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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI
NATURAL
RESOLUCIÓ AAM/1723/2014, d'11 de juliol, per la qual es modifica la Resolució AAM/669/2014, de 21 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 2014-2015 en tot el territori de Catalunya.

En data 28 de març de 2014 es publica al DOGC la Resolució AAM/669/2014, de 21 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 2014-2015 en tot el territori de Catalunya.
El punt 7.4 de la Resolució AAM/669/2014 prohibeix en tot el territori de Catalunya l’alliberament i repoblacions
de conills, llevat dels casos expressament previstos en aquest.
Com a conseqüència dels darrers censos de les poblacions de conill i les estadístiques d’autoritzacions
excepcionals de captura d’aquesta espècie, s’ha constatat que hi ha determinades zones del territori on la
densitat de conills és molt baixa i l’impacte sobre els conreus és inexistent, per la qual cosa, per a aquesta
temporada, es pot excepcionar l’aplicació de la prohibició general en aquestes zones. Altrament, cal establir
com a excepció a la prohibició general el cas de les àrees de caça amb reglamentació especial, atès el règim
d’aprofitament cinegètic especial que s’estableix per a aquestes.
Vistos els informes dels serveis tècnics competents, i a proposta de la Direcció General del Medi Natural i
Biodiversitat;
D’acord amb el següent,

Resolc:

Modificar el punt 7.4 de la Resolució AAM/669/2014, de 21 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 2014-2015 en tot
el territori de Catalunya, que queda redactat de la manera següent:
“7.4 Per l’impacte que les poblacions de conill de bosc (Oryctolagus cuniculus) causen als conreus i
infraestructures agràries, es prohibeix l’alliberament i repoblacions d’aquesta espècie com a mesura de caràcter
cinegètic en tot el territori de Catalunya a excepció de les comarques de Girona. Resten excloses les
autoritzacions de repoblació que tenen com a objectiu donar compliment a les declaracions d’impacte
ambiental, les destinades a la conservació d’espècies amenaçades, els alliberaments a les zones de caça
intensiva de les àrees de caça amb reglamentació especial, les repoblacions que es realitzin en zones on
l’impacte sobre els conreus sigui inexistent atesa la baixa densitat en les poblacions d’aquesta espècie, les
translocacions dins de la mateixa àrea de caça i les que estiguin incloses en autoritzacions excepcionals de
control poblacional quan els exemplars siguin alliberats a zones exemptes de produir danys. La Direcció General
de Medi Natural i Biodiversitat dictarà les instruccions tècniques oportunes per a l'adequada concessió
d’aquestes autoritzacions.”

Barcelona, 11 de juliol de 2014
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