Després de vuit anys de reivindicacions avui, per fi, el DOGC recull la
publicació de l’Ordre de Predadors
D’acord amb els acords establerts al Consell de Caça del 8 de setembre entre la
Federació Catalana de Caça i el DACC, en el dia d’avui s’ha publicat al DOGC l’ORDRE
ACC/214/2022, de 13 de setembre, per la qual es regula el procediment d'autorització
excepcional de captura en viu per al control d'espècies cinegètiques depredadores i
d'espècies exòtiques invasores depredadores.
Des de la Federació Catalana de Caça celebrem i valorem positivament que el DACC,
complint amb els acords arribats amb la FCC al Consell de Caça extraordinari hagi publicat
al DOGC, abans de la finalització del mes de setembre, tal i com es va comprometre,
l’Ordre de Predadors.
D’altra banda, destacar que la FCC vetllarà perquè les persones que es van formar en el
curs de paranyers puguin obtenir la seva renovació automàtica sense cap cost afegit.
Entre altres punts d’interès d’aquesta ordre, que adjuntem annexa destacar:
Article 3 – 3.2
3.2. Poden sol·licitar l'autorització excepcional de captura en viu les entitats locals, les persones titulars dels
terrenys cinegètics de règim especial, les persones promotores dels refugis de fauna salvatge o de reserves
de caça, les persones acreditades per capturar espècies cinegètiques o exòtiques invasores depredadores i
qualsevol persona física o jurídica o entitat sense personalitat jurídica que tingui un interès legítim
Article 5 – 5.1 i 5.2 Condicions de l'exercici de la captura excepcional
5.1 Durant l'exercici de la captura excepcional s'ha de dur a sobre l'autorització excepcional i mostrar-la a
requeriment de qualsevol agent de l'autoritat.
5.2. La persona sol·licitant i titular de l'autorització excepcional de captura de depredadors ha de comunicar,
en un termini màxim de 30 dies posteriors a la finalització de la vigència de l'autorització, els resultats de les
captures a l'òrgan que va emetre l'autorització corresponent, indicant-ne el nombre d'exemplars, el sexe i
l'edat aproximada de les espècies objectiu capturades i el nombre d'exemplars de les espècies no objectiu
capturades accidentalment (alliberades o lliurades al Cos d'Agents Rurals).
Article 8 de modificació de l’annex 1 del Decret 56/2014 que modifica l'apartat 1.1.1 del mètode de
captura Collarum® , així com l'apartat 1.5.1 del mètode de captura Caixa metàl·lica, que resta redactat de la
manera següent i l'apartat 1.5.2 del mètode de captura Caixa metàl·lica, pel que fa a la instal·lació de la
caixa metàl·lica utilitzada amb un exemplar viu de garsa.
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DISPOSICIONS GENERALS
DEPARTAMENT D'ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL
ORDRE ACC/214/2022, de 13 de setembre, per la qual es regula el procediment d'autorització excepcional
de captura en viu per al control d'espècies cinegètiques depredadores i d'espècies exòtiques invasores
depredadores i es modifica l'annex I del Decret 56/2014, de 22 d'abril, relatiu a l'homologació de mètodes
de captura en viu d'espècies cinegètiques depredadores i d'espècies exòtiques invasores i l'acreditació de
les persones que en són usuàries.
El Decret 56/2014, de 22 d'abril, relatiu a l'homologació de mètodes de captura en viu d'espècies cinegètiques
depredadores i d'espècies exòtiques invasores depredadores i l'acreditació de les persones que en són
usuàries, té per objecte declarar els mètodes homologats de captura en viu d'espècies cinegètiques
depredadores o d'espècies exòtiques invasores depredadores, establir el procediment per a l'homologació de
nous mètodes que compleixin els requeriments de benestar i selectivitat per a la seva captura, regular
l'acreditació de les persones usuàries de mètodes de captura homologats i establir l'excepcionalitat del règim
de captura d'aquestes espècies.
L'anterior suposa el desenvolupament reglamentari d'alguns aspectes de la Llei 42/2007, de 13 de desembre,
del patrimoni natural i de la biodiversitat. D'una banda, la prevenció i control de les espècies exòtiques
invasores i d'una altra, la previsió d'un règim excepcional de captures i l'homologació dels mètodes de captura
de depredadors a partir de criteris de selectivitat i benestar animal i l'acreditació de les seves persones
usuàries.
D'altra banda, respecte de la captura d'espècies cinegètiques depredadores, la Conferència Sectorial de Medi
Ambient, en data 13 de juliol de 2011, va aprovar un document titulat “Directrius tècniques per a la captura
d'espècies cinegètiques depredadores: homologació de mètodes de captura i acreditació d'usuaris”, que
possibilita una interpretació homogènia a l'actual article 61.5 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, el qual
estableix que les autoritzacions administratives de caràcter excepcional han de ser públiques, motivades i han
d'especificar aspectes com ara l'objectiu i la justificació de la mesura; les espècies afectades, els mitjans, les
instal·lacions, els sistemes o els mètodes que es faran servir, i també les raons i el personal qualificat per al
seu ús; les condicions de risc, la temporalitat i la localització geogràfica de les accions; les solucions a les
mesures alternatives no realitzades i les dades científiques utilitzades i les mesures de control proposades.
Aquesta Ordre dona resposta a la necessitat de desenvolupar l'article 11 del Decret 56/2014, de 22 d'abril,
atès que les persones acreditades per capturar espècies depredadores únicament poden fer servir els mètodes
de captura homologats, en el marc de l'autorització excepcional de captura.
Aquesta Ordre respon a la necessitat de modificar algunes característiques dels mètodes de captura
homologats previstos a l'annex 1 del Decret 56/2014, de 22 d'abril, com a conseqüència d'errades de
transcripció de les “Directrius tècniques per a la captura d'espècies cinegètiques predadores: homologació de
mètodes de captura i acreditació d'usuaris”.
Als efectes d'aquesta Ordre, el criteri per atribuir la competència és la naturalesa cinegètica o exòtica invasora
de l'espècie depredadora. Així, les referències a l'òrgan competent s'han d'entendre fetes a la direcció general
competent en matèria de medi natural i biodiversitat quan es tracta de capturar espècies exòtiques invasores
depredadores, i a la direcció general competent en matèria d'activitats cinegètiques en el cas d'espècies
cinegètiques depredadores.
En la elaboració de la present Ordre s'ha acomplert amb els principis de bona regulació que inspiren
l'elaboració de les disposicions reglamentàries, formulats a l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, i a l'article 62 de la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Ha quedat garantida la necessitat de
la norma, la coherència amb el marc normatiu vigent, la proporcionalitat de les noves previsions i la seguretat
jurídica que aporta la nova regulació, així com el compliment de les obligacions de transparència. Aquesta
Ordre té especial cura a vetllar alhora per l'equilibri dels ecosistemes naturals i per la simplificació i
racionalització que actualment regeixen l'activitat administrativa, tot tenint en compte els principis d'eficàcia i
eficiència que han de presidir l'actuació de les administracions públiques.
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Amb els informes del Consell de Caça de Catalunya i del Consell de Protecció de la Natura;
D'acord amb l'habilitació prevista a la disposició final del Decret 56/2014, de 22 d'abril;
A proposta de la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi i de la Direcció General de
Polítiques Ambientals i Medi Natural i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1
Objecte
Aquesta Ordre té per objecte:
1.1. Regular el procediment d'autorització excepcional de captura per al control d'espècies cinegètiques
depredadores i d'espècies exòtiques invasores depredadores previst a l'article 11 del Decret 56/2014, de 22
d'abril.
1.2. Modificar l'annex 1 del Decret 56/2014, de 22 d'abril, que estableix els mètodes homologats de captura
d'espècies cinegètiques depredadores.

Article 2
Òrgan competent
Correspon a la direcció dels serveis territorials competents en matèria d'activitats cinegètiques o a la direcció
general competent en matèria de medi natural i biodiversitat del departament corresponent resoldre les
sol·licituds d'autorització excepcional de captura d'espècies cinegètiques depredadores i d'espècies exòtiques
invasores depredadores respectivament.

Article 3
Sol·licitud d'autorització excepcional de captura en viu d'espècies cinegètiques depredadores o exòtiques
invasores depredadores
3.1. Es requereix autorització excepcional per poder capturar les espècies cinegètiques depredadores o
exòtiques invasores depredadores.
3.2. Poden sol·licitar l'autorització excepcional de captura en viu les entitats locals, les persones titulars dels
terrenys cinegètics de règim especial, les persones promotores dels refugis de fauna salvatge o de reserves de
caça, les persones acreditades per capturar espècies cinegètiques o exòtiques invasores depredadores i
qualsevol persona física o jurídica o entitat sense personalitat jurídica que tingui un interès legítim.
3.3. Les sol·licituds d'autorització excepcional de captura en viu s'han de formalitzar en model normalitzat, que
es pot descarregar al web https://seu.gencat.cat, a EACAT en el cas dels ens locals, o obtenir-lo en qualsevol
dependència del departament competent en matèria d'activitats cinegètiques i de medi natural i biodiversitat.
3.4. Les sol·licituds d'autorització excepcional s'han d'adreçar a la direcció dels serveis territorials competents
en matèria d'activitats cinegètiques en el cas de captura d'espècies cinegètiques depredadores o a la direcció
general competent en matèria de medi natural i biodiversitat en el cas de captura d'espècies exòtiques
invasores. La presentació de la sol·licitud per les persones obligades a relacionar-se electrònicament amb
l'Administració s'ha de fer de forma telemàtica al portal de Tràmits Gencat http://tramits.gencat.cat o per
EACAT en el cas dels ens locals. En el cas de la presentació presencial de les persones no obligades a
relacionar-se electrònicament amb l'Administració, la presentació s'ha de fer utilitzant els models normalitzats
disponibles a http://tramits.gencat.cat, a qualsevol dels llocs previstos a l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3
d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
3.5. Les actuacions de captura en viu d'espècies cinegètiques depredadores o exòtiques invasores
depredadores que portin a terme els òrgans gestors d'espais naturals de protecció especial i els òrgans gestors
dels terrenys cinegètics de titularitat del departament competent en matèria d'activitats cinegètiques
requereixen d'una sol·licitud que inclogui les dades previstes a l'apartat 6 i el document previst a l'apartat 7.
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Aquestes sol·licituds es tramiten d'acord amb la instrucció que a tal efecte estableixin els departaments
competents en matèria de medi natural i biodiversitat i en matèria d'activitats cinegètiques.
3.6. Les sol·licituds d'autorització han d'incloure les dades següents:
a) El nom, DNI/NIE de la persona sol·licitant, sexe (dona/home) i identitat de gènere (dona/home/persona no
binària).
b) L'espècie objectiu de les captures.
c) El nombre d'exemplars a capturar.
d) El motiu de les captures.
e) El mètode de captura homologat proposat.
f) El paratge i localitat, juntament amb la localització dels paranys de captura en un mapa dels límits del
terreny.
g) El nom, DNI/NIE, sexe (dona/home), identitat de gènere (dona/home/persona no binària) i acreditació de les
persones que realitzin les captures (número de persona usuària o certificat de l'acreditació, en cas d'estar
acreditat per una altra comunitat autònoma o de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea).
h) El període de les captures.
3.7. Les sol·licituds d'autorització han d'anar acompanyades d'un document adjunt en el qual es faci constar:
a) La justificació de la manca de solucions alternatives satisfactòries per reduir l'efecte de la depredació
d'aquestes espècies.
b) L'efecte esperat de les mesures de control sobre l'espècie depredadora i sobre l'espècie o espècies presa i
els competidors potencials de caràcter cinegètic o protegit.
c) L'avaluació tècnica sobre els possibles efectes col·laterals no desitjats envers els altres carnívors o les
espècies presa.
d) Les mesures de control i dates de les actuacions de control.
e) Acreditació de la realització del curs de paranyers si el curs s'ha fet fora de Catalunya.
3.8 La presentació de la sol·licitud d'autorització per part de la persona interessada comporta l'autorització al
departament competent per verificar la identitat de la persona i l'obtenció del curs de paranyer si el curs s'ha
realitzat a Catalunya, per a la tramitació de l'autorització. Si la persona sol·licitant denega expressament
l'autorització esmentada a l'imprès de sol·licitud, cal que aporti el certificat del curs corresponent i còpia del
document identificatiu.

Article 4
Procediment d'autorització excepcional de captura en viu
4.1. L'òrgan competent per resoldre ha de valorar la necessitat d'efectuar la captura de les espècies
sol·licitades d'acord amb les dades de caràcter científic, tècnic i administratiu i, en especial, d'acord amb les
dades poblacionals o el risc per a les espècies autòctones, la salut de les persones i animals, i els danys que
s'hi puguin produir, el pla tècnic de gestió cinegètica en vigor en el cas de les àrees privades de caça, el
contingut de la sol·licitud, i la normativa aplicable, en especial, la referent a les espècies amenaçades, tant a la
possibilitat de captures accidentals com a la pertorbació de les seves poblacions durant les èpoques de
reproducció i hivernada.
4.2. El contingut mínim de les autoritzacions és el següent:
a) El nom i cognom, DNI/NIE de la persona sol·licitant, sexe (dona/home) i identitat de gènere
(dona/home/persona no binària).
b) El nom i cognom, número de persona usuària, DNI/NIE de la/les persona/es acreditades i autoritzades per
fer les captures, sexe (dona/home) i identitat de gènere (dona/home/persona no binària).
c) El caràcter excepcional de l'autorització.
d) La motivació de l'autorització segons informe tècnic dels serveis territorials del departament competent.
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e) L'espècie autoritzada per a les captures i nombre màxim d'exemplars a capturar.
f) El mètode autoritzat de captura, el nombre de paranys, els requisits i les condicions per fer-ne ús, que han
de permetre identificar les persones acreditades.
g) El període de captura, que s'ha de determinar respectant la fenologia de reproducció de cada espècie
objectiu, i horari de revisió dels paranys.
h) El paratge i la localitat dels paranys.
i) La naturalesa i condicions de risc.
j) El període de vigència de l'autorització.
k) Les mesures de control, inclosa la presa de mostres biològiques de les espècies objectiu capturades, si
escau, i l'obligació de comunicar el resultat de les captures.
4.3. Les persones acreditades per fer les captures que consten a l'autorització excepcional de captura són
responsables del compliment de les condicions associades a les persones usuàries acreditades dels mètodes de
captura homologats derivades de l'autorització excepcional.
4.4. Les autoritzacions excepcionals tenen una vigència limitada al període de captura previst a l'autorització
mateixa i són de caràcter personal i intransferible.
4.5 El termini per resoldre l'autorització excepcional de captura en viu és d'un mes a comptar de la data de
presentació de la sol·licitud.
4.6. Transcorregut el termini previst per resoldre sense que s'hagi dictat i notificat la resolució corresponent, la
sol·licitud s'entén desestimada.

Article 5
Condicions de l'exercici de la captura excepcional
5.1 Durant l'exercici de la captura excepcional s'ha de dur a sobre l'autorització excepcional i mostrar-la a
requeriment de qualsevol agent de l'autoritat.
5.2. La persona sol·licitant i titular de l'autorització excepcional de captura de depredadors ha de comunicar, en
un termini màxim de 30 dies posteriors a la finalització de la vigència de l'autorització, els resultats de les
captures a l'òrgan que va emetre l'autorització corresponent, indicant-ne el nombre d'exemplars, el sexe i
l'edat aproximada de les espècies objectiu capturades i el nombre d'exemplars de les espècies no objectiu
capturades accidentalment (alliberades o lliurades al Cos d'Agents Rurals).
5.3. Les comunicacions a les quals fa referència aquest article s'han de formalitzar en model normalitzat, el
qual es pot descarregar al web https://seu.gencat.cat, a EACAT en el cas dels ens locals, o obtenir-lo en
qualsevol dependència del departament competent en matèria d'activitats cinegètiques i de medi natural i
biodiversitat.
5.4. Les comunicacions s'han d'adreçar a la direcció dels serveis territorials competents en matèria d'activitats
cinegètiques en el cas de captura d'espècies cinegètiques depredadores o a la direcció general competent en
matèria de medi natural i biodiversitat en el cas de captura d'espècies exòtiques invasores. La presentació de la
comunicació per les persones obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració s'ha de fer de
forma telemàtica al portal de Tràmits Gencat http://tramits.gencat.cat o per EACAT en el cas dels ens locals.
En el cas de la presentació presencial per les persones no obligades a relacionar-se electrònicament amb
l'Administració, la presentació s'ha de fer utilitzant els models normalitzats disponibles a
http://tramits.gencat.cat, a qualsevol dels llocs previstos a l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Article 6
Accés a la informació
Anualment, el departament competent en matèria d'activitats cinegètiques i en matèria de medi natural i
biodiversitat ha d'elaborar una memòria on s'han d'incorporar les dades resum de les autoritzacions
excepcionals de captura d'espècies cinegètiques depredadores i d'espècies exòtiques invasores depredadores.
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D'acord amb la normativa específica de regulació dels drets d'accés a la informació, de participació pública i
d'accés a la justícia en matèria de medi ambient, aquesta memòria restarà accessible mitjançant els òrgans de
participació en matèria de caça i de conservació de la natura, així com en els mitjans de difusió de dades del
departament competent en matèria d'activitats cinegètiques i en medi natural i biodiversitat.

Article 7
Comunicació de les autoritzacions excepcionals a la Comissió Europea
Les autoritzacions excepcionals atorgades anualment, el control exercit i els resultats obtinguts s'han de
comunicar al ministeri competent en matèria de medi natural als efectes de la seva posterior notificació a la
Comissió Europea i als organismes internacionals pertinents.

Article 8
Modificació de l'annex 1 del Decret 56/2014
Es modifica l'annex 1 Mètodes homologats de captura d'espècies cinegètiques depredadores, del Decret
56/2014, de 22 d'abril, relatiu a l'homologació de mètodes de captura en viu d'espècies cinegètiques
depredadores i d'espècies exòtiques invasores depredadores i l'acreditació de les persones que en són
usuàries, en els termes que consten a l'annex.

Annex

1. Es modifica l'apartat 1.1.1 del mètode de captura Collarum®, que resta redactat de la manera següent:
Apartat 1.1.1 Descripció del mètode
Collarum® és una marca registrada de Wildlife Control Supplies, LLC (East Granby, CT 06026, Estats Units
d'Amèrica) amb el número de patent US Patent #5956891 (www.collarum.com). El model homologat correspon
al Collarum® Fox Model (ref. NWSCDM03).
Sistema de retenció per cable activat o propulsat provocat per l'animal mateix i que el reté capturat pel coll.
Consta de dos elements principals: el mecanisme propulsor i el cable mateix. El mecanisme propulsor del cable
consta d'una estructura principal i dos extrems metàl·lics units mitjançant una molla rotacional propulsora
d'aquests i del cable de retenció. Aquest cable està format per múltiples fils amb una secció total no inferior als
45 mm. Disposa d'un topall a 25 cm del seu extrem que determina un diàmetre mínim de 8 cm. A més,
compta amb un giravoltes al seu extrem final i una molla amb la finalitat d'esmorteir les empentes de l'animal
per alliberar-se'n. El cable de retenció va ancorat al terra per un dels seus extrems i subjecte a la ballesta
lateral instal·lada en l'estructura metàl·lica principal.
L'espècie objectiu ha de ser atreta al parany amb l'ajut d'un atraient de menjar situat en una posició que
permeti que en mossegar-lo activi el sistema de propulsió directament al coll.

2. Es modifica l'apartat 1.5.1 del mètode de captura Caixa metàl·lica, que resta redactat de la manera següent:
Apartat 1.5.1 Descripció del mètode
Caixa metàl·lica utilitzada amb un exemplar viu de garsa com a reclam, construïda amb reixa metàl·lica d'1 a 3
mm de gruix. Possibilitat d'estructura octogonal amb diferents càmeres de captura perimetrals i una de central
per al reclam (dimensions: 85 cm llarg x 85 cm ample x 35 cm alt), o estructura rectangular amb dues
càmeres de captura laterals i una de central per al reclam.
L'entrada a les càmeres de captura sempre haurà d'estar disposada de forma lateral i tindrà una dimensió
màxima de 22 x 26 cm; amb sistema de tanca en forma de trapa tipus guillotina, de malla o xapa metàl·lica,
que es tanca en posar-se l'au a capturar sobre un balancí metàl·lic que porta a la part superior soldat un
passador que sosté la trapa.
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3. Es modifica l'apartat 1.5.2 del mètode de captura Caixa metàl·lica, que resta redactat de la manera següent:
Apartat 1.5.2 Instal·lació
La caixa s'ha d'instal·lar en un lloc tranquil proper als nius de les garses, en alçada i fixant la gàbia amb
qualsevol mena de subjecció que pugui evitar ser desplaçada per altres animals. Una vegada fixada i llesta per
funcionar, s'introdueix una garsa com a reclam a l'espai habilitat amb aigua i menjar. Es prohibeix usar
exemplars cecs, mutilats, drogats o tractats de forma no humanitària, com a reclam.

Barcelona, 13 de setembre de 2022

Teresa Jordà i Roura
Consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

(22.264.046)
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