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Procediment extraordinari d’actuacions de control d ’espècies cinegètiques durant l’estat d’alarma 
 
L’entrada en vigor del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió 
de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19, comporta una sèrie de limitacions en els moviments de 
les persones. L’activitat cinegètica no s’esmenta entre les activitats per les quals es permet el desplaçament.  
 
Els procediments d’autoritzacions excepcionals per prevenir els danys causats a l’agricultura i la ramaderia per 
espècies cinegètiques es consideren indispensables per a la protecció de l’interès general atès que l’article 15 del 
Reial Decret 463/2020, de 14 de març reconeix la necessitat de mantenir el proveïment alimentari, i la Llei 8/2011, 
de 28 d'abril, per la qual s'estableixen mesures per a la protecció d'infraestructures crítiques, preveu el sector de 
l’alimentació com a sector estratègic. 
 
En aquest escenari, el DARP ha hagut d’adaptar el procediment per a la tramitació de les actuacions excepcionals 
de control de les espècies cinegètiques que causen o poden causar danys, complint amb les limitacions a què 
obliga l’estat d’alarma i seguint les directrius establertes per l’autoritat sanitària. 
 
Aquest procediment extraordinari s’inicia per part de la secció territorial d’Activitats Cinegètiques i Pesca 
Continental que, a petició d’una persona interessada o d’ofici, demana inspecció al CAR de la zona afectada, per 
verificar els danys causats per l’espècie cinegètica o la previsió que puguin succeir. En l’acta d’inspecció caldrà 
indicar el període necessari si es fa el control, la modalitat de cacera adequada, i la zona d’actuació. I si s’escau, 
en cas que puguin actuar altres persones d’acord les condicions de l’autorització excepcional, el nom i DNI 
d’aquestes. 
 
L’acta d’inspecció s’haurà de trametre via e-mail al cap de secció territorial d’Activitats Cinegètiques i Pesca 
Continental, per tal que des de la secció territorial es pugui valorar si els  danys són severs, i juntament amb el/la 
director/a del Servei Territorial validar l’actuació a realitzar. En cas necessari, el cap de la secció territorial 
d’Activitats Cinegètiques i Pesca Continental juntament amb el CAR determinaran el calendari d’actuacions. 
 
Una vegada validada l’actuació, el cap de secció comunicarà la decisió d’actuar al CAR i a la persona interessada. 
I el CAR, o també en determinades circumstàncies la secció territorial, informarà al titular de l’APC i, si s’escau, a 
l’Ajuntament afectat, als Mossos d’Esquadra i a la Guardia Civil.  
 
Sempre que la zona on s’ha d’actuar estigui dins d’una APC, es convidarà a participar al titular o a les persones 
que aquest designi amb la condició de què es tracti de caçadors amb domicili en el municipi o municipis limítrofs 
on estigui ubicat el terreny agrícola afectat, preferentment socis de la societat de caçadors local. 
 
Les persones autoritzades a fer l’actuació hauran de donar avís, amb 12 hores d’antelació a l’inici de l’actuació 
de captura, a la sala central de comunicacions del CAR (935617000). I també hi hauran de comunicar els resultats 
de cada actuació trucant a aquest mateix telèfon. 
 
Una vegada finalitzada l’actuació o quan el CAR disposi de la informació del resultat de l’actuació duta a terme 
per la persona actuant, el CAR ha de comunicar al cap de secció territorial d’Activitats Cinegètiques i Pesca 
Continental el resultat de la mateixa, mitjançant l’informe corresponent. 


