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Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa 
En els darrers anys, el cens de les poblacions de les espècies cinegètiques, sobretot de caça major 
silvestre, està en expansió al territori català. 
 
L'increment de la densitat de determinades poblacions d'espècies cinegètiques com ara el senglar ha 
fet augmentar l'activitat cinegètica i la major incorporació de les carns de caça a la cadena 
alimentària. 
 
 És necessari, doncs, preveure el control sanitari adequat per garantir la innocuïtat dels productes 
alimentaris que provinguin de les peces de caça silvestre.  
 
També ha augmentat la probabilitat de contacte de les espècies silvestres amb els animals 
domèstics, especialment amb aquells que es crien en condicions extensives. La propagació de 
determinades malalties en els animals silvestres objecte de caça fa necessari intensificar les mesures 
d'inspecció i control de les peces de caça, per garantir la seguretat dels consumidors. També  per 
conèixer l'estat sanitari de la fauna salvatge, per les seves implicacions en la salut dels animals 
domèstics i en l'activitat ramadera. 
 
Així mateix, la major disponibilitat de carns de caça i, en particular, l'evolució de les subpoblacions 
d'isard, de cabirol, de cérvol, de daina i de mufló, té especial rellevància i posa de manifest l'existència 
d'un recurs cinegètic de gran valor, actualment molt desaprofitat, del qual es pot treure més 
rendiment, i contribuïr així a reactivar l'economia de les zones rurals, així com a augmentar el nombre 
de llocs de treball vinculats a la millora de l'economia local. 
 
 
 
 
 
 
Necessitat i oportunitat de la seva aprovació 
La regulació com la que es proposa promou i fomenta el consum de la carn de caça i possibilita una 
comercialització als establiments minoristes i de restauració de proximitat que contribueix a la 
sostenibilitat econòmica de la zona. En aquest sentit es preveuen criteris de flexibilitat per a l'operador 
econòmic sense comprometre mai la seguretat del producte. 
 
També facilita el control sanitari de les poblacions silvestres i cinegètiques, i afavoreix la preservació 
de la salut dels animals domèstics i de l'activitat ramadera. 
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La conjuntura de sobrepoblació d'espècies cinegètiques, i per tant la disponibilitat permanent de carn 
de caça que es pot comercialitzar, permeten afirmar que és un moment idoni per aprovar les mesures 
que es proposen. 
 
L'aprovació d'aquesta normativa comportarà efectes positius en tots els àmbits relacionats: el de la 
sanitat, tant humana com animal, el de control cinegètic de les poblacions silvestres, el del 
desenvolupament econòmic, tant de les zones rurals com de les activitats de comercialització 
derivades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectius de la norma 
Objectius específics: 
Facilitar i estimular el consum de la carn de caça silvestre, minimitzant alhora el possible risc de 
malalties a les persones. 
Establir els requisits higiènics i sanitaris de la recollida, el condicionament i el transport de les peces 
de caça silvestre abatudes a Catalunuya. 
Establir l'adaptació dels requisits higiènics i sanitaris per a la manipulació i comercialització de la carn 
de caça silvestre provinent d'activitats cinegètiques realitzades a Catalunya. 
Garantir la innocuïtat de la carn de caça comercialitzada.  
Regular la vigilància sanitària de la fauna salvatge ubicada a les àrees de caça. 
Regular la formació dels caçadors o persones responsables de la recolllida, moviment i transport de 
les peces de caça silvestre abatudes al medi natural. 
 
Objectius de caràcter general:  
Augmentar l'aprofitament econòmic dels recursos cinegètics de Catalunya. 
Facilitar el desenvolupament local i dels àmbits rurals de Catalunya. 
Donar compliment als requeriments del Reglament (CE) 853/3004, que fixa normes específiques 
d'higiene de la carn de caça silvestre per a la seva comercialització. 
 
 
 
 
 
 
 
Possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores 
L'alternativa de regulació parcial dels àmbits afectats per la norma (caça, recollida de les peces de 
caça, control sanitari de les peces abatudes, trasllat als establiments de manipulació de carn de caça, 
etc..) no permet bastir un marc legal que garanteixi de manera adequada que es cobreixen tots els 
passos necessaris per assegurar que  la carn de caça podrà comptar amb la garantia sanitària 
necessària per a permetre'n la comercialització. 
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Si no es regula la matèria, és a dir, si es continua com a l'actualitat, es desaprofita la possibilitat de 
disminuir un risc sanitari per a la població, per als animals domèstics i la ramaderia, i també per als 
animals silvestres i cinegètics. 
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