
ALTRES DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL

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.

La Resolució ARP/821/2020, 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,
estableix per a aquesta temporada les limitacions i els períodes hàbils de caça, tenint en compte les
circumstàncies ambientals i biològiques de les espècies de fauna cinegètiques existents a Catalunya i dels
hàbitats que les acullen.

Ateses les dificultats tècniques manifestades pel col·lectiu de caçadors a l'hora de complir la necessitat de
comunicar les batudes de caça major durant la temporada hàbil de caça, i a fi d'assegurar l'adequat
desplegament de les disposicions de seguretat i control de la caça establertes al punt 8 de la Resolució, es
considera convenient preveure el desplegament gradual de l'aplicació d'aquesta mesura, la qual afectarà
inicialment tots els espais de les Reserves Nacionals de Caça i Zones de Caça Controlada, i també les batudes
que s'hagin de realitzar en determinats espais naturals. També se substitueix la indicació de coordenades UTM
per la indicació del paratge on es farà la batuda, per facilitar la tramesa de la informació.

Així mateix, s'aclareix a la Resolució el tipus de sanció que correspon quan s'incompleix la prohibició de
perjudicar el normal funcionament de l'acció de caça de manera intencionada, quan de manera expressa i
manifesta es busqui entorpir-la.

El Consell de Caça de Catalunya ha emès informe sobre aquesta proposta en sessió extraordinària mantinguda
el 8 de setembre de 2022.

Consegüentment, valorada la conveniència d'aquesta modificació, a proposta de la Direcció General
d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Resolc:

1. Modificar els apartats 8.3 i 8.4 de 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, que resten redactats de la manera següent:

“8.3 La persona o entitat titular de l'aprofitament cinegètic o la persona en qui delegui, d'acord amb el pla
tècnic de gestió cinegètica vigent, comunicarà amb la màxima previsió possible, i en tot cas abans del seu inici,
al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, pels mitjans telemàtics que aquest Departament
habiliti, les batudes de caça major previstes durant la temporada hàbil de caça, indicant la matrícula del terreny
cinegètic, la data, l'horari previst, el municipi i la ubicació o paratge de la batuda previst inicialment.

Aquesta comunicació s'aplica en les zones i els períodes que seguidament es descriuen:

a) A les Reserves Nacionals de Caça i les zones de caça controlada: des del 15 de setembre de 2022 fins a la
data de finalització de la temporada de caça major que determina el pla tècnic de gestió cinegètica (PTGC)
anual corresponent.

b) Als espais naturals protegits llistats en l'annex 3: de l'1 de desembre de 2022 al 26 de març de 2023.

En el marc del Consell de Caça, es crearà una comissió de seguiment que garanteixi un sistema de
comunicació àgil, fàcil i eficaç.

8.4 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
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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.”

2. Afegir un nou annex, el 3, a 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, amb el text següent:

“Annex 3

Parc Natural de l'Alt Pirineu

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà

Parc Natural del Cadí-Moixeró

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac

Parc Natural de Cap de Creus

Parc Natural del Delta de l'Ebre

Parc Natural dels Ports

Parc Natural de la Muntanya de Montserrat

Parc Natural de la Serra de Montsant

Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa

Parc del Montnegre i el Corredor

Parc de Collserola

Parc de la Serralada Litoral

Parc del Garraf

Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter

Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser

Parc del Castell de Montesquiu

Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny

Parc de la Serralada de Marina

EIN de les Guilleries - Savassona

EIN de l'Alta Garrotxa

EIN de l'Estany d'Ivars - Vila-sana

EIN del Delta del Llobregat

EIN de la Serra de Llaberia

EIN de les Gavarres

EIN de Gallecs

EIN de l'Estany de Banyoles

EIN de la Serra Cavallera
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EIN de la Serra de Montgrony”

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu
davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de la seva
publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, potestativament, recurs de reposició davant el
conseller o la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural en el termini d'un mes.

Barcelona, 12 de setembre de 2022

Teresa Jordà i Roura

Consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

(22.255.030)
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