
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI
NATURAL

RESOLUCIÓ AAM/1287/2015, de 26 de maig, per la qual s'estableix el nombre màxim d'ocells fringíl·lids,
segregats per espècie i sexe, que podran ser capturats a Catalunya durant l'any 2015, i s'obre el termini per
a la presentació de sol·licituds d'autoritzacions excepcionals de captura d'ocells fringíl·lids.

El Decret 139/2014, de 14 d’octubre, pel qual s’estableix el règim temporal per al període 2014-2018 de les
autoritzacions excepcionals per a la captura en viu i tinença d’ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat
adreçada a l’activitat tradicional dels concursos de cant, estableix a l'article 4 que la direcció general
competent en matèria de medi natural ha de fixar anualment mitjançant resolució el nombre màxim d’ocells,
segregats per espècie i sexe, que podran ser capturats a Catalunya, d’acord amb el nombre màxim de captures
establert per la Comissió Estatal per al Patrimoni Natural i la Biodiversitat. L’article 5.9 estableix que el termini
per a la presentació de sol·licituds es fixa a la resolució anual a què fa referència l’article 4.

D’acord amb l’article 58.2 de la Llei 42/2007, correspon a la Comissió Estatal per al Patrimoni Natural i la
Biodiversitat establir les quotes màximes de captura per a cada espècie.

Vist que la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental i Medi Natural del Ministeri d’Agricultura,
Alimentació i Medi Ambient ha comunicat que la quota màxima de captures a Catalunya per a l’any 2015 és de
43.463 exemplars;

D’acord amb les directrius tècniques per a l’adaptació de l’extracció de fringíl·lids del medi natural a l’article 9
de la Directiva 2009/147/CE, aprovades per la Conferència Sectorial de Medi Ambient de 13 de juliol de 2011;

Vist l’informe tècnic sobre l’estat de les poblacions d’aquestes quatres espècies d’ocells fringíl·lids, del qual es
desprèn que la quota que s’estableix és l’estrictament necessària i indispensable per fer efectiva la cria en
captivitat i evitar els riscos de consanguinitat;

A proposta de la Subdirecció General d’Activitats Cinegètiques i Pesca Continental,

 

Resolc:

 

1. Fixar el nombre màxim de captures per a l’any 2015 en 46.463 exemplars, que expressat en individus
d’ocells fringíl·lids, segregats per espècie i sexe, es distribueix de la manera següent:

 

Espècie Població afectada durant el 2015 Mascles Femelles

Pinsà comú (Fringilla coelebs) Reproductora, hivernant i migrant 8.967 8.966

Verdum (Carduelis chloris) Reproductora, hivernant i migrant 2.742 2.752

Cadernera (Carduelis carduelis) Reproductora, hivernant i migrant 6.316 6.316

Passerell (Carduelis cannabina) Reproductora, hivernant i migrant 3.707 3.707

Total
 

21.732 21.731

 

2. Obrir un termini d’un mes hàbil per a la presentació de les sol·licituds d’autoritzacions excepcionals de
captura d’ocells fringíl·lids, a comptar des de la data de publicació d’aquesta resolució al Diari Oficial de la
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Generalitat de Catalunya.

 

Contra aquesta resolució, que no esgota la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant del
conseller/a d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, en el termini d’un mes a comptar des
de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb els
articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, i l’article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.

 

Barcelona, 26 de maig de 2015

 

Antoni Trasobares Rodriguez

Director general del Medi Natural i Biodiversitat

 

(15.168.037)
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