
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'INTERIOR

RESOLUCIÓ INT/274/2021, de 5 de febrer, per la qual es limita l'activitat cinegètica en determinats espais
naturals.

En el context actual de transmissió comunitària del virus, l'estratègia de lluita contra la COVID-19 comporta
l'adopció de diverses mesures d'acord amb les decisions adoptades pels òrgans de govern del Pla d'actuació del
PROCICAT per a les emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial de risc, en el
marc de la legislació sanitària i de salut pública i de protecció civil, i en ús de l'habilitació del Decret 127/2020,
de 25 d'octubre, per a l'adopció de les mesures necessàries en el territori de Catalunya durant la declaració de
l'estat d'alarma davant la situació d'emergència sanitària provocada per la COVID-19.

Les restriccions de mobilitat derivades de les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot
epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya han tingut com a conseqüència un increment
de la presència de persones usuàries del medi natural durant els dissabtes i diumenges, especialment en les
zones més properes a les grans àrees urbanes. Alhora, en moltes d'aquestes zones també les societats de
caçadors practiquen l'activitat cinegètica de caça major mitjançant el mètode de batudes en aquests dies, i per
tant aquest increment de persones usuàries posa en risc el desenvolupament de les activitats d'ambdós
col·lectius de manera segura.

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha identificat quatre espais naturals especialment
sensibles per la seva situació propera a grans àrees urbanes: el Parc de la Serralada Litoral, el Parc de la
Serralada de Marina, el Parc Natural de la Serra de Collserola i el Parc Natural del Massís de Sant Llorenç del
Munt i Serra de l'Obac.

Atès el que disposen els articles 1, 2.1.a), 3.b), 6.2, 8, 9, 13, 40.1.b), 43 i 73 de la Llei 4/1997, de 20 de
maig, de protecció civil de Catalunya, i de conformitat amb l'article 3.4.3 i 3.13.4 del Decret 1/2018, de 19 de
maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració
de la Generalitat de Catalunya,

Resolem:

1. Limitació de l'activitat cinegètica

Se suspèn l'activitat cinegètica de caça major en la modalitat de batuda durant els dissabtes i diumenges en els
espais naturals següents: Parc de la Serralada Litoral, Parc de la Serralada de Marina, Parc Natural de la Serra
de Collserola i Parc Natural del Massís de Sant Llorenç del Munt i Serra de l'Obac.

2. Durada

La durada d'aquesta mesura s'estableix mentre no es disposi altrament i estigui vigent la mesura de limitació
de la mobilitat consistent en la restricció d'entrada i sortida de cada comarca o municipi.

3. Règim sancionador

L'incompliment d'aquesta prohibició pot donar lloc a la imposició de les sancions que estableix la Llei 4/1997,
de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, i altres responsabilitats que es puguin derivar de l'ordenament
jurídic vigent.

4. Producció d'efectes
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Aquesta Resolució produeix efectes el mateix dia de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 5 de febrer de 2021

Miquel Samper i Rodriguez

Conseller d'Interior

Teresa Jordà i Roura

Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

(21.036.138)
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