
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ

ACORD GOV/157/2016, de 13 de desembre, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental de Prevenció
de Riscs i Danys produïts per les Espècies Cinegètiques.

En els darrers anys hi ha hagut una recuperació sense precedents de les poblacions d'espècies cinegètiques al
territori de Catalunya, que ha produït un important increment de les interaccions i els conflictes entre aquestes
espècies i les persones i les seves activitats. Les espècies cinegètiques que estan generant més conflictes són
els ungulats, fonamentalment els senglars, però també el cabirol, el cérvol, la daina o el mufló, el conill de
bosc, el tudó, el colom roquer, la garsa i altres còrvids, l'ànec collverd, els estornells o els tords, entre d'altres.

El ventall de problemes que cal enfrontar inclou la disminució de la seguretat ciutadana, l'augment considerable
de les pèrdues en el sector primari pels danys produïts per les espècies cinegètiques, i els danys en parcs i
zones amb gespa i també al mobiliari urbà i a les infraestructures soterrades, amb un increment de les
despeses en substitució i prevenció.

Han augmentat els riscos sanitaris per a les persones per proximitat amb les espècies cinegètiques, i el risc
d'intoxicació alimentària de les persones en el cas del consum de senglars que s'alimentin en indrets urbans,
suburbans i industrials o en abocadors il·legals.

També augmenta el risc sanitari per a les espècies ramaderes i salvatges en compartir els mateixos indrets.

A més, la proliferació d'espècies cinegètiques pot afectar de manera severa la biodiversitat, i molt especialment
les espècies amenaçades per consum dels exemplars, per consum de postes en nius a terra o per la modificació
del seu hàbitat, i originar danys en espais naturals de protecció especial.

Per tot això, cal atendre immediatament els nous i greus problemes assenyalats.

A tal efecte, la Generalitat de Catalunya està elaborant un Pla de prevenció de danys i riscs originats per la
fauna cinegètica que recollirà el conjunt d'actuacions que cal dur a terme per donar resposta a les diferents
problemàtiques detallades. Actuacions que tenen un abast molt superior a l'àmbit de la direcció general
competent en matèria d'activitats cinegètiques, i que impliquen altres direccions del mateix Departament
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i també al Departament de Territori i Sostenibilitat, al
Departament d'Interior, al Departament de Salut i al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i
Hisenda.

D'acord amb això, a fi de facilitar l'impuls transversal en matèria de prevenció de riscos i danys produïts per
les espècies cinegètiques i garantir la coordinació necessària dels òrgans de la Generalitat en l'aplicació dels
criteris fixats pel Govern, es crea la Comissió Interdepartamental de Prevenció de Riscs i Danys produïts per les
Espècies Cinegètiques com a òrgan d'impuls i coordinació en aquest àmbit.

L'article 51 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya, estableix que el Govern pot crear comissions
interdepartamentals amb la finalitat d'examinar i coordinar assumptes d'àmbit concret i específic que afectin
diversos departaments, i que la norma de creació n'ha de fixar la composició, la presidència, les funcions, la
durada i les normes de funcionament.

Per tot això, a proposta de la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, el Govern

 

Acorda:

 

1. Crear la Comissió Interdepartamental de Prevenció de Riscs i Danys produïts per les Espècies Cinegètiques
com a òrgan que coordina i impulsa l'acció del Govern en aquesta matèria. Aquesta Comissió
Interdepartamental s'adscriu al departament competent en matèria d'activitats cinegètiques.
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2. La Comissió ha de desenvolupar les funcions següents:

a) Proposar i avaluar les estratègies i directrius per garantir el compliment de la normativa de prevenció de
riscs i danys produïts per les espècies cinegètiques per part dels departaments de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya.

b) Fer el seguiment i l'avaluació de la prevenció de riscs i danys produïts per les espècies cinegètiques i de la
planificació que aprovi el Govern de la Generalitat en aquest àmbit.

c) Proposar l'aprovació de la normativa de desenvolupament que es consideri necessària per a la millora de la
lluita contra els riscs i danys originats per les espècies cinegètiques.

d) Elaborar instruments que impulsin l'aplicació dels principis de Bones Pràctiques i conductes recomanables en
relació amb la prevenció de riscs i danys produïts per les espècies cinegètiques.

e) Avaluar i fer el seguiment de les bases de dades i el corresponent Sistema d'Informació Geogràfica (SIG)
sobre l'estatus de les poblacions de les espècies cinegètiques i la seva evolució, les dades dels aprofitaments
cinegètics realitzats, les dades sanitàries i sobre epizoòties i casos que afectin la salut humana, les dades
sobre accidents o atacs a les persones, les dades sobre comercialització i consum d'espècies cinegètiques i
qualsevol altra de naturalesa similar.

f) Promoure els treballs de diagnosi i coneixement necessaris per aplicar i millorar la implantació de polítiques
de prevenció de riscs i danys produïts per espècies cinegètiques.

 

3. La Comissió Interdepartamental funciona en dues comissions: la Comissió Directiva i la Comissió Tècnica.

3.1 La Comissió Directiva, amb les funcions previstes al punt 2 anterior, té la composició següent:

a) La presidència, que és exercida per la persona titular del departament competent en matèria d'activitats
cinegètiques.

b) La vicepresidència, que és exercida per la persona titular de la direcció general competent en matèria
d'activitats cinegètiques.

c) Les vocalies, exercides per un representant amb rang mínim de director general dels departaments
competents en matèria de:

- Agricultura i ramaderia.

- Alimentació, qualitat i indústries agroalimentàries.

- Desenvolupament rural.

- Infraestructures de mobilitat.

- Polítiques ambientals i biodiversitat.

- Riscos i assegurances.

- Salut Pública i Seguretat Alimentària.

-Trànsit

d) Un vocal representant de l'Agència de Residus de Catalunya.

La Presidència de la Comissió Directiva, d'acord amb els assumptes a tractar, pot convidar a les sessions
representants d'altres departaments i persones externes que, a títol individual o com a representants d'un
grup, entitat o organització, per la seva especialitat, coneixements o funcions que desenvolupen, hi podran
participar amb veu però sense vot.

La Secretaria, l'ocupa una persona al servei de la direcció general competent en matèria d'activitats
cinegètiques, nomenada per la Presidència. L'exercici d'aquestes funcions no pot comportar la creació o
l'ocupació de cap lloc de treball específic o òrgan actiu, a aquests efectes.

La Comissió Directiva s'ha de constituir en el termini de dos mesos a comptar des de la publicació d'aquest
Acord.

La Comissió Directiva s'ha de convocar trimestralment en sessió ordinària. Es pot convocar en sessió
extraordinària a instància de la Presidència, a proposta de la majoria dels seus membres.
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3.2 La Comissió Tècnica ha d'elaborar i presentar a la Comissió Directiva les propostes de mesures adreçades a
la consecució de les funcions assignades. La Comissió Tècnica està formada per representants designats per
cadascuna de les unitats directives que constitueixen la Comissió Directiva, amb un rang mínim de subdirector
general, i està presidida i coordinada per la persona que designi la Presidència de la Comissió Directiva entre
els seus membres. La secretaria, l'ocupa la mateixa persona que exerceix la secretaria de la Comissió
Directiva.

La presidència pot convidar a les sessions de la Comissió Tècnica les persones que, a títol individual o com a
representants d'un grup, entitat o organització, per la seva especialitat, coneixements, funcions que
desenvolupen o per altres motius, estiguin en condicions de fer-hi aportacions d'interès.

La Comissió Tècnica pot crear grups de treball per preparar tècnicament les propostes que se sotmeten a la
Comissió Directiva.

3.3 L'assistència a les sessions de les comissions no genera cap dret econòmic als seus membres, els quals no
perceben tampoc indemnització d'assistència o dietes sota cap concepte.

3.4 La direcció general competent en matèria d'activitats cinegètiques ha de donar el suport tècnic i aportar el
personal necessari per al desenvolupament de les funcions de la Comissió Directiva i de la Comissió Tècnica.

3.5 La durada de la Comissió es manté mentre concorrin les circumstàncies que fan necessària la seva creació.

3.6 En allò que no preveu aquest Acord per al funcionament de la Comissió Interdepartamental, és d'aplicació
supletòria la normativa general reguladora dels òrgans col·legiats de l'Administració de la Generalitat.

 

4. Disposar la publicació d'aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 13 de desembre de 2016

 

Joan Vidal de Ciurana

Secretari del Govern

 

(16.348.087)
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