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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI
NATURAL
RESOLUCIÓ AAM/1280/2014, de 20 de maig, per la qual es declaren terrenys sotmesos a règim cinegètic de
caça controlada els terrenys cinegètics d'aprofitament comú de Castillejos, als termes municipals d'Arbolí,
la Febró, Vilaplana i Alforja.
Mitjançant la Resolució MAB/3485/2003, de 30 d’octubre, la Direcció General d’Activitats Cinegètiques i Pesca
Continental va declarar terrenys sotmesos a règim cinegètic de caça controlada els terrenys cinegètics
d’aprofitament comú de Castillejos, als termes municipals d'Arbolí, la Febró, Vilaplana i Alforja.
Finalitzat el termini establert en 10 anys de la declaració de règim cinegètic de caça controlada als terrenys de
Castillejos, propietat de la Generalitat de Catalunya i l’Incasòl, i atès que els motius pels quals aquests terrenys
van ser declarats zona de caça controlada continuen plenament vigents, per raó d’ordre de protecció, foment
ordenat de la riquesa cinegètica i conservació d’espècies protegides i/o amenaçades, es considera convenient
prorrogar aquest règim cinegètic, i actualitzar els límits cartogràfics als límits cadastrals actuals.
El Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, de denominació i determinació de l'àmbit de competència
dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i el Decret 336/2011, de 10 de maig, de
reestructuració del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, estableixen
l’òrgan competent per dictar aquesta resolució.
D'acord amb l'article 14 de la Llei de caça de 4 d’abril de 1970 i l’article 16.2 del Reglament de 25 de maig de
1971, que estableixen les condicions, la regulació, els requisits i la tramitació dels terrenys sotmesos a règim
de caça controlada;
El Consell Territorial de Caça, en data 5 de febrer de 2014, aprova la proposta de declaració de zona de caça
controlada dels terrenys cinegètics d’aprofitament comú corresponents a la finca Castillejos, condicionada a la
presentació d'al·legacions en el tràmit d’informació pública o audiència que poguessin alterar o modificar la
proposta inicial, cas en què es convocaria un consell territorial de caça extraordinari.
L’expedient ha estat sotmès a informació pública per un termini de vint dies als ajuntaments d’Arbolí, la Febró,
Vilaplana i Alforja sense que s’hagin presentat al·legacions.
L’expedient ha estat sotmès a tràmit d’audiència, per un termini de quinze dies, a la Societat de Caçadors de
Sant Pau d’Arbolí, a la Societat de Caçadors de Sant Esteve de la Febró, a la Societat de caçadors de Vilaplana
i a l’Agrupació de caçadors Puigcerver d’Alforja sense que s’hagin presentat al·legacions.
Vist l’informe favorable i la proposta de resolució dels Serveis Territorials a Tarragona del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM);
Per tot això, a proposta de l’Àrea d’Activitats Cinegètiques i d’acord amb el que estableix l’article 14 de la Llei
de caça de 4 d’abril de 1970,

Resolc:

1) Declarar terreny sotmès a règim de caça controlada els terrenys inclosos dins els límits especificats a
l’annex 1 d'aquesta Resolució i grafiats al plànol de l'annex 2, que pertanyen als municipis d'Arbolí, la Febró,
Vilaplana i Alforja, amb una superfície total de 665,12 ha, distribuïdes d’acord amb el que estableix l’annex 3.
2) La durada d’aquest règim cinegètic serà de deu anys, comptats a partir de l’endemà de la data de publicació
d’aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Finalitzat aquest període, la Direcció General
del Medi Natural i Biodiversitat podrà fixar una pròrroga.
3) La gestió administrativa i tècnica d’aquests terrenys correspon a la Direcció General del Medi Natural i

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

2/3

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 6640 - 10.6.2014
CVE-DOGC-A-14156028-2014

Biodiversitat, que elaborarà anualment el pla tècnic de gestió cinegètica per a aquests terrenys i vetllarà pel
seu compliment.
4) La incorporació o l’exclusió de terrenys a la zona de caça controlada es podrà fer sempre que es tramitin
seguint el pertinent procediment administratiu i d’acord amb la normativa vigent que sigui aplicable.
La Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat, una vegada finalitzats els expedients pertinents, si s’escau,
i mitjançant resolució, publicarà l’aprovació d’incorporació o d’exclusió dels terrenys afectats, la superfície
d’aquests terrenys i els nous límits.

Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant el
conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, en el termini d’un mes a comptar des de
l’endemà de la seva publicació al DOGC, d’acord amb l’article 114 de la Llei 30/92, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Barcelona, 20 de maig de 2014

Antoni Trasobares Rodríguez
Director general del Medi Natural i Biodiversitat

Annex 1
Delimitació de la zona de caça controlada de Castillejos. Començant pel nord i seguint el sentit horari:

Al nord el límit passa pels plans de la Pona.
A l’est el límit segueix la rasa de l’Englina fins al coll de les Puntes del Paisan fins a creuar la carretera TV7092, i a partir d’aquí limita amb el tallafoc de la forest d’UP 80 la Mussara fins a la punta del Sec. El límit
segueix per la divisòria d’aigües, travessa el camí dels Masos i continua pel tallafocs de la forest de la Mussara
fins al cingle de la Mola.
Al sud, el límit segueix el cingle de la Mola, continua pel cingle del Pussó i el del Serret Alt. A partir d’aquí el
límit de la ZCC Castillejos deixa de limitar amb la forest de la Mussara i passa a confrontar amb una propietat
particular. Després del cingle del Serret Alt, el límit continua fins a arribar al cingle de l’Augustenc, baixa de
cota fins als 675 m per seguir un cingle sense nom, travessa la rasa de l’Esquerrer i baixa per l’aiguavessant
fins a la confluència de la rasa de l’Esquerrer amb el barranc del Culdelavella. Continua aigües avall fins a
trobar l'afluent següent i puja cap a l’oest fins a la cota 650. Després baixa per un barranc sense nom fins al
camí de les Guilletes, continua fins a trobar el barranc del Bosc de la Vila uns 370 m, puja per un barranc
sense nom fins al cingle del Mas d’en Rei, i d’allí continua en sentit oest i ascendent fins al camí TV-7092. Ara
el límit segueix les parcel·les 2 i 3 del polígon 1 i la parcel·la 10 del polígon 8 del municipi d’Arbolí. El límit
continua paral·lel a la carretera TV-7092 fins a la cruïlla entre el camí de Puig de Gallicant a les Pinedes i el
camí del Cap dels Bosquets. D’allí continua pel camí de Puig de Gallicant 450 m, després continua cap a l’est
pel fons d’un barranc. El límit segueix en direcció nord vorejant les parcel·les particulars 16, 15, 13 i 11 del
polígon 6 del municipi d’Arbolí fins on conflueixen els termes municipals d’Arbolí, Cornudella i la Febró. El límit
continua en direcció nord-est seguint un camí forestal que travessa el pla de Móra i continua fins a arribar a la
font d’en Marc. D’allí segueix en direcció nord seguint la carretera T-704 fins a arribar a la cruïlla del camí de
Mas de Frares.
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Annex 3

La superfície total de la zona de caça controlada de Castillejos distribuïda per municipis:
Arbolí: 451,88 ha.
Vilaplana: 97,14 ha.
La Febró: 100,68 ha.
Alforja: 15,42 ha.
Total: 665,12 ha.

(14.156.028)
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