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Assumpte: comunicació aixecament restriccions d’activitats al medi natural 
 
 
 
Com a conseqüència de les incidències provocades pel temporal Gloria a principis 
d’aquesta setmana es varen activar en fase d’alerta a Catalunya els Plans especials 
d’emergències per Nevades (NEUCAT), per risc de vent (VENTCAT) i per inundacions 
(INUNCAT). Això va donar lloc a l’emissió de la Resolució de 20 de gener de 2020 per 
la qual se suspenien totes les activitats a al medi natural a les comarques de les 
demarcacions de Girona, Barcelona i Catalunya Central. 
 
Posteriorment, i degut a l’evolució del temporal i de les incidències generades, el passat 
22 de gener es va aixecar parcialment aquesta suspensió tot i mantenir-se a als 
municipis de la conca de la Tordera i a les comarques de l’Alt Empordà, Baix Empordà, 
la Selva, Gironès i Pla de l’Estany. 
 
Donat que la situació a la demarcació ha millorat us comunico que el Departament 
d’Interior, a través del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya i de Protecció Civil, 
ha emès un Comunicat on s’estableix l’aixecament de les restriccions de les activitats al 
medi natural establertes per la Resolució del 22 de gener de 2020, i per tant, totes les 
activitats al medi natural, inclosa l’activitat cinegètica, està permesa des de les 12h del 
dia d’avui. 
 
D’altra banda, atesa la situació en que ha quedat part del medi natural i que els cabals 
d’alguns rius i rieres encara són elevats cal recordar i demanar d’extremar la prudència 
quan es practiqui l’activitat cinegètica en zones properes a aquestes masses d’aigua o 
en punts susceptibles d’inundació. 
 
Atentament, 
 
El cap de la Secció d’Activitats Cinegètiques  
i Pesca Continental e.f. 
 

 


