persones que informin les persones no caçadores. Aquesta autorització permet que 
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el camí deixi de tenir ús públic i per tant pot contemplar la prohibició d’entrada a les 
persones no caçadores. L’incompliment del que disposi aquesta autorització ja és 
sancionable per part de l’Administració municipal, així com per la resolució anual de 
vedes que preveu sancions per perjudicar el normal funcionament de la caça.  
 
d) “Ajudar als propietaris de finques que ho sol·licitin a posar tanques i/o barreres 
físiques per disminuir la pressió de visitants i/o trànsit rodat, sobretot i de manera 
especial quan entra en conflicte amb la seguretat en les actuacions de caça.” 
 
Resposta: No és objecte de regulació en aquesta proposta de Decret. La freqüentació 
que es pugui donar en una determinada finca per activitats no cinegètiques és una 
qüestió que se surt de l’àmbit d’aquesta proposta. 
 
e) “Simplificar la demanda d'ajuda a mossos i policia local pel tancament de camins i 
vies de circulació pel normal esdevenir de les batudes de caça en les zones 
concorregudes i/o amb volum de trànsit rodat.” 
 
Resposta: No seria objecte de regulació en aquesta proposta de Decret. Poden 
establir-se protocols per facilitar o fer factible el suport. 
 
5. Francesc Jiménez Romero 
 
Aquesta mateixa persona ha fet 5 aportacions diferents, relatives a la seguretat en 
les batudes, totes elles publicades al portal Participa Gencat en data 17/05/2022. 
 
a) “Realització de controls d’alcoholèmia aleatoris als caçadors que participin en les 
batudes, com es fan als conductors de vehicles.” 
 
Resposta: No seria objecte de regulació en aquesta proposta de Decret, ja que la 
competència és exclusiva de l’estat, d’acord amb l’article 149.1 26º. D’acord amb el 
Reial Decret 137/1993, de 29 de gener, pel qual s’aprova el Reglament d’Armes, està 
prohibit usar les armes sota els efectes de begudes alcohòliques. 
 
b) “Limitació temporal de les batudes.” 
 

a.     Limitació temporal de les batudes: Prohibir les batudes en caps de setmana 
i festius escolars. 
 
b.     Limitació territorial de les batudes: Perimetrar les zones en les quals es 
produeixin les batudes per evitar que s’hi pugui accedir per cap camí.” 

 
Resposta: No es considera procedent fer una prohibició genèrica de caça en cap de 
setmana i durant vacances escolars. Si que ha de ser possible establir prohibicions 
específiques en determinats indrets i períodes, així com aplicar i millorar les mesures 
de seguretat inherents a la realització de les batudes. 
La limitació d’accés a la zona de batuda ja està prevista a la resolució anual de vedes 
i la idea és incorporar aquesta regulació a la proposta de decret, però en cap cas es 
podrà preveure la perimetració total de la zona de batuda atesa la impossibilitat 
material de dura-la a terme.  
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c) “Crear un registre d’accidents de caça, ja que a l’actualitat no existeix, amb l’objectiu 
d’augmentar la transparència d’aquest tipus de fets.” 
 
Resposta: Ja s’està treballant per tal de crear-lo, tot i que no seria objecte de regulació 
en aquesta proposta de Decret. 
 
d)  “a.     Senyalització: Ubicar senyals a tots els camins que accedeixin a la zona 
 de la batuda, doncs es fan en zones de 300-400 hectàrees, sent ubicar senyals 
 només en els camins principals. 
 
 b.     Informació: Ubicar agents amb mitjans adequats per informar de la batuda 
 als usuaris del bosc. Es podria establir un percentatge mínim de membres de 
 la colla de caçadors que informessin als usuaris del bosc de la batuda” 
 
Resposta: Són unes qüestions que actualment estan regulades parcialment a la 
Resolució anual de vedes, però que està previst desenvolupar en la proposta de 
Decret, ja que es considera que és una regulació d’àmbit general i no circumscrita a 
una única temporada de caça. 
 
La proposta del senyor Francesc Jimenez Romero al portal Participa Gencat ha rebut 
una resposta per part del senyor Javi Molina, a través del mateix aplicatiu: 
 
Comentari del Sr. Javi Molina: En tot cas una de les fites més importants per assolir 
és fer entendre a la població que no viu en zones rurals, i que les visiten en cap de 
setmana, que no són "usuaris del bosc" per dret adquirit. Els caçadors en som perquè 
tenim un contracte d'aprofitament cinegètic signat amb els propietaris corresponents, 
dins el marc d'un pla tècnic de gestió cinegètica que el regula, i que sí que ens dona 
dret a fer-ne ús. 
Aquests "usuaris del bosc" de cap de setmana i festius, legalment només poden fer 
servir els camins públics o d'ús públic, el pas dels quals durant la batuda n'és 
temporalment restringit per decret d'alcaldia corresponent i estan degudament 
senyalitzats, com marca la normativa cada any. Si aquestes persones visitants 
ocasionals de zones rurals, que s'autonomenen "usuaris del bosc" entenguessin que 
la gran part del bosc no és públic (el 75% dels boscos a Catalunya són privats) 
evitaríem molts mals de caps, i segurament també molts accidents. 
 
Resposta: Forma part de l'àmbit de difusió i de formació; s'aparta de l'àmbit de la 
regulació que es proposa, fet que no vol dir que no es tingui present. 
 
6. Alex F.  
 
Aportació publicada al portal Participa Gencat el 20/05/2022.  
 
“És indispensable que aquest nou document en forma de llei garanteixi el lliure 
exercici de la caça i en penalitzi la seva obstrucció. Cada cop són més les actituds 
ofensives de certs col·lectius radicals que atempten contra els drets de terceres 
persones, dificultant l'exercici de la caça, ja sigui trencant senyalització de batudes 
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(vital per a la seguretat), increpant directament a caçadors, etc. Països com França 
ja sancionen aquests tipus de conductes intolerables en democràcia.” 
 
Resposta: Actualment, la Resolució anual de vedes ja disposa que resta prohibit 
perjudicar el normal funcionament de l'acció de caça de manera intencionada, quan 
de manera expressa i manifesta es busqui entorpir-la. I qualsevol incompliment de la 
Resolució anul·la de vedes, ja està tipifica com a sancionable per l’actual llei de caça. 
Cal afegir, però, que a mig termini ja es preveu tramitar una llei de caça de Catalunya, 
el que permetrà regular el règim sancionador.  
 
7. Susanna Jiménez Romero 
 
Aquesta mateixa persona ha fet dues aportacions en relació a la seguretat de les 
batudes, ambdues han estat rebudes mitjançant correu electrònic el dia 1/05/2022.  
 
a) “Prohibir les batudes de caça en cap de setmana i durant les vacances escolars, 
que és quan hi ha més concurrència d’ús públic dels espais forestals i, per tant, més 
risc de rebre un tret accidental per a les persones que n’estan gaudint.” 
 
Resposta: No es considera procedent fer una prohibició genèrica de caça en cap de 
setmana i durant vacances escolars. Si que ha de ser possible establir prohibicions 
específiques en determinats indrets i períodes, així com aplicar i millorar les mesures 
de seguretat inherents a la realització de les batudes. 
 
b) “Redactar i aprovar, en el menor temps possible, un protocol d’obligat compliment 
que garanteixi la seguretat de les batudes, amb mesures com: 
 
- La presència d’efectius policials locals, mossos d’esquadra i agents rurals, a més 

de vigilància privada a càrrec de les societats de caçadors, per controlar i 
senyalitzar els espais forestals i TOTS els possibles accessos a la zona de la 
batuda. 
 
Resposta: Aquesta mesura és de gestió, la seva aplicació no requereix una 
regulació a nivell de disposició normativa. 
 

- La utilització de precintes i tanques, o d’altres sistemes anàlegs, per dur a terme 
el tancament perimetral de l’àrea de caça que eviti que CAP persona usuària del 
bosc pugui accedir-hi, tant dintre del període hàbil com fora de la temporada de 
caça. Les persones surten a gaudir de la natura tot l’any, i no només uns mesos 
concrets.  
 
Resposta: Actualment la resolució anual de vedes ja preveu les mesures de 
senyalització de les batudes, i estableix que caldrà instal·lar un sistema prou 
visible que travessi el camí de banda a banda perquè dificulti o impedeixi l’accés 
de persones i/o vehicles a la zona de batuda. La idea és incorporar aquesta 
regulació a la proposta de Decret, atès que es considera que és una regulació 
d’àmbit general i no circumscrita a una única temporada de caça.  
 



Generalitat de Catalunya  
Departament d'Acció Climàtica,  
Alimentació i Agenda Rural 
Direcció General d’Ecosistemes  
Forestals i Gestió del Medi 

C. del Dr. Roux, 80 
08017 Barcelona 
Tel.: 93 567 42 00 
Fax: 93 567 41 84 

8 

 

- La realització de controls d’alcoholèmia aleatoris als participants en les batudes 
com els que es fan en l’àmbit del trànsit. 
 
Resposta: No seria objecte de regulació en aquesta proposta de Decret, ja que la 
competència és exclusiva de l’estat, d’acord amb l’article 149.1 26º de la 
Constitució. D’acord amb el Reial Decret 137/1993, de 29 de gener, pel qual 
s’aprova el Reglament d’Armes, està prohibit usar les armes sota els efectes de 
begudes alcohòliques. 
 

- La comunicació i difusió entre la ciutadania (centres cívics; escoles; associacions 
de ciclistes i d’excursionistes; empreses d’organització de curses de muntanya; 
botigues d’esports; etc.) de les batudes programades cada temporada (dia, hora 
i lloc), i fent servir tots els mitjans possibles, convencionals i virtuals.” 
 
Resposta: Ja s'estan fent gestions per desenvolupar un gestor GIS. Es pot 
incorporar a la norma el fet d’exigir el GIS com a eina d'informació. 

 
c) “Crear un registre d’accidents de caça, ja que ara com ara no disposem d’aquestes 
dades a casa nostra. No ens podem permetre no saber quina és la magnitud 
d’aquesta gravíssima problemàtica.” 
 
Resposta: Ja s’està treballant per tal de crear-lo, tot i que no seria objecte de regulació 
en aquesta proposta de Decret. 
 
8. Unió de Pagesos 
 
Aquesta entitat ha presentat 9 aportacions diferents en relació a la seguretat de les 
batudes, totes elles presentades per correu electrònic el 19/05/2022.  
 
a) “El departament competent en matèria de caça en base a la informació que disposi 
de densitat de poblacions (en base a censos, el programa de seguiment del senglar, 
estudis específics, etc.) establirà les zones en que aquestes abundància d’individus 
pot resultar perillosa o nociva per a les persones o perjudicial per a l’agricultura, la 
ramaderia o els terrenys forestals amb un mínim de dos nivells de perillositat o 
nocivitat: zones amb sobrepoblació i zones en emergència cinegètica (d’acord amb 
la Disposició addicional Vint-i-tresena de la Llei 2/2014, del 27 de gener). 
L’objectiu seria que en la situació de sobrepoblació es puguin establir mesures per 
prevenir els danys amb l’increment de les captures previstes als PTGC, agilitzar i 
simplificar el sistema actual de les autoritzacions excepcionals de captura per danys 
(simplificació del tràmit i reducció dels terminis administratius de les tramitacions).” 
 
Resposta: Ja està previst incloure-ho en la proposta de Decret, ja que actualment la 
Resolució anual de vedes ja regula aquests aspectes i es considera que és una 
regulació d’àmbit general i no circumscrita a una única temporada de caça. 
 
b) “Regular les autoritzacions excepcionals preventives en zones on hi ha 
sobrepoblacions o hi ha hagut danys els anys anteriors i ja es pot preveure que hi 
haurà danys (blat de moro/senglar; cereals-fruiters/conill; cabirol/vinya; etc.) que 
s’haurien d’atorgar amb antelació suficient per poder actuar preventivament abans de 
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l’inici dels danys. Informar a la pagesia de l’àmbit de les autoritzacions per què tinguin 
coneixement de la zona, període i actuacions que s’han autoritzat.” 
 
Resposta: Ja està previst incloure-ho en la proposta de Decret, ja que actualment la 
Resolució anual de vedes ja regula aquests aspectes i es considera que és una 
regulació d’àmbit general i no circumscrita a una única temporada de caça. 
 
c) “Regular la possibilitat prevista a l’article 33.4 de la Llei 1/1970 i 35.5 del Decret 
506/1971, de 25 de març per tal que els titulars de les explotacions agràries (persona 
titular de la DUN), quan pateixin danys als cultius o prevegin que en patiran, puguin 
sol·licitar una autorització excepcional de caça per danys per actuar dins les seves 
parcel·les (instal·lació caixes-trampa, aguaits diürns i nocturns, etc.). Com a mínim 
en les zones amb sobrepoblació no ha de ser necessari disposar del vistiplau del 
titular cinegètic o del refugi de fauna. Cal tenir en compte que, segons les dades de 
la Declaració anual de conreus de 2020 només es conreen en règim de propietat el 
46,52 % de la superfícies declarades. El 53,48% de les superfícies no es conreen en 
règim de propietat (en règim d’arrendament el 48,77% i en parceria el 4,71 %.).” 
 
Resposta: Actualment, això ja està regulat a la normativa esmentada i dins dels 
requisits necessaris per obtenir aquesta autorització excepcional determina que cal 
donar audiència als interessats i als titulars dels aprofitaments cinegètics. 
 
d) “A les zones de seguretat de les línies de l'AVE, de tren, d’autovies, autopistes i 
carreteres que siguin refugi de fauna cinegètica s’ha d’establir el mecanisme que 
obligui als titulars d’aquestes infraestructures a prendre mesures per evitar que s’hi 
refugiï la fauna i, en cas que n’hi hagi, mesures per eliminar-la.” 
 
Resposta: Aquesta mesura és de gestió, la seva aplicació no requereix una regulació 
a nivell de disposició normativa. 
 
e) “Aclarir el sistema d’actuació en cas de danys en les zones de seguretat 
declarades.” 
 
Resposta: Ja està previst incloure-ho en la proposta de Decret. 
 
f) “Establir un sistema de comunicació telemàtica dels danys de fauna a l’agricultura, 
la ramaderia, forest, accidents de carretera que permeti: 
 
- Disposar d’informació dels danys (lloc, cultius, època, afectació, espècie causant 

els danys (si es coneix), etc.). 
- L’administració activi l’execució de les mesures cinegètiques necessàries per part 

del titular cinegètic que correspongui.” 
 

Resposta: Aquesta mesura és de gestió i actualment ja s’està aplicant. La seva 
aplicació no requereix una regulació a nivell de disposició reglamentària. 
 
g) “És necessari un sistema per garantir la indemnització dels danys a les 
explotacions  agràries; per tal que siguin totalment indemnitzats, amb un sistema no 
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arbitrari i àgil de peritatge, així com, mitjançant l’ús de les Tecnologies de la 
Informació i Comunicació (TIC), es pugin realitzar totes les tramitacions al respecte.” 

 
Resposta: La indemnització per danys no és objecte de regulació en aquesta 
proposta de Decret. 

 
h) “Així mateix, l’establiment de l’obligatorietat que els titulars dels espais cinegètics, 
ja siguin públics o privats, disposin d’una assegurança de responsabilitat civil amb 
una franquícia mínima (1%) per cobrir els danys a l’activitat agrària i forestal.” 
 
Resposta: No seria objecte de regulació en aquesta proposta de Decret. 
 
i) “A les zones on es fan batudes s’hauria d’establir l’obligació de reduir la velocitat a 
les carreteres de la zona i els sistemes de col·laboració que facilitin l’ajuda dels 
cossos de Mossos d’Esquadra i de les policies locals pel tancament de camins i vies 
de circulació.” 
 
Resposta: La regulació de les velocitats màximes i mínimes és una competència 
exclusiva de l’Estat, d’acord amb l’article 149.1.21º de la Constitució, i que la 
Generalitat també ha regulat, dins dels límits marcats per l’Estat, a traves de la Llei 
9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural, i el seu 
reglament: Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi 
natural.  
 
9. Federació Catalana de Caça/Representació Territorial de la FCC de Barcelona 
 
La Federació ha presentat 5 aportacions en relació a la seguretat en les batudes,  
entrades totes per registre de la Generalitat en data 20/05/2022.  
 
a) “Senyalització de tots els terrenys i dels camins que durant les batudes perdin la 
seva condició d'ús públic.” 
 
Resposta: S'incorpora la necessitat de senyalitzar a la proposta de Decret ja que 
actualment està regulat a la Resolució anual de vedes, i es considera que és una 
regulació d’àmbit general i no circumscrita a una única temporada de caça. 
 
b) “Establir una regulació per aquelles persones que entorpeixin la realització de les 
batudes i el seu desenvolupament segur, sobretot per la subtracció de les plaques i 
els senyals, donat que emportar-se-les provoca la manca de comunicació sobre la 
qualificació del terreny a l'usuari del medi natural.” 
 
Resposta: El règim sancionador s’ha d’establir amb rang de llei, pel que no podria ser 
objecte del present Decret. Igualment, cal afegir que actualment la Resolució anual 
de vedes ja disposa que resta prohibit perjudicar el normal funcionament de l'acció 
de caça de manera intencionada, quan de manera expressa i manifesta es busqui 
entorpir-la. I qualsevol incompliment de la Resolució anual de vedes, ja està tipifica 
com a sancionable per l’actual llei de caça. Per últim, esmentar que la supressió de 
cartells o senyals indicadors de la condició cinegètica d’un terreny o destruir/danyar 
aquests, està tipificat com a infracció molt greu a l’art 48.1.a) i 48.2.l) de la Llei 1/1970, 
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de 25 de març, i sancionat d’acord amb la llei 5/2020,del 29 d’abril, de mesures 
fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre 
les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, amb quanties de 3.001€ a 
120.000€. 
 
c) “Normes de seguretat (senyalització, vestimenta de seguretat, nombre de caçadors 
etc.) en el cas que aquest decret derogui les directrius de caça.” 
 
Resposta: Ja està previst incloure en la proposta de Decret el contingut de la 
Resolució MAB/2308/2003, de 22 de juliol, per la qual s’aproven les directrius i les 
instruccions tècniques en matèria de caça i les seves modificacions a la Resolució 
ARP/732/2016, de 15 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament 
cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2016-
2017 en tot el territori de Catalunya. 
 
d) “Establir, pels usuaris del medi natural que no són caçadors, la prohibició de pas a 
una zona de caça degudament senyalitzada, qualificant el seu incompliment com una 
infracció i establint, com correspongui fer, el seu règim sancionador. D'aquesta 
manera, no estem eximint als caçadors de complir amb les mesures de seguretat 
establertes, essent el primer requisit el de la correcta senyalització de les batudes, ni 
tampoc a la resta d'usuaris que haurien de respectar la prohibició d'entrar en una 
batuda.” 
 
Resposta: La regulació d'aquests aspectes (prohibició de pas, sancions) hauria de 
tenir rang de Llei. De moment la Resolució ACC/2716/2022, de 12 de setembre, per 
la qual es modifica la Resolució ACC/821/2022, de 22 de març, per la qual es fixen 
les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes 
especials per a la temporada 2022-2023 en tot el territori de Catalunya disposa en el 
punt 8.4. que “Resta prohibit perjudicar el normal funcionament de l'acció de caça de 
manera intencionada, quan de manera expressa i manifesta es busqui entorpir-la. 
Aquesta conducta està tipificada com a infracció a l'article 48.2.32 del Decret 
506/1971, de 25 de març, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei 
de caça de 4 d'abril de 1970, i serà sancionada amb multa de 301 a 1.000 euros, 
d'acord amb la disposició addicional primera de la Llei 5/2020, de 29 d'abril, de 
mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost 
sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient. En aquest cas, la persona 
designada cap de colla podrà sol·licitar la intervenció dels/de les agents de l'autoritat 
per donar una resposta apropiada al requeriment, els/les quals actuaran segons les 
circumstàncies específiques del cas.” 
 
e) “Obligació de posar informadors per part de les administracions als tancaments de 
camins d’ús públic durant la realització d’una batuda. Cal tenir en compte, que això 
comporta una despesa que no pot ser assumida per les societats de caçadors. Els 
caçadors no tenen autoritat ni capacitat per limitar l’accés a un tercer a una zona de 
batuda.” 
 
Resposta: La resolució de vedes actual ja preveu la possibilitat de posar informadors 
als camins d’accés a la zona de batuda en zones que siguin especialment 
freqüentades. Es preveu incorporar aquesta regulació en la proposta de Decret.  
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Valoració 
 
En relació a la seguretat de les batudes han fet un total de 28 aportacions per part de 
7 actors diferents.  
 
Una part de les aportacions fan referència a aspectes que ja es troben regulats a la 
resolució anual de vedes i que es preveu incloure en la proposta de decret, atès que 
es considera que és una regulació d’àmbit general, amb vocació de permanència i no 
circumscrita a una única temporada de caça.  
 
Per altra banda, algunes de les aportacions fan referència a mesures de gestió la 
regulació de les quals no es poden incorporar a una disposició de caràcter 
reglamentari.  
 
Per últim, algunes de les aportacions no es poden tenir en compte perquè la seva 
regulació s’hauria de fer per una norma amb rang de llei.  
 

 
3. CONTROL DELS DANYS CAUSATS PER ESPÈCIES CINEGÈTIQUES I 

MÈTODES ALTERNATIUS A LA CAÇA 
 
Aportacions 
 
10. Sergi 
 
Aquesta persona ha presentat 8 aportacions diferents en relació al control de danys i 
mètodes alternatius a la caça, totes elles publicades al portal Participa Gencat en 
data 16/05/2022.  
 
a) “Reduir al mínim els temps de concessió dels permisos i autoritzacions de caça 
per danys. Podria valer amb una sol·licitud via web del Departament d’Acció 
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, del mateix pagès o societat de caçadors 
aportant fotografies dels danys i coordenades.” 
 
Resposta: És un tema de gestió administrativa, i la seva aplicació no requereix una 
regulació a nivell de disposició normativa. 
 
b) “Autoritzar l'ús d’alimentació, reclams electrònics i olfactius en les esperes 
nocturnes o diürnes.” 
 
Resposta: Aquests aspectes estan prohibits per la Llei 42/2007, de 13 de desembre, 
de patrimoni natural i biodiversitat, i només es poden autoritzar de manera 
excepcional, en casos concrets. Actualment la Resolució anual de vedes reitera la 
prohibició de subministrar aliment en el cas del porc senglar i només excepcionalment 
el permet amb unes condicions determinades. Es podria estudiar la seva inclusió en 
la proposta de Decret ja que és una regulació d’àmbit general i no circumscrita a una 
única temporada de caça, sempre i quan es mantingui el caràcter excepcional per 
unes circumstàncies concretes.    
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c) “Autoritzar l’ús d’alimentació a una determinada zona durant els dies anteriors a 
les batudes per concentrar la caça i així assegurar l’èxit de les mateixes, tal i com 
està permès a altres comunitats com ara l’Aragó.” 
 
Resposta: Aquests aspectes estan prohibits per la Llei 42/2007, de 13 de desembre, 
de patrimoni natural i biodiversitat i només es poden autoritzar de manera 
excepcional, en casos concrets. Actualment la Resolució anual de vedes reitera la 
prohibició de subministrar aliment en el cas del porc senglar i només excepcionalment 
el permet amb unes condicions determinades. Es podria estudiar la seva inclusió en 
la proposta de Decret ja que és una regulació d’àmbit general i no circumscrita a una 
única temporada de caça, sempre i quan es mantingui el caràcter excepcional per 
unes circumstàncies concretes.    
 
d) “Autoritzar l’ús de visors nocturns i tèrmics acoblats a l'arma.” 
 
Resposta: Ja està previst incloure-ho en la proposta de Decret, tenint en compte 
altres precedents normatius a l’Estat, com ara l’article 3.4.a) de l’ ”Orden de 10 de 
febrero de 2022, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio 
Ambiente, sobre medidas para la prevención de daños causados por la proliferación 
de jabalí y cerdo asilvestrado en la Región de Murcia”. Actualment hi ha una nota 
informativa del DACC sobre l'ús de dispositius electrònics de visió per al tret nocturn 
amb arma de foc a les autoritzacions excepcionals per danys provocats per activitats 
cinegètiques. 
 
e) “Autoritzar l'ús d'armes d'aire comprimit en el cas dels conills, garses i altres 
animals menors.” 
 
Resposta: La regulació d'aquest tipus d’armes hauria de tenir rang de Llei, ja que la 
seva prohibició deriva de l’art 29.3 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals. 
 
f) “Autoritzar l’ús de carregadors de més de 2 trets a les armes semiautomàtiques, 
mentre la capacitat total no estigui expressament prohibit al reglament d'armes.” 
 
Resposta: No seria objecte de regulació en aquesta proposta de Decret, ja que la 
competència és exclusiva de l’Estat, d’acord amb l’article 149.1 26º de la Constitució. 
En aquests moments l’Annex VII de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, Patrimoni 
natural i Biodiversitat, ho prohibeix de forma expressa en aplicació de les Directives 
Comunitàries.  
 
g) “Autoritzar l’ús de tota munició que no estigui expressament prohibida al reglament 
d'armes. És un sense-sentit que es pretengui eliminar una plaga o uns danys amb les 
limitacions pròpies de l'activitat normal de la caça, ja que s'hauria de reglamentar per 
separat l’activitat de la caça i la caça per danys.” 
 
Resposta: No només el reglament d’armes regula el tipus de munició. El Decret 
Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció 
dels animals prohibeix la utilització de balins, d’armes d’aire comprimit i d’armes de 
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calibre 22 en la pràctica de la caça. Per això cal que la seva regulació tingui també 
rang de Llei. 
 
h) “Danys i molèsties als nuclis urbans i zones de seguretat: Possibilitat de concedir 
permisos de caça amb arc o similars en el cas d'animals majors o armes d'aire 
comprimit en el cas d'animals menors en les zones de seguretat, per tenir una 
perillositat molt menor que les armes de foc.” 
 
Resposta: La normativa vigent ja permet que es pugui autoritzar excepcionalment la 
caça amb arc en aquestes zones. Pel que fa a les armes d’aire comprimit la regulació 
d'aquest tipus d’armes hauria de tenir rang de Llei, ja que la seva prohibició deriva de 
l’article 29.3 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei de protecció dels animals. 
 
11. Francesc Jiménez Romero 
 
Aportació publicada al portal Participa Gencat en data 17/05/2022. 
 
a) “Cercar altres mètodes per combatre la superpoblació de senglars, com els dards 
sedants, esterilització o vacunes per controlar la fertilitat.” 
 
Resposta: Es contempla la inclusió de mètodes alternatius de captura. La norma 
preveu regular els procediments existents i ha d' estar oberta a la incorporació dels 
nous que vagin apareixent i es demostrin efectius. 
 
 
12. Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) 
 
L’ICAB ha presentat 2 aportacions diferents en relació al control de danys, totes elles 
publicades a la plataforma Participa Gencat en data 19/05/2022: 
 
a) “Mètodes de control poblacional ètics en detriment de mètodes tradicionals.” 
 
Resposta: Es contempla la inclusió de mètodes alternatius de captura. La norma 
preveu regular els procediments existents i ha d' estar oberta a la incorporació dels 
nous que vagin apareixent i es demostrin efectius. 
 
b) “Estudiar el compromís de les administracions d'analitzar l'impacte real del control 
de poblacions mitjançant la caça i l'activitat cinegètica. Fer estudis periòdics de 
valoració i anàlisi de la situació i impactes reals en tots els àmbits cada dos anys, i 
presentar els informes al Parlament.” 
 
Resposta: Ja es fan estudis i seguiments periòdics que són els elements essencials 
en els que es basa la determinació de quines actuacions cal emprendre en cada 
moment per a una adequada gestió de les poblacions cinegètiques. La seva aplicació 
no requereix una regulació a nivell de disposició normativa. 
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13. INTERcids, Operadors Jurídics pels Animals 
 
Aquesta entitat ha presentat 8 aportacions en relació al control de danys causats per 
espècies cinegètiques i mètodes alternatius a la caça, totes elles publicades al portal 
Participa Gencat en data 20/05/2022.  
 
a) “Optar pel control cinegètic per mitjans alternatius (a la caça) i eficaços.” 
 
Resposta: Es contempla la inclusió de mètodes alternatius de captura. La norma 
preveu regular els procediments existents i ha d' estar oberta a la incorporació dels 
nous que vagin apareixent i es demostrin efectius. 
 
b) “Cal constatar amb certesa l'increment de les poblacions de conill i senglar.” 
 
Resposta: Ja es fan estudis i seguiments periòdics que són els elements essencials 
en els que es basa la determinació de quines actuacions cal emprendre en cada 
moment per a una adequada gestió de les poblacions cinegètiques. La seva aplicació 
no requereix una regulació a nivell de disposició normativa. En el cas del conill, 
l’evolució de les seves poblacions es determina mitjançant el Programa de Seguiment 
de mamífers cinegètics a Catalunya i en el cas del senglar es duu a terme en el 
Programa de Seguiment de les poblacions de senglar a Catalunya. 
 
c) “Oferir als caçadors activitat substitutiva (dards per administrar sedants o 
anestèsics).” 
 
Resposta: No es pot acceptar atès que l’administració de sedants o anestèsics només 
la poden dur a terme el personal veterinari. 
 
d) “Evitar els danys a l'agricultura amb sistemes de prevenció: tancats, sistemes 
d'ultrasons, vigilància, dispersió de productes odorífers...” 
 
Resposta: Es pot estudiar incloure-ho en la proposta de Decret i regular les opcions, 
sempre que siguin efectius. 
 
e) “Control de l'abastament d'aigua i aliments fora dels conreus.” 
 
Resposta: És una mesura concreta de gestió, no sembla que s'hagi d'incorporar a la 
regulació general. 
 
f) “Emmarcar el control ètic de les poblacions amb la DL 2/2008 Decret-Llei de 
Protecció dels animals.” 
 
Resposta: Ja s'atén i s'hi farà referència a la proposta de Decret. 
 
g) “Fer estudis de l'impacte real del control de poblacions i de mètodes alternatius de 
control poblacional.” 
 
Resposta: Ja es fan estudis i seguiments periòdics que són els elements essencials 
en els que es basa la determinació de quines actuacions cal emprendre en cada 
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moment per a una adequada gestió de les poblacions cinegètiques. La seva aplicació 
no requereix una regulació a nivell de disposició normativa. 
 
14. Consorci Forestal de Catalunya 
 
El Consorci ha presentat una aportació amb diferents mesures la qual es va publicar 

a la plataforma Participa Gencat, en data 09/06/2022.  
 
a) “Proposa mesures per protegir l'agricultura i la forest o la fauna salvatge: 
 
- Cal aprofitar el sistema de comunicació de batudes excepcionals per ampliar-lo a 

les esperes o batudes preventives nocturnes. Aquestes, poden ser utilitzades en 
aquelles espècies cinegètiques on la sobrepoblació pugui provocar danys 
importants a la propietat, i mitjançant aquestes captures es pretén reduir la 
densitat localitzada. En cas de danys importants, és convenient poder utilitzar 
eines més eficients davant el porc senglar com és el cas dels silenciadors i equips 
de visió nocturna, utilitzant permisos específics i especials autoritzats per l'òrgan 
competentment.  
 
Resposta: Les esperes nocturnes són una modalitat de caça prohibida per l’actual 
llei de caça que només es poden autoritzar de manera excepcional i, per tant, no 
se’ls pot aplicar el mateix règim de comunicació de les batudes de senglar a 
l’estiu. Cal puntualitzar que no es fan batudes nocturnes atès que és una modalitat 
que requereix de caçadors suficients distribuïts pel territori a batre, sovint ajudats 
per gossers, i per tant cal disposar de visibilitat suficient per evitar accidents. 
 

- Per tal de determinar les zones operatives i comprovar en cas de dubte aquelles 
sol·licituds, es poden realitzar censos nocturns per part del Cos d'Agents Rurals 
així com dels mateixos caçadors. 
 
Resposta: Aquesta mesura és de gestió i actualment ja s’està aplicant, quan es 
considera necessari. La seva aplicació no requereix una regulació a nivell de 
disposició normativa. 
 

- Demanen també, incorporar l’ús de visors nocturns i silenciadors pel control de la 
caça en casos de danys importants.” 
 
Resposta: Respecte als visors nocturns, ja està previst incloure-ho en la proposta 
de Decret. Actualment hi ha una nota informativa del DACC sobre l'ús de 
dispositius electrònics de visió per al tret nocturn amb arma de foc a les 
autoritzacions excepcionals per danys provocats per activitats cinegètiques. Pel 
que fa als silenciadors, no seria objecte de regulació en aquesta proposta de 
Decret, ja que la competència és exclusiva de l’estat, d’acord amb l’article 149.1 
26º de la Constitució. D’acord amb el Reial Decret 137/1993, de 29 de gener, pel 
qual s’aprova el Reglament d’Armes, està prohibit l’ús de silenciadors. 
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15. Susanna Jiménez Romero 
 
Aquesta persona ha fet una aportació en relació al control de danys causats per 
espècies cinegètiques i mètodes alternatius a la caça, la qual es va presentar, per 
correu electrònic, en data 01/05/2022.  
 
 “Finalment, instem les persones responsables de l’àrea de caça de la Generalitat de 
Catalunya a cercar mètodes alternatius per combatre la superpoblació d’animals que 
no posin en perill cap vida humana. Algunes alternatives que ja han posat en marxa 
altres administracions i països del nostre entorn son, a tall d’exemple, la delimitació 
de zones utilitzant repel·lents olfactius o gustatius, o instal·lant barreres físiques, i el 
control de la fertilitat amb mètodes anticonceptius.” 
 
Resposta: D'acord amb cercar mètodes alternatius. La norma preveu regular els 
procediments existents i ha d' estar oberta a la incorporació dels nous que vagin 
apareixent i es demostrin efectius. 
 
16. Federació Catalana de Caça/Representació Territorial de la FCC de 
Barcelona 
 
La representació territorial de Barcelona de la Federació ha presentat 4 aportacions 

en relació al control de danys causats per espècies cinegètiques, presentades per 
correu electrònic en data 19/05/2022.  

 
a) “Establir un procediment àgil en relació als permisos excepcionals per danys a 
l’agricultura similar a les autoritzacions preventives d’estiu. Davant dels danys a 
l’agricultura hem d’actuar el més aviat possible i, per tant, la corresponent autorització 
no pot trigar una setmana o més.” 
 
Resposta: És un tema de gestió administrativa, i la seva aplicació no requereix una 
regulació a nivell de disposició normativa. 
 
b) “Com a mesura per a la prevenció de danys, autoritzar l’ús de visors tèrmics i 
nocturns per tal de reforçar la seguretat i l’eficàcia durant els aguaits nocturns fora de 
les zones de seguretat.” 
 
Resposta: Ja està previst incloure-ho en la proposta de Decret. Actualment hi ha una 
nota informativa del DACC sobre l'ús de dispositius electrònics de visió per al tret 
nocturn amb arma de foc a les autoritzacions excepcionals per danys provocats per 
activitats cinegètiques. 
 
c) “S’hauria d’establir unes normes d’efectivitat de la batuda a fi de resoldre el 
problema dels danys causats per les espècies cinegètiques (accidents de transits, 
danys als conreus, malalties, etc.).” 
 
Resposta: És un tema de gestió, i la seva aplicació no requereix una regulació a nivell 
de disposició normativa. 
 
d) “Regulació del tema de l’emergència cinegètica per tal que sigui més pràctic.” 
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Resposta: Ja està previst incloure-ho en la proposta de Decret. 
 
Valoració 
 
En relació al control de danys causats per espècies cinegètiques i els mètodes de 
captura s’han presentat un total de 25 aportacions de 7 actors diferents.  
 
La major part de les aportacions fan referència a la cerca de mètodes alternatius a la 
caça, mesura aquesta que ja es contempla d’incloure en la proposta de decret, amb 
la possibilitat que es vagin incorporant nous mètodes que vagin apareixent i es 
demostrin efectius.  
 
També hi ha aportacions relatives a l’ús del visor nocturn, el qual ja es preveu 
d’incloure en la proposta de Decret.  
 
Algunes de les aportacions son relatives a la realització d’estudis sobre l’eficàcia i 
servei de les activitats cinegètiques els quals no han d’estar regulats en una 
disposició de caràcter general.  
 
Per últim, algunes de les aportacions no s’han pogut tenir en compte perquè la seva 
regulació s’hauria de fer per llei o bé, és competència exclusiva de l’estat.  
 

 
4. CAÇADOR EXPERT 

 
Aportacions 
 
17. Sergi 
 
Aquesta persona ha fet dues aportacions en relació a la figura del caçador expert, 
totes publicades al portal Participa Gencat en data 16/05/2022.  
 
a) “Creació de la figura del caçador expert, dotada d'un pressupost anual per sufragar 
les despeses d'aquestes persones (assegurança, munició, carburant pels 
desplaçaments, retribucions per disponibilitat, sous i dietes segons barem dels 
treballadors públics), amb els següents requisits per formar-ne part:” 
 
Resposta: La proposta de Decret preveu regular la figura, i es determinaran els 
requisits necessaris per a aconseguir l’acreditació corresponent. 
 
b) “Crear una figura de referència dins dels caçadors locals, com per exemple es fa 
a França, anomenada Mr. Le Chasseur, que junt amb l’alcalde puguin decidir i 
autoritzar les batudes extraordinàries i les actuacions fora de període, quan aquestes 
siguin necessàries per prevenir i mitigar els danys a l'agricultura o evitar les zoonosis, 
així com altres decisions importants per l'activitat de les societats de caçadors.” 
 
Resposta: La regulació d'aquests aspectes hauria de tenir rang de Llei, atès que la 
competència per autoritzar excepcionalment les batudes correspon a la Comunitat 
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Autònoma d’acord amb la Llei 42/2007, de 13 de desembre, de patrimoni natural i de 
la biodiversitat.  
 
18. Francesc Jiménez Romero 
 
Aquesta persona ha presentat una aportació en relació a la figura del caçador expert, 
publicada al portal Participa Gencat en data 17/05/2022.   
 
 
“Professionalitzar la caça per fer-la més segura, per experts. Això alhora implicaria 
que es podria realitzar en dies laborables i no en caps de setmana ni festius escolars 
que és quan més usuaris hi ha al bosc.” 
 
Resposta: La proposta de Decret preveu regular la figura del caçador expert. Però no 
es considera procedent fer una prohibició genèrica de caça en cap de setmana i 
durant vacances escolars. Si que ha de ser possible establir prohibicions específiques 
en determinats indrets i períodes, així com aplicar i millorar les mesures de seguretat 
inherents a la realització de les batudes. 
 
19. Alex F. 
 
Aquesta persona ha presentat una aportació en relació a la figura del caçador expert, 
la qual va ser publicada al portal Participa Gencat el 20/05/2022.  
 
 “La figura del caçador expert és totalment innecessària. Actualment exerceixen el 
control poblacional, persones que lluny de cobrar per fer-ho, paguen llicències, 
assegurànces, etc. Caldria posar-se al costat d'aquestes persones i deixar de banda 
crear el caç. prof. ja que l'únic que s'aconseguirà és que surtin "Fundacions Bofill" a 
lucrar-se amb els diners de la ciutadania. I una activitat que ara aporta diners a les 
arques públiques passi a restar pressupost d'educació, sanitat, etc.” 
 
Resposta: No es tracta de crear la figura del caçador professional, sinó la de caçador 
expert, amb uns coneixements addicionals que permetin que pugui donar suport a 
les activitats de control cinegètic que pot emprendre l'administració en cas de 
sobrepoblació o danys. 
 
20. INTERcids, Operadors Jurídics pels Animals 
 
Aquesta entitat ha presentat una aportació en relació a la figura del caçador expert, 
la qual es va publicar al portal Participa Gencat, en data 02/05/2022.  
 
“No afavorir la professionalització dels caçadors, però afavorir el seu reciclatge.” 
 
Resposta: No es promou professionalització, però si millorar l'expertesa i la seva 
acreditació, de cara a tenir suport per l'adopció de mesures de control actives per part 
de l'Administració. 
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21. Federació Catalana de Caça/Representació Territorial de la FCC de 
Barcelona 
 
La territorial de Barcelona de la Federació ha presentat tres aportacions en relació a 
la figura del caçador expert, presentades per correu electrònic el 19/05/2022.  
 
a) “Creació de la figura del caçador expert, dotada d’un pressupost anual per sufragar 
les despeses d’aquestes persones ( assegurança, munició, desplaçaments, dietes, 
retribució etc.).” 
 
Resposta: La proposta de Decret preveu regular la figura, i es determinaran els 
requisits necessaris per a aconseguir l’acreditació corresponent. 
 
b) “Requisits del caçador expert com per exemple la possessió de la llicència de caça 
amb una antiguitat mínima de 5 anys sense interrupcions, estar federat a la FCC amb 
una antiguitat mínima de 5 anys sense interrupcions, no haver estat sancionat o 
inhabilitat, estar en possessió del carnet de paranyer i del de manipulació de la carn 
de caça etc., i obligatorietat de realitzar cursos en matèria de seguretat impartits des 
de la FCC, i obligatorietat de relació i vincle amb la societat de caçadors del vedat.” 
 
Resposta: La proposta de Decret preveu regular la figura, i es determinaran els 
requisits necessaris per a aconseguir l’acreditació corresponent. 
 
c) “Definició de les funcions del caçador expert com esperes diürnes i nocturnes, 
eliminació d’individus en llocs conflictius, control de depredadors, controls 
poblacionals i biològics, etc.” 
 
Resposta: La proposta de Decret preveu regular la figura, i es determinaran els 
requisits necessaris per a aconseguir l’acreditació corresponent. 
 
Valoració 
 
En relació a la figura del caçador expert s’han fet un total de 8 aportacions per part 
de 5 actors diferents.  
 
Algunes de les aportacions son contràries a la creació d’aquesta figura, tot i que la 
major part de les aportacions rebudes expressen la necessitat de regular aquesta 
figura, sempre i quan no es tracti d’una categoria professional i seran tingudes en 
compte en la redacció de la proposta de Decret, a l’hora de regular la figura del 
caçador expert.  

 
5. TERRENYS CINEGÈTICS 

 
Aportacions 

 
22. Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) 

 
L’ICAB presenta una aportació en relació a terrenys cinegètics, publicada al portal 
Participa Gencat en data 19/05/2022.  
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a) “Compromís de notificar als propietaris de terrenys cinegètiques del dret a objectar 
en consciència.” 
 
Resposta: No seria objecte de regulació en aquesta proposta de Decret. 
 
23. Alex F. 

 
Aquesta persona ha presentat una aportació en relació als terrenys cinegètics, la qual 
es va publicar al portal Participa Gencat en data 20/05/2022.  
 

“Garantir el dret a la propietat privada. Com a propietari d'explotacions agrícoles, els 
dilluns els podadors poden els arbres, els dimarts venen a abonar la terra, dimecres 
tracto plagues, etc i els dissabtes i diumenges la societat de caçadors del poble em 
gestiona, gratis, la fauna salvatge evitant danys a l'agricultura. Aquestes persones 
són les que autoritzo a entrar a la meva propietat. La resta de persones que hi vulguin 
entrar m'han de demanar permís i si ja estan totes les tasques fetes i és segur, els 
autoritzaré.” 
 
Resposta: La normativa cinegètica ja preveu la necessitat d'obtenir el permís dels 
titulars dels terrenys cinegètics. 

 
24. INTERcids, Operadors Jurídics pels Animals 

 
Aquesta entitat ha presentat dues aportacions relatives als terrenys cinegètics, 
ambdues publicades al portal Participa Gencat en data 20/05/2022.  
 

a) “Minimitzar/restringir les zones de caça controlada i de reglamentació especial.” 
 
Resposta: Les zones de caça controlada existents, així com les de reglamentació 
especial, estan taxades i justificades en funció de les característiques del territori. No 
se'n poden fer de noves si no tenen justificació tècnica. 
 
b) “Incloure el compromís de les administracions de notificar individualment als 
propietaris de terrenys cinegètics del dret a objectar en consciència.” 
 
Resposta: No seria objecte de regulació en aquesta proposta de Decret. 

 
25. Federació Catalana de Caça/Representació Territorial de la FCC de 
Barcelona 
 
La representació territorial de Barcelona de la Federació ha presentat 4 aportacions 
relatives als terrenys cinegètics, totes elles rebudes per correu electrònic el 
19/05/2022.  
 
a) “Potenciar la figura del titular del terreny cinegètic en coordinació amb el propietari 
del terreny, relatiu a la cessió dels terrenys (millores entre el titular i la societat de 
caçadors).” 
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Resposta: Es podria estudiar incloure-ho a la proposta de Decret. Han de quedar ben 
recollides les funcions, capacitats, drets i deures dels titulars de terrenys cinegètics, i 
també en relació amb els propietaris dels  terrenys. 
 
b) “Regular els conflictes sobre la propietat del les peces de caça. A la Llei de caça 
és molt complicat el cobrament d’una peça per exemple a l’APC veïna. Cal regular 
de forma diferent, fent un procés més àgil per tal de no deixar peces ferides.” 
 
Resposta: Es tindrà en consideració a la proposta de Decret. 
 
c) “Establir la planificació territorial de la gestió cinegètica de forma ordenada.” 
 
Resposta: Aquest ha de ser un dels objectius de la norma reguladora que es proposa. 
 
d) “Definir els terrenys de caça de forma clara i concreta i el seu aprofitament 
cinegètic, per exemple en els refugis de fauna salvatge. En l’actualitat quan s’ha de 
realitzar una actuació cinegètica per danys, si el propietari d’aquest no dona la seva 
conformitat no es pot actuar, creant un punt conflictiu amb espècies com el porc 
senglar essent un refugi per aquesta espècie. Anul·lar tots els refugis de fauna que 
no compleixin amb la seva finalitat de preservar les espècies per les quals van ser 
autoritzats. En aquests moments, es creen o es mantenen aquests refugis de fauna 
salvatge perjudicant l’activitat cinegètica.” 
 
Resposta: Els refugis de fauna salvatge s'han de regular per tal que acompleixin 
adequadament la funció per la que van ser declarats, però cal tenir en compte que la 
seva regulació deriva del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de protecció dels animals, i per tant el seu desenvolupament 
reglamentari no es pot fer mitjançant aquesta proposta de Decret. 
 
Valoracions 
 
En relació als terrenys cinegètics s’han fet un total de 8 aportacions de 4 actors 
diferents.  
 
Dues aportacions son relatives al dret d’objecció dels propietaris dels terrenys 
cinegètics, el qual no serà objecte de regulació en la proposta de Decret. També hi 
ha alguna aportació que no es pot tenir en consideració atès que la seva regulació 
hauria de tenir, en tot cas, rang de llei.  
 
La resta d’aportacions, o bé son qüestions que ja estan reguladores per la normativa 
actual, o bé es tindran en compte per a incloure en la proposta de Decret.  
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6. GESTIÓ CINEGÈTICA 
 

Aportacions  
 

26. Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB). 
 
L’ICAB ha fet 5 aportacions en relació a la gestió cinegètica, totes elles publicades al 
portal Participa Gencat en data 19/05/2022.  
 
a) “Limitar-restringir pràctiques cinegètiques insostenibles.” 
 
Resposta: Un dels objectius de la norma reguladora que es proposa és que l’activitat 
cinegètica sigui sostenible. 
 
b) “Control de predadors com a mesura excepcional.” 
 
Resposta: No serà objecte de regulació en aquesta proposta de Decret ja que ja està 
regulat per una altra norma: El Decret 56/2014, de 22 d’abril, relatiu a l'homologació 
de mètodes de captura en viu d'espècies cinegètiques depredadores i d'espècies 
exòtiques invasores depredadores i l'acreditació de les persones que en són 
usuàries, què té per objecte, entre altres aspectes, establir l’excepcionalitat del règim 
de captura d’aquestes espècies. 
 
c) “Eliminar model de caça intensiva i comercial.” 
 
Resposta: L’eliminació de les àrees privades de caça amb reglamentació especial 
(intensives) s’ha de fer mitjançant una llei. Actualment el Decret que desenvolupa la 
seva regulació ha estat modificat per una sentència del TSJC que cal incorporar.  
 
d) “Regular les tanques cinegètiques per permetre el pas de la fauna no cinegètica.” 
 
Resposta: La normativa actual ja ho contempla (Llei 42/2007, de 13 de desembre, del 

patrimoni natural i la biodiversitat). 
 
e) “Incompatibilitat de la caça amb els Parcs nacionals i espais de la Xarxa Natura 

2000.” 
 
Resposta: La regulació existent actualment ja estableix en quins casos és compatible 
i en quins casos està prohibida. 
 
27. INTERcids, Operadors Jurídics pels Animals 
 
Aquesta entitat ha presentat dues aportacions en relació a la gestió cinegètica, 
publicades al portal Participa Gencat en data 20/05/2022.  
 
a) “Es posa en qüestió la repoblació i l'alliberament de fauna salvatge cinegètica per 
caçar-la.” 
 



Generalitat de Catalunya  
Departament d'Acció Climàtica,  
Alimentació i Agenda Rural 
Direcció General d’Ecosistemes  
Forestals i Gestió del Medi 

C. del Dr. Roux, 80 
08017 Barcelona 
Tel.: 93 567 42 00 
Fax: 93 567 41 84 

24 

 

Resposta: És un aspecte a considerar, que es tindrà en compte a la proposta de 
Decret. La norma ha d'establir el marc i les condicions en les que és procedent fer 
alliberaments i repoblacions. 
 
b) “Instal·lació de tancats específics.” 
 
Resposta: La normativa actual ja ho contempla (Llei 42/2007, de 13 desembre, del 

patrimoni natural i la biodiversitat). 
 
28. Federació Catalana de Caça/Representació Territorial de la FCC de 

Barcelona 
 
La representació territorial de Barcelona de la Federació de Caça ha presentat 13 
aportacions en relació a la gestió cinegètica, les quals van entrar per correu electrònic 
en data 19/05/2022. 
 
a) “Assegurar l’aprofitament sostenible i planificat de les espècies cinegètiques.” 
 
Resposta: Es tindrà en consideració a la proposta de Decret. Són els objectius 
principals de la norma reguladora que es proposa.  
 
b) “Entendre la gestió cinegètica com una necessitat que forma part de la conservació 
de la natura a Catalunya.” 
 
Resposta: Es tindrà en consideració a la proposta de Decret. 
 
c) “Adequació de l'activitat cinegètica a la realitat del caçador a Catalunya i del mon 
rural.” 
 
Resposta: En la proposat de Decret es tindrà present la realitat dels caçadors i també 
de la resta d'usos actualment existents, per tal de compatibilitzar l'activitat cinegètica 
amb la resta d'activitats, i alhora aconseguir que la planificació cinegètica sigui 
coherent i efectiva. 
 
d) “Regular l’actualització de les peces de caça i la seva classificació. A hores d'ara 
hi ha espècies a la Llei de caça que no es poden caçar.” 
 
Resposta: La regulació de les espècies que poden ser objecte de caça a Catalunya 
es fa mitjançant una Ordre (de 17 de juny de 1999) que pot ser esmenada de manera 
més ràpida que un Decret. A mig termini està prevista la modificació d’aquesta Ordre. 
 
e) “Regulació de l'activitat cinegètica en els marges dels rius.” 
 
Resposta: Es tindrà en consideració a l'articulat de la norma. 
 
f) “Actualment els plans tècnics de gestió cinegètica estableixen el nombre de 
caçadors que participen en una batuda de caça major. En algunes ocasions per la 
realització d’una batuda s’excedeix aquest nombre de caçadors. Caldria un redactat 
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que doni solució àgil a aquest augment del nombre de caçadors en una batuda de 
caça major.” 
 
Resposta: Es tindrà en consideració a la proposta de Decret. 
 
g) “Regulació i facilitats dels alliberaments i les repoblacions i trasllats de les peces 
de caça.” 
 
Resposta: La norma ha d'establir el marc i les condicions en les que és procedent fer 
alliberaments, repoblacions i trasllats.  
 
h) “Potenciar i ajudar als vedats intensius (ensinistrament gossos, pràctiques de tir, 
alliberaments).” 
 
Resposta: La regulació ha de contemplar les condicions en les que es poden 
desenvolupar aquestes activitats però el grau d’impuls de les mateixes no és objecte 
de la regulació. 
 
i) “Establir i definir els diferents mètodes de caça ( batudes, ganxos, esperes, etc).” 
 
Resposta: Es tindrà en consideració a la proposta de Decret. 
 
j) “Regulació de la documentació que és preceptiva per caçar i possibilitat de dur-la 
al telèfon mòbil, accedint a drets i obligacions. Classes de llicència de caça i preus.” 
 
Resposta: Es pot tenir en consideració a la proposta de Decret. Es pot plantejar 
incorporar a la norma una referència a la incorporació de mitjans electrònics a la 
gestió. 
 
k) “Regulació del precintes de caça.” 
 
Resposta: Es tindrà en consideració a la proposta de Decret. 
 
l) “Respecte a la batuda caldria destacar la importància de la seva organització, donat 
que de no ser així es podrien desencadenar una sèrie de conseqüències pels 
caçadors amb un cost negatiu ( nombre de caçadors, inici, recollida, etc.) a fi de 
clarificar els passos a seguir abans, durant i després de la celebració de cadascuna 
d’elles.” 
 
Resposta: Es tindrà en consideració a la proposta de Decret. 
 
m) “Definició de colla senglanera i del cap de colla, determinant drets i obligacions.” 
 
Resposta: Es pot tenir en consideració a la proposta de Decret. 
 
n) “Regular la possibilitat d’autoritzar el subministrament d’aliment en una zona 
determinada durant els dies anteriors a les batudes a fi i efecte d’augmentar la seva 
efectivitat.” 
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Resposta: Aquest aspecte està prohibit per la Llei 42/2007, de 13 de desembre, de 
protecció del medi natural i de la biodiversitat, i només es pot autoritzar de manera 
excepcional, en casos concrets. Actualment la Resolució anual de vedes reitera la 
prohibició de subministrar aliment en el cas del porc senglar i només excepcionalment 
el permet amb unes condicions determinades. I es podria estudiar la seva inclusió en 
la proposta de Decret ja que és una regulació d’àmbit general i no circumscrita a una 
única temporada de caça, sempre i quan es mantingui el caràcter excepcional per 
unes circumstàncies concretes. 
 
Valoracions 
 
En relació a la gestió cinegètica s’han presentat 20 aportacions de 3 actors diferents.  
 
Les aportacions realitzades per l’ICAB en relació a la gestió cinegètica, no es podran 
tenir en compte en la seva majoria perquè son aspectes que ja es troben regulats per 
altres normes.  
 
De les dues aportacions realitzades per INTERCids una es tindrà en compte, i l’altre 
ja està regulada per la normativa actualment vigent.  
 
Finalment, en relació a les 13 aportacions de la Federació de caça en relació a la 
gestió cinegètica, s’estimen en la seva gran majoria i es tindran en compte en la 
proposta de Decret, a excepció del subministrament d’aliment, el qual es troba 
actualment prohibit per llei.  

 
7. GOSSOS DE CAÇA 

 
 Aportacions 

 
29. Sergi.  
 
Aquesta persona ha fet dues aportacions relatives a la regulació dels gossos de caça, 
ambdues publicades al portal Participa Gencat en data 16/05/2022.  
 
a) “Reglamentar i fer una escala de sancions per a qui agafi gossos de caça mentre 
estigui durant l’activitat de la caça. Sobretot per qui ho fa coneixent perfectament que 
tenen amo i estan caçant, traient els collars i gps en algunes ocasions i portant-los a 
la protectora per ocasionar unes despeses en mala fe al gosser o societat de 
caçadors.” 
 
Resposta: Actualment l’article 8.4 de la Resolució ACC/2716/2022, de 12 de 
setembre, pel qual es modifica la Resolució ACC/821/2022, de 22 març, per la qual 
es fixen les espècies objecte d’aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i 
les vedes especials per la temporada 2022-2023 en tot el territori de Catalunya, ja 
preveu sancions per qui perjudiqui el normal funcionament de l’acció de caça de 
manera intencionada.  
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b) “Llei de protecció animal i compatibilitat amb la caça: Desenvolupar una normativa 
pròpia referent a les gosseres i llocs de criança dels animals de caça.” 
 
Resposta: La seva regulació deriva del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, i per tant el seu 
desenvolupament reglamentari no es pot fer mitjançant aquesta proposta de Decret. 

 
30. Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) 
 
L’ICAB ha presentat dues aportacions relatives a la regulació dels gossos de caça. 
Ambdues es van presentar a la plataforma Participa Gencat en data 19/05/2022.  
 
a) “Atenció específica als gossos de caça. No distinció de tracte respecte altres 

gossos.” 
 
Resposta: La normativa que regula els animals de companyia, Decret legislatiu 

2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, 
no fa cap distinció. 

 
b) “Compliment d'obligacions de les persones propietàries i posseïdores d'animals.” 
 
Resposta: Ja estan obligades d’acord amb Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals. 

 
31. INTERcids, Operadors Jurídics pels Animals 
 
Aquesta entitat ha presentat dues aportacions en relació a la regulació dels gossos 
de caça, que van ser publicades al portal Participa Gencat en data 20/05/2022.  
 
a) “Especial atenció als gossos que s'utilitzen per caçar.” 
 
Resposta: La normativa de protecció dels animals no fa cap distinció entre gossos 
per la seva utilització. 
 
b) “Reducció de les modalitats de caça en les que es fan servir gossos.” 
 
Resposta: La norma regula les modalitats existents, no el grau d'utilització que es fa 
de cadascuna d'elles, que depèn dels particulars. 

 
32. Federació Catalana de Caça/Representació Territorial de la FCC de 

Barcelona 
 
La representació territorial de Barcelona de la Federació de Caça i la mateixa 
Federació de caça ha fet 7 aportacions relatives a la regulació dels gossos de caça, 
les quals es van presentar per correu electrònic el 19/05/2022 i el 20/05/2022 
respectivament.  
 

a) “Definició de gossos de caça.” 
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Resposta: La seva regulació deriva del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, i de l’article 28 de la 
Llei 1/1970, de 4 d’abril, i per tant en aquesta proposta de Decret s’hauràn de tenir 
en compte. 
 
b) “Fixar normativament el criteri interpretatiu del Departament on s'estableix com a 
gossera de caça que cal inscriure al registre de nuclis zoològics  la instal·lació on es 
guarden i es té cura d'un mínim de 20 gossos de més de 8 mesos d’edat utilitzats en 
activitats cinegètiques.” 
 
Resposta: Aquesta modificació està previst per incloure a la llei de mesures fiscals 
de l’any 2023, atès que en estar la seva regulació en el Decret Legislatiu 2/2008, de 
15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, aquesta 
modificació s’ha de fer amb rang de llei.  
 
c)“Definició de gossers, drets i obligacions, i responsabilitat. La "suelta" dels gossos 
i la recollida.” 
 
Resposta: Es tindrà en consideració a la proposta de Decret. 
 
d) “Regular el tema de les canilles igual o superior a 16 gossos, llicències de canilles, 
ús d’armes de foc o assimilables i arma blanca per rematar les peces de caça per 
part dels gossers.” 
 
Resposta: Es tindrà en consideració a la proposta de Decret. Actualment, la 
Resolució anual de vedes ja disposa una regulació al respecte. Aquesta disposició 
és una de les que es volen incorporar al Decret, ja que es considera que és una 
regulació d’àmbit general i no circumscrita a una única temporada de caça 
 
e) “Establir una regulació per aquelles persones que agafen els gossos de caça amb 
xip, cens i collar, telèfon, etc, (gossos senglar) els quals mai estan abandonats. I 
regulació de les conductes de persones, que per ser contràries a l’activitat de la caça, 
els hi treuen els collars als gossos i els porten a les protectores dificultant la seva 
identificació. Aquestes haurien de tenir l’obligació de trucar al propietari de forma 
immediata mitjançant l’obtenció de dades per la lectura del xip i no cobrar cap taxa 
associada a la recuperació del seu gos. Facilitats per a la seva recuperació per part 
dels caçadors propietaris.” 
 
Resposta: Actualment l’article 8.4 de la Resolució ACC/2716/2022, de 12 de 
setembre, pel qual es modifica la Resolució ACC/821/2022, de 22 març, per la qual 
es fixen les espècies objecte d’aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i 
les vedes especials per la temporada 2022-2023 en tot el territori de Catalunya, ja 
preveu sancions per qui perjudiqui el normal funcionament de l’acció de caça de 
manera intencionada.  
 
f) “Regulació de les zones d’ensinistrament dels gossos de caça, facilitats pels gossos 
que participen en competicions oficials. De igual forma la creació de zones per 
ensinistrament de gossos del senglar, sobre tot quant son cadells. També la regulació 
d’aquestes zones.” 
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Resposta: Es tindrà en consideració a la proposta de Decret. 
 
g) “Regulació del trànsit de gossos pels terrenys cinegètics acompanyats de persones 
que no estan en possessió de la llicència de caça.” 
 
Resposta: Es pot tenir en consideració a la proposta de Decret, partint de la base de 
l’article 28 de la Llei de caça 1/1970 i el seu reglament de desplegament, 
concretament l’article 30 del Decret 506/1971 i la diversa jurisprudència, com ara, la 
Sentència num 160/2019 del Jutjat Contenciós Administratiu nº 2 de Tarragona. 

 
Valoracions 
 
En relació als gossos de caça s’han realitzat fins a 13 aportacions de 4 actors 
diferents.  
 
La major part de les aportacions es tindran en compte a la proposta de Decret. Les 
que no es tindran en compte ja es troben regulades per altres normatives vigents.  

 
8. ALTRES 

 
Aportacions 
 
 
33. Blanca 
 
“Es una activitat immoral i contaminant pel medi ambient, animals i persones. La 
regulació hauria d'estar limitada a les afectacions en conreus i altres causes i/o danys 
que caldria especificar i justificar a través del decret. Qualsevol altra manera de caça 
lúdica hauria de ser prohibida perquè és un delicte contra la fauna. Per evitar les 
sobrepoblacions si es prohibís la cria en granges de les espècies cinegètiques que 
causen problemes tindríem el problema bastant resolt.” 
 
Resposta: La norma pretén regular l'exercici de les activitats cinegètiques de manera 
que siguin compatibles amb el manteniment dels ecosistemes i de la biodiversitat. El 
nombre d'espècies cinegètiques és molt limitat i és prohibida la caça de qualsevol 
espècie no cinegètica. Cal esmentar a més que la gran majoria d’espècies 
cinegètiques que causen problemes no es crien en granges (a Catalunya) ni 
s’autoritza el seu transport i/o alliberament, com ara tudons, estornells, tords comú i 
ala-roig, senglars, daines, muflons, cérvols, cabirols i conills (només a Girona i 
Barcelona, on la seva població es molt minsa i actua de base de la piràmide tròfica). 
 
34. Javi Molina 
 
“Deixant de banda l'assignació de recursos suficients al món rural perquè no continuï 
desapareixent i despoblant-se, la principal mesura per protegir-lo (agricultura, 
ramaderia, forest i fauna salvatge) és educar i informar a la gent que no hi habiten i 
que en fan un ús ocasional de cap de setmana i festius (auto-anomenats "usuaris del 
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bosc"), que tot el que hi troben allà quan arriben no està posat pel seu gaudir 
personal, i que no poden fer-ne un ús discrecional i invasiu.” 
 
Resposta: Les mesures de protecció de la forest i la fauna salvatge es recullen en 
l'extensa normativa mediambiental, que no és objecte d'aquesta regulació. 
 
35. Sergi 
 
a) “Prevenció de zoonosis: Autoritzar al caçador que està practicant la caça, 
autoritzada i amb tota la documentació en regla, en qualsevol modalitat (batuda, 
acostament, aguait i espera), a l'abatiment in situ de qualsevol animal que presenti 
signes clars i evidents de malaltia infecciosa (sarna, ppa...). Condicionat a immediat 
avís a l’autoritat competent, per tal de comprovar aquests extrems i donar el tracte 
adequat a les despulles animals per evitar la propagació de la malaltia.” 
 
Resposta: Ja està previst a la normativa actual. El reglament de caça ja determina 
que és una infracció menys greu la no declaració per part dels titulars de terrenys 
sotmesos a règim cinegètic especial de les epizoòties i zoonosis que afectin la fauna 
cinegètica que els habita. I correspon a l’autoritat sanitària competent determinar les 
mesures que cal dur a terme per prevenir o combatre les epizoòties i les zoonosi. 
 
b) “Seguretat a les carreteres: Dotar d'un protocol i eines a les forces i cossos de 
seguretat catalanes amb competències en seguretat ciutadana (mossos i policia 
local) per poder abatre fauna no protegida que segons el seu criteri pugui provocar 
accidents de trànsit o alteracions en el normal funcionament de les vies pel moment 
i el lloc en què es trobessin. Cal recordar que dins dels cossos de policia hi han 
membres que són caçadors i tiradors, i poden ajudar en un determinat moment o lloc 
d'especial problemàtica.” 
 
Resposta: No pot ser objecte de regulació en aquesta proposta de Decret ja que les 
actuacions d’aquest agents està regulada per la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, 
de protecció de la seguretat ciutadana.  
 
c) “Llei de protecció animal i compatibilitat amb la caça: Reglamentar una exempció 
generalitzada de la caça en la futura llei de protecció dels animals, en tots els àmbits.” 
 
Resposta: L'activitat cinegètica ha de ser respectuosa amb el que disposa la llei de 
protecció dels animals. 
 
d) “Foment de l’activitat cinegètica a les escoles: Dotar de partida pressupostària 
anual per a caçadors i pagesos experimentats per fer xerrades a les escoles i 
extraescolars per acostar el món de la caça i el món rural als més joves.” 
 
Resposta: No és objecte de regulació en aquesta proposta de Decret. Depèn de 
l'àmbit formatiu/educatiu. 
 
e) “Foment del consum de la carn de caça: Foment del consum de la carn de caça i 
creació d'un sistema de distribució per lliurar la carn de caça a entitats socials que 
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ajuden als més vulnerables. Aportar un servei de recollida gratuït per a les colles que 
ho desitgin per a que es puguin fer aquests lliuraments.” 
 
Resposta: No és objecte de regulació en aquesta proposta de Decret. Depèn de 
l'àmbit social. 
 
36.  Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) 
 
a) “Atendre el DL 2/2008 de protecció dels animals.” 
 
Resposta: Ja s'atén i s'hi farà referència al Decret.  
 
b) “Atendre el benestar i la protecció animal dins de la mateixa activitat cinegètica.” 
 
Resposta: S'indicarà que cal respectar el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril. 
 
c) “Prohibicions de pràctiques que generin sofriments o danys físics o psicològics.” 
 
Resposta: Ja ho indica el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril. 
 
d) “Complir normativa del Decret 83/2012, de 17 de juliol, sobre certàmens i altres 
concentracions d'animals vius a Catalunya.” 
 
Resposta: L'article 1.2 del Decret 83/2012 exclou de l'àmbit d'aplicació del Decret 
l'exercici d'activitats cinegètiques amb falcons, gossos i similars i les que utilitzen, 
d'acord amb la normativa vigent sectorial, animals com a reclam per a la caça. 
 
e) “Establir l'edat mínima de caça als 18 anys.” 
 
Resposta: La regulació d'aquests aspectes hauria de tenir rang de Llei, ja que l’actual 
Llei 1/1970 és la que actualment ho regula i la proposta de Decret no pot modificar-
ho. 

 
f) “Atendre la regulació actual de l'Educació, Reials Decret 95/2022, 157/2022 i 
243/2022.” 
 
Resposta: Aquests tres decrets estableixen objectius educatius que són perfectament 
compatibles amb l'existència d'una regulació curosa de les activitats cinegètiques, 
que justament ha de regir-se per la incorporació dels principis establerts a la 
normativa actual en relació a la protecció dels animals i del seu benestar. 
 
g) “Caça es contraproduent a la llei Orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció 
integral a la infància i l'adolescència davant de la violència.” 
 
Resposta: La LO 8/2021 fa referència a la violència sobre la infància i l'adolescència, 
i de cap manera es pot considerar que la regulació de l'activitat cinegètica va en 
contra del que disposa aquesta llei, ni com a concepte, ni en relació a cap article 
concret de la mateixa. 
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h) “Analitzar bé la situació, l'impacte i les diferent sensibilitats i col·lectius lligats a 
l'activitat cinegètica.” 
 
Resposta: La tramitació de la proposta de regulació de l'activitat cinegètica s'està 
duent a terme seguint els principis de publicitat, transparència i informació pública, 
de manera que totes les persones i col·lectius interessats tenen oportunitat de 
personar-se en el procediment, expressar les seves inquietuds i fer les propostes que 
estimin adequades. 
 
i) “Inclusió programes de conscienciació i educació sobre el respecte al medi ambient 
i als animals.” 
 
Resposta: La tasca correspon a l'àmbit sectorial de l'educació i formació. 
 
j) “Tenir en compte l'òptica animalista en la redacció de la norma.” 
 
Resposta: La regulació s'ha de fer i es farà incorporant els principis establerts pel que 
fa a la protecció i el benestar dels animals. 
 
k) “Incompatibilitats de l'activitat cinegètica amb altres drets recollits a la constitució i 
a l'Estatut: lliure circulació,  disposar d'un ambient adequat i del paisatge, gaudi del 
patrimoni natural i paisatgístic....   Que es limiti la caça als terrenys declarats com a 
vedats privats de caça.” 
 
Resposta: La regulació de l'activitat cinegètica ha de tenir com a principi rector la 
compatibilització de les activitats amb l'exercici dels drets recollits a la Constitució i a 
l'Estatut. La regulació cinegètica no limita drets, sinó que estableix les mesures que 
fan possible aquest exercici. Una correcta gestió de l'activitat cinegètica té com a 
resultat la bona salut de les poblacions cinegètiques, el manteniment de la 
biodiversitat i de les espècies autòctones i protegides i en general la bona salut de 
l'ecosistema. 
 
l) “Considerar altres partides pressupostàries com a prioritàries, per exemple 
programes de conscienciació i reeducació.” 
 
Resposta: La tasca correspon a l'àmbit sectorial de l'educació i formació. 
 
37. INTERcids, Operadors Jurídics pels Animals 
 
a) ”Atendre l'evolució del codi civil català que incrementa el grau de protecció dels 
animals en tots els àmbits.” 
 
Resposta: La regulació serà congruent i respectuosa amb el codi civil català. 
 
b) “Ponderar els interessos en joc: les persones que realitzen activitats de caça són 
el  0,44% del total.” 
 
Resposta: Tots els interessos s'han de tenir en compte i la regulació ha de fer-se 
pensant en la compatibilització d'usos i de drets. 
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c) “L'activitat de caça afecta drets reconeguts a la Constitució i l'Estatut: dret a lliure 
circulació per territori nacional, al medi ambient adequat, al dret a conservar-lo, dret 
al patrimoni natural i al paisatge.” 
 
Resposta: La regulació de l'activitat cinegètica ha de tenir com a principi rector la 
compatibilització de les activitats amb l'exercici dels drets recollits a la Constitució i a 
l'Estatut. La regulació cinegètica no limita drets, sinó que estableix les mesures que 
fan possible aquest exercici. Una correcta gestió de l'activitat cinegètica té com a 
resultat la bona salut de les poblacions cinegètiques, el manteniment de la 
biodiversitat i de les espècies autòctones i protegides i en general la bona salut de 
l'ecosistema. 
 
d) “Habilitació de corredors ecològics.” 
 
Resposta: Ja existeix una norma reguladora específica que promou els corredors 
ecològics, que és la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la 
biodiversitat. 
 
e) “Establir 18 anys com a edat mínima per poder anar a la caça.” 
 
Resposta: La regulació d'aquests aspectes hauria de tenir rang de Llei, ja que l’actual 
Llei 1/1970 és la que actualment ho regula i la proposta de Decret no pot modificar-
ho. 
 
f) “Contraproduent amb la Llei Orgànica 8/2021 i adolescència davant de la violència 
de la protecció de la infància.” 
 
Resposta: La LO 8/2021 fa referència a la violència sobre la infància i l'adolescència, 
i de cap manera es pot considerar que la regulació de l'activitat cinegètica va en 
contra del que disposa aquesta llei, ni com a concepte ni en relació cap article concret 
de la mateixa. 
 
g) “Cal no promoure recuperar l'activitat de la caça.” 
 
Resposta: No es tracta de promoure un augment de l'activitat de la caça, sinó de 
compatibilitzar l'exercici de la caça amb el nou context d'ús del medi. 
 
h) “Creació de programes de conscienciació i educació sobre el respecte al medi 
ambient.” 
 
Resposta: La tasca correspon a l'àmbit sectorial de l'educació i formació. 
 
38. Federació Catalana de Caça/Representació Territorial de la FCC de 
Barcelona 
 
 
a) Federació Catalana de Caça/Representació Territorial de la FCC de Barcelona 
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Aportació presentada per registre de la Generalitat en data 20/05/2022  
 
“Considerem necessari que sigui un text normatiu dirigit al i pel col·lectiu de caçadors 
i en conseqüència que ordeni i fomenti l’exercici de la caça. Per aquesta raó podem 
dir que la finalitat d’aquest Decret hauria de ser encarar, protegir, fomentar i conservar 
la riquesa cinegètica, en harmonia amb la resta d’interessos afectats.” 
 
Resposta: Tot i que la regulació està prevista en aquesta línia i té aquesta finalitat, 
també cal que s’adreci a tota la ciutadania, atès que hi haurà aspectes que afectaran 
a altres interessos que caldrà compatibilitzar per tal que hi hagi harmonia entre tots 
els interessos que conflueixen en l’ús i protecció el medi natural. 
 
b) “Regulació dels consells de caça com a òrgans col·legiats on es deliberi única i 
exclusivament temes de caça.” 
 
Resposta: Està prevista una actualització específica de la norma reguladora dels 
Consells. 
 
c) “Resolució de vedes on s’estableixi única i exclusivament períodes hàbils i 
espècies cinegètiques, tenint en compte que la mateixa és una resolució 
administrativa que no forma part de l’ordenament jurídic i que en conseqüència no 
pot regular cap matèria.” 
 
Resposta: Els aspectes que requereixen una regulació de més rang que la Resolució 
de vedes i no circumscrita a una única temporada de caça es contemplaran a la 
norma que s'està elaborant. 
 
d) “Ordenació de la caça amb la resta d'activitats realitzades al medi natural.” 
 
Resposta: Es tindrà en consideració a la proposta de Decret. 
 
e) “Fomentar i donar a conèixer l’activitat cinegètica entre els sectors socials i 
econòmics, posant de relleu els beneficis que aporta a la societat.” 
 
Resposta: No es tracta de fomentar sinó de promoure el coneixement de la seva 
realitat i de les funcions que pot desenvolupar en relació al control de poblacions i a 
l'equilibri dels ecosistemes i de les espècies autòctones i protegides. 
 
f) “Fomentar el relleu generacional, donat que tenim un col·lectiu de caçadors que 
està envellit i com a conseqüència també cada vegada són menys i això comporta un 
problema que no es pot solucionar sense l’ajuda de l’administració. S’ha de revertir 
la imatge negativa i fomentar aquesta activitat. S’ha de reconèixer la labor que es fa 
i transmetre aquesta feina i necessitat a la resta de la societat. Des de l’administració 
s’ha d’impulsar i fomentar l’activitat i remarcar la importància que té envers la 
societat.” 
 
Resposta: No es tracta de fomentar sinó de promoure el coneixement de la seva 
realitat i de les funcions que pot desenvolupar en relació al control de poblacions i a 
l'equilibri dels ecosistemes i de les espècies autòctones i protegides. 
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g) “Establir pautes per assolir una consideració adequada dels caçadors catalans per 
tal de poder ser reconeguts i respectats davant la resta de la societat i les 
administracions. Els caçadors realitzen aquesta activitat per oci i perquè tenen un 
dret, reconegut legalment.” 
 
Resposta: No és objecte de regulació en aquesta proposta de Decret. 
 
h) “Establir procediments administratius coherents i pràctics.” 
 
Resposta: Es tindrà en consideració a la proposta de Decret. 
 
i) “Considerar els avanços tecnològics i adequar-los al col·lectiu de caçadors per 
evitar que es transformin en un impediment per donar compliment als requeriments 
administratius.” 
 
Resposta: Es tindrà en consideració a la proposta de Decret. 
 
j) “Introduir els conceptes de formació i educació cinegètica, lligats a la conservació 
de la biodiversitat i el patrimoni natural del nostre país.” 
 
Resposta: Les mesures de protecció de la forest i la fauna salvatge es recullen en 
l'extensa normativa mediambiental, que no és objecte d'aquesta regulació. La tasca 
correspon a l'àmbit sectorial de l'educació i formació. 
 
k) “Fons de finançament adequat per aquelles actuacions realitzades pel control de 
l'activitat cinegètica tenint en compte que gran part de les despeses que comporta la 
realització de l’activitat són assumides única i exclusivament pel caçador i/o societats 
de caçadors.” 
 
Resposta: Els imports recaptats ja són actualment finalistes. Les actuacions de 
control cinegètic instades per la pròpia Administració han de poder disposar del 
suport financer que les faci possibles. Les fonts de finançament disponibles depenen 
d'altres normes pressupostàries diferents de la regulació que es proposa (Llei de 
pressupostos). 
 
l) “Dotar amb fons públics adequats a les societats de caçadors que participen en 
activitats per la reducció dels danys a l’agricultura, la disminució dels accidents de 
trànsit i la reducció de sobre poblacions d’espècies, que van més enllà de la pràctica 
voluntària i d’oci de la caça.” 
 
Resposta: Les actuacions de control cinegètic instades per la pròpia Administració 
han de poder disposar del suport financer que les faci possibles. Les fonts de 
finançament disponibles depenen d'altres normes pressupostàries diferents de la 
regulació que es proposa (Llei de pressupostos). 
 
m) “Regular que l’import recaptat de les llicències de caça es reinverteixi en el foment 
i la millora de l’activitat cinegètica, en xerrades a les escoles per acostar-se als més 
joves al mon de la caça i al mon rural.” 
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Resposta: Els imports recaptats ja són actualment finalistes i ja es destinen a la 
millora de l’activitat cinegètica. Aquesta regulació depèn de les Lleis pressupostàries, 
no de la norma que es vol elaborar. 
 
n) “Matrícules de les APC acreditativa de la condició cinegètica exemptes de 
pagament.” 
 
Resposta: Els aspectes referits a les taxes, pagaments i exempcions es regulen en 
altres normes pressupostàries que no són objecte de la regulació que es proposa. 
 
o) “Regular el tema del furtivisme. Regulació de forma clara i expressa de quan no es 
pot exercir l’activitat cinegètica (època veda, per incendis, per epizoòties, dies de neu, 
des de vehicles, etc.).” 
 
Resposta: Es tindrà en consideració en la proposta de Decret tot i que l’actual Llei 
1/1970 és la que actualment determina quines són les accions sancionables. 
 
p) “Incentius de l’administració encaminats a l’inici de la pràctica de la caça de joves 
caçadors menors de 25 anys, i la seva federació.” 
 
Resposta: No és objecte de regulació en aquesta proposta de Decret. 
 
q) “Definir amb total claredat el “furtivisme” deixant clar el concepte i les accions que 
concorren.” 
 
Resposta: Es tindrà en consideració en la proposta de Decret tot i que l’actual Llei 
1/1970 és la que actualment determina quines són les accions sancionables. 
 
r) “Cal tenir en compte la nova Llei de caça de Castella i Lleó (Ley 4/2021, de 1 de 
juliol, de caza y de gestión sostenible de los recursos cinegéticos de Castilla y León) 
on s’estableix com una infracció greu el següent: artículo 84. Infracciones graves.  
Tendrán la consideración de infracciones graves las siguientes: 1. impedir u 
obstaculizar el normal desarrollo de una modalitat de caza o de controles 
poblacionales autorizados . 2. en el caso de cacerias colectivas, la entrda de cualquier 
persona ajena a la caceria en la zona de caza señalizada en el us público de nuestros 
montes y espacios naturales.” 
 
Resposta: La regulació d'aquests aspectes (prohibició de pas, sancions) hauria de 
tenir rang de Llei. 
 
s) “Fer complir la prohibició existent de realitzar corriols dins el bosc sense disposar 
de la corresponent autorització. Al respecte cal tenir en compte la situació actual, 
essent un fet el gran nombre de corriols existents realitzats pels ciclistes o motoristes 
amb la finalitat de realitzar noves rutes internes dins de les àrees privades de caça.” 
 
Resposta: Ja existeix la regulació, la problemàtica és d'incompliment. 
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t) “Fomentar, respectant la normativa vigent en la matèria, el consum de la carn de 
caça i creació d’un sistema de distribució per lliurar la carn de caça a entitats socials 
destinades a les ajudes als més vulnerables, garantint que hi hagi un sistema públic 
de recollida als territoris on les empreses privades no exerceixen la seva activitat, 
especialment els mesos d’estiu, per aconseguir un destí digne a les espècies 
caçades.” 
 
Resposta: No és objecte de regulació en aquesta proposta de Decret. Depèn de 
l'àmbit social. 
 
u) “Regulació de la munició i de les armes de caça.” 
 
Resposta: No seria objecte de regulació en aquesta proposta de Decret, ja que la 
competència és exclusiva de l’estat d’acord amb l’article 149.1 26º de la Constitució.  
 
v) “Establir la monitorització de la PPA tenint en compte el context sanitari Europeu 
envers a la PPA i el porc senglar. El Pla de Seguiment del Porc Senglar ha d’incloure 
una monitorització integrada en l’àmbit sanitari. Ha d’establir-se un protocol 
d’actuació i detectar zones vulnerables o amb alt risc. De la mateixa manera, s’han 
de compartir aquestes dades amb el col·lectiu de caçadors i mantenir-los informats, 
ja que es troben a la primera línia.” 
 
Resposta: Aquest tema és objecte de regulació sanitària específica i ja està regulat. 
 
x) “Creació d’una comissió del cabirol per tal de fixar els objectius de gestió envers 
l’espècie. De la mateixa manera començar a definir els objectius per a la gestió 
d’altres espècies cinegètiques amb alta potencialitat de sobre població.” 
 
Resposta: Aquest tema és operatiu, no depèn d'aquesta regulació.  
 
Valoració 
 
En el darrer apartat s’han ajuntat les aportacions que no tenien una temàtica comuna.  
 
En total s’han presentat 42 aportacions de 6 actors diferents.  
 
Gran part de les aportacions, fins a 29, no poden ser objecte de regulació en aquesta 
proposta de Decret, atès que ja estan regulades per la normativa vigent, la seva 
regulació requereix d’una norma amb rang de llei, o bé es tracta de propostes de 
gestió administrativa que no poden ser objecte de regulació en una disposició de 
caràcter general.  
 
 
 
 

 
 

La directora general d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi 
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