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Distribució, Efectius, Evolució.

N.º 
colonias

N.º pp. 
aisl. pp. mín. pp. máx.

Cataluña 129 34 940 1116

4,6 % estatal
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1979

Distribució, Efectius, Evolució.



1989

Distribució, Efectius, Evolució.



1999

Distribució, Efectius, Evolució.



2009

Distribució, Efectius, Evolució.
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Conclusions.

1.- El voltor és un carronyaire, no un depredador: En la resta de Comunitats i a 
França no es considera al voltor com a una espècie capaç d’atacar i matar bestiar
2.- En els darrers temps la població i distribució (zones de nova aparició) del voltor 
ha augmentat notablement (els voltors arriben més aviat als cadàvers o animals 
amb problemes)
3.- Les noves normatives referents a la recollida de cadàvers van fer desaparèixer 
del medi una gran quantitat d’aliment potencial
4.- Paral·lelament també s’han clausurat alguns canyets
5.- En els últims anys s’ha donat un increment en el nombre de interaccions de 
voltors i bestiar domèstic
6.- El tipus de bestiar més afectat és el boví i equí (parts llargs i sovint difícils)
7.- El major nombre de reclamacions sempre és en animals que estan parint i 
associats a parts amb complicacions
8.- Es dona un major nombre de casos a les zones on no hi ha població 
reproductora establerta de voltors i on el bestiar està en règim extensiu o 
semiextensiu tot l’any
9.- Aquestes zones, en molt casos, són properes a abocadors
10.- El dany té una estacionalitat més gran a la primavera
11.- Alguns casos són iniciats per gossos i/o guilles
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1.- Puntualment els Cos d’Agents Rurals podrà dur a terme operatius per foragitar 
exemplars de voltor comú en pastures o explotacions amb constatació repetitives i 
contrastades de queixes dels ramaders.

2.- Millorar la gestió de les aportacions de menjar als canyets i punts d’alimentació 
suplementària autoritzats amb l’objectiu de no afavorir als voltors comuns.

3.- Durant aquest maig, efectuar controls (captures amb armes de foc) de cabres 
domèstiques ensalvatgides per evitar transmissió de malalties i danys, i deixar els 
cadàvers d’aquests animals abatuts sobre el terreny, perquè puguin aprofitar-se els 
voltors. Aquests controls els efectuaran els Agents Rurals al Pallars Sobirà. Així 
mateix durant batudes o caceres selectives d’ungulats salvatges que es realitzin 
durant aquesta maig als Pirineus i Pre-Pirineus, deixar els cadàvers perquè els 
voltors facin la seva funció i desviar així l’atenció dels voltors vers explotacions 
equines o bovines en règim extensiu o semiextensiu amb parts.
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4.- Fomentar entre les explotacions extensives i les pastures de muntanya, l’aplicació de 
l’Ordre AAM/387/2012 per aconseguir que l’alimentació de les espècies necròfagues 
d’interès comunitari torni a ser el més natural possible per damunt dels 1.400 metres 
d’altitud, retornant així a “l’estatus quo” previ a l’inici del conflicte

5.- Informar i potenciar l'assegurança per aquest supòsit en les pòlisses ramaderes de 
forma consensuada amb el sector.

6.- Divulgació i formació als ramaders sobre el comportament dels voltors que inclouran 
consells per protegir els seus ramats. Díptic informatiu sobre voltor comú i interaccions 
amb ramaderia.

7.- Instar als ramaders perquè avisin al Departament de la presència de més de 5 voltors 
comuns en explotacions ramaderes durant període de més risc de presumptes atacs o 
avisar quan hi ha presumptes atacs (112 o al 93 561 70 00), per dur a terme un seguiment 
més acurat i prevenir futures interaccions. 

8.- Donar continuïtat amb les tasques de seguiment, monitorització, captura i marcatge de 
voltors comuns a Catalunya per tal d’avaluar la dinàmica de la població i compatibilitzar 
l’activitat ramadera amb la presència de voltors comuns
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