
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ

RESOLUCIÓ ARP/2145/2016, de 12 de setembre, per la qual es dóna publicitat a la part dispositiva de la
Resolució dels recursos de reposició interposats contra la Resolució ARP/732/2016, de 15 de març, per la
qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes
especials per a la temporada 2016-2017 en tot el territori de Catalunya.

En data 29 de març de 2016 es publicà al DOGC núm. 7087 la Resolució ARP/732/2016, de 15 de març, per la
qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per
a la temporada 2016-2017 en tot el territori de Catalunya.

Contra la referida Resolució, l'entitat Asociación en Defensa del Cazador (ENDECA) i l'Agrupació de Caçadors i
Pescadors de Catalunya (AGRUPCAT) van interposar els corresponents recursos de reposició.

Mitjançant Resolució de 15 de juny de 2016, s'ha resolt estimar parcialment el recurs de reposició interposat
per Endeca.

Mitjançant Resolució de 31 de maig de 2016, es va resoldre estimar parcialment el recurs de reposició
interposat per Agrupcat.

L'estimació parcial dels referits recursos de reposició comporta modificar l'apartat 14.3 de la Resolució
recorreguda.

Atès que la resolució dels corresponents recursos conté elements comuns i de conformitat amb l'article 60 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, escau donar publicitat de forma conjunta als aspectes coincidents de les dues resolucions.

Per tot això,

Resolc:

1. Donar publicitat a la part dispositiva de la Resolució de 15 de juny de 2016 i de la Resolució de 31 de maig
de 2016, per la qual s'estimen parcialment els recursos de reposició interposats per Endenca i Agrupcat contra
la Resolució ARP/732/2016, de 15 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic,
els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2016-2017 en tot el territori de Catalunya,
que és el següent:

a) Modificar la redacció de l'apartat 14.3 de la referida Resolució, que ha de substituir-se per la següent:

“14.3. A cada batuda hi ha d'haver un/a cap de colla designat pel titular de l'aprofitament cinegètic, que serà
l'interlocutor davant l'Administració”.

b) Desestimar la resta de pretensions.

2. Ordenar la publicació de la part dispositiva de les referides Resolucions al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Barcelona, 12 de setembre de 2016
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