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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI
NATURAL
RESOLUCIÓ AAM/1105/2014, de 9 de maig, per la qual es modifica la Resolució AAM/669/2014, de 21 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 2014-2015 en tot el territori de Catalunya.
En data 28 de març de 2014 es publica al DOGC la Resolució AAM/669/2014, de 21 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 2014-2015 en tot el territori de Catalunya.
La disposició addicional vint-i-tresena de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives,
financeres i del sector públic, introdueix la figura de la declaració d’emergència cinegètica, que habilita
l’Administració per acordar l’execució subsidiària de mesures excepcionals de gestió cinegètica quan en un
determinat àmbit territorial es produeixi una abundància d’individus d’una espècie cinegètica o no protegida
que resulti perillosa o nociva per a les persones o perjudicial per a l’agricultura, la ramaderia, els terrenys
forestals, les espècies protegides o la caça, sempre que se superin els llindars establerts per la resolució anual
de vedes.
Sobre la proposta de llindars va informar el Consell de Caça de Catalunya en sessió extraordinària de 20 de
març de 2014.
Per tal de donar compliment a la previsió de la Llei 2/2014, de 27 de gener, cal completar la Resolució de
vedes d’enguany amb l’establiment dels llindars que determinen l’existència de l’emergència cinegètica.
Altrament, s’ha comprovat que cal modificar alguns aspectes de la Resolució com a conseqüència d’algunes
consideracions tècniques aportades amb posterioritat a la seva publicació.
Vistos els informes dels serveis tècnics competents, i a proposta de la Direcció General del Medi Natural i
Biodiversitat;
D’acord amb el següent,

Resolc:

Modificar la Resolució AAM/669/2014, de 21 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 2014-2015 en tot el territori de
Catalunya.

Primer
S’introdueix un nou apartat 2 al punt 6 amb la redacció següent:
6.2 Comarques de Lleida
Atès el gran àmbit territorial dels danys produïts a l’agricultura, per tal de prevenir-los, a les comarques de les
Garrigues, el Pla d’Urgell, el Segrià i l’Urgell el període hàbil de caça del conill és entre el segon diumenge
d’octubre (dia 12) i el tercer diumenge d’abril (dia 15).

Segon
Es modifica l’apartat 7 del punt 9, que queda redactat de la manera següent:
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9.7 No es pot dur a terme l’exercici de la caça menor i d’ocells aquàtics per sota dels 1.700 m quan la neu
cobreixi totalment el terra. Tampoc es pot caçar enlloc en dies de neu quan aquesta cobreixi de forma contínua
el terra, llevat del porc senglar, el cabirol, el cérvol, el mufló i la daina.

Tercer
Es modifica el punt 11, que queda redactat de la manera següent:
11. Recollida de cartutxos
És obligatòria la recollida immediata de terra dels cartutxos utilitzats durant la jornada de caça en qualsevol
modalitat de cacera.

Quart
S’ introdueix un nou punt 15, amb la redacció següent:
15. Emergència cinegètica
15.1 Els directors dels Serveis Territorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural han de declarar l’emergència cinegètica si en una determinada comarca o àmbit territorial es produeix
una abundància d’individus d’una espècie cinegètica o no protegida que resulti perillosa o nociva per a les
persones o per tal d’evitar els danys a l’agricultura, la ramaderia, els terrenys forestals, les espècies protegides
o la caça:
a) Quan es produeixin les abundàncies mínimes mitjanes següents:
- 8 senglars/km 2 de densitat mitjana durant la temporada de caça.
- 50 conills/km 2 de densitat mitjana hivernal, o més de 50 conills caçats/km 2 d’acord amb les estadístiques de
captures de la darrera temporada hàbil de caça; o
b) Quan per a la resta d’espècies cinegètiques o no protegides hi hagi un nombre de sol·licituds d’autoritzacions
excepcionals per a la seva captura o comunicacions per danys a l’agricultura, la ramaderia, els terrenys
forestals, les espècies protegides o la caça, causats per aquestes espècies en un nombre superior a 10, de
forma ininterrompuda en els darrers tres anys.
15.2 La declaració d’emergència cinegètica ha d’especificar:
a) L’espècie o espècies objecte de la mesura.
b) Les causes excepcionals que la motiven.
c) L’abast territorial de la declaració.
d) El període de vigència.
e) Les mesures excepcionals de caràcter cinegètic que es consideren adients, d’acord amb la normativa vigent.
Les mesures cinegètiques que incloguin la captura d’exemplars d’espècies cinegètiques s’autoritzaran d’acord
amb el procediment d’autorització excepcional recollit al punt 12.
15.3 L’execució de les mesures excepcionals de caràcter cinegètic establertes a la declaració d’emergència
cinegètica correspon a:
a) Quan els danys provinguin d’una figura cinegètica on la persona titular d’aquesta sigui una societat de
caçadors federada, aquesta ho farà en col·laboració amb la Federació Catalana de Caça.
b) Quan els danys provinguin d’una figura cinegètica on la persona titular d’aquesta sigui un ajuntament, una
entitat menor descentralitzada o una altra administració local, correspondrà a aquests l’organització de les
accions de caça necessàries per limitar l’abundància d’aquestes espècies.
c) Quan els danys provinguin d’una figura cinegètica, o d’un refugi de fauna salvatge, on la persona titular
d’aquesta sigui d’una naturalesa diferent de la dels apartats anteriors, el Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural determinarà la forma d’execució de les accions de caça
necessàries per limitar l’abundància d’aquestes espècies, que es podrà fer amb mitjans propis o mitjançant
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fórmules de col·laboració amb les persones afectades.
15.4 L’execució subsidiària de les mesures excepcionals de gestió cinegètica, a l’interior d’una zona on s’hagi
declarat l’emergència cinegètica, es durà a terme en els supòsits següents:
a) Quan la persona titular o promotora de la figura cinegètica (àrea local o privada de caça, zona de seguretat
o refugi de caça) o del refugi de fauna salvatge hagi posat en coneixement del departament competent en
matèria de caça i justificat adequadament que no té capacitat per minimitzar els danys i gestionar la
sobreabundància de l’espècie que els causa amb els mitjans de què disposa.
b) Quan quedi demostrada la manca d’actuació de la persona titular o promotora de la figura cinegètica o del
refugi de fauna salvatge, ja que no consti que hagi realitzat cap sol·licitud d’autorització excepcional per
minimitzar els danys.
15.5 La declaració d’emergència cinegètica es farà mitjançant resolució dels directors dels Serveis Territorials
del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, la qual serà publicada al web del
Departament.

Barcelona, 9 de maig de 2014

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

(14.140.034)
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