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MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP COMARCAL DE  JUNTS PER 

CATALUNYA A DEBATRE EN EL PROPER PLE DEL CONSELL COMARCAL  

DEL BAIX EBRE EN SUPORT AL COL·LECTIU DE CAÇADORS PEL QUE FA 

A LA NOVA LLEI 5/2020 

El grup de Junts per CATALUNYA a l’Ajuntament del Consell Comarcal del Baix 

Ebre presenta aquesta moció en suport del col·lectiu dels caçadors de Tot 

Catalunya en motiu de la recent aprovació de la Llei 5/2020, del 29 d’abril, de 

mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de 

l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient. 

La publicació d’aquesta llei ha generat molt d’enrenou entre el col·lectiu de 

caçadors. El malestar generat per les disposicions que apareixen en aquesta 

norma pel que fa al respecte de la caça ha provocat el posicionament inequívoc 

de la Federació Catalana de Caça com a institució que aplega i representa el 

col·lectiu de tot el nostre país. 

Com molts documents i treballs expliquen, cal entendre la caça com a part 

integrant de la natura que permet l’equilibri de les diferents poblacions d’animals 

existents als nostres territoris. Ajuda a la conservació de la fauna salvatge i al 

manteniment de la biodiversitat. Per part de les administracions s’ha acudit al 

col·lectiu de caçadors per donar resposta als danys causats per les espècies 

cinegètiques als conreus i a diferent mobiliari públic. 

El món rural ha rebut amb molta preocupació l’aprovació d’aquesta llei exprés 

que tant de perjudici causa al col·lectiu de caçadors i a les tasques que realitza 

en benefici de la societat. La caça no és solament una pràctica esportiva, el 

control cinegètic de els espècies animals en llibertat que en permet un equilibri 

és una gran ajuda per a l’administració i per a la ciutadania en general. 

La caça permet pal·liar els danys a l’agricultura provocats per plagues o 

augments incontrolats de la població de determinades espècies (senglars, 

conills, cabirols...) i mantenir l’equilibri poblacional de les diferents espècies de 

l’ecosistema, així com controlar la propagació de possibles malalties entre les 
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poblacions salvatges que poden afectar a animals de granja i humans. La caça 

també permet disminuir els accidents de trànsit provocats per animals salvatges 

a les carreteres, que poden ser freqüents al medi natural. 

La Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, administratives i del sector 

públic i de creació de l’impost sobre els instal·lacions que incideixen en el medi 

ambient ha multiplicat exponencialment les sancions al col·lectiu, obviant el 

principi de proporcionalitat i obviant la greu crisi sanitària i el context d’incertesa 

econòmica tan gran que assola el país. 

Per realitzar aquests canvis no s’ha tingut en compte l’opinió del col·lectiu de 

caçadors ni de la Federació Catalana de Caça (que representa més de 60.000 

caçadors), i tampoc s’ha consultat els municipis del món rural. És al territori on 

es pateixen els efectes d’aquestes decisions i cal no oblidar que en molts 

municipis existeixen comunals on es practica la caça i la gestió d’aquestes 

comunals suposa un percentatge gens menyspreable del pressupost municipal. 

Ajuntaments, EMD’s o propietaris de finques rústiques, també haurien d’haver 

estat consultats pel Departament d’Agricultura abans d’efectuar uns canvis 

normatius tan importants. 

Cada any es capturen més de 70.000 senglars al nostre país. Aquest esforç de 

captura, només pel que fa a aquesta espècie, comporta una despesa de més de 

91 milions d’euros que assumeixen el miler de societats de caçadors/es amb fons 

propis, sense cap ajuda pública. Tot i això, prop del 40% de les actuacions que 

se realitzen a dia d’avui tenen com a objectiu reduir els danys dels cultius, 

ramaderia i persones. 

La Federació Catalana de Caça també reivindica la resolució d’altres 

problemàtiques molt necessàries per la seguretat de la caça a Catalunya i la seva 

seguretat jurídica en temes com el de nuclis zoològics, l’ordre de control de 

predadors, la comercialització de la carn de caça, la futura gestió de les Reserves 

Nacionals de Caça o engegar un programa d’educació ambiental en centres 

educatius on s’expliqui la realitat del món rural i el paper que la caça juga en 

l’equilibri de l’ecosistema.  
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En un context econòmic d’incertesa i on les llicències de caça ja tenien una 

tendència a la baixa, l’aprovació sense consens d’importants mesures 

sancionadores pot afeblir notablement el col·lectiu i provocar l’aturada o 

disminució de les tasques que porta a terme. Si es produís aquest supòsit, el 

Departament d’Agricultura veuria com augmenten els danys a l’agricultura, 

causats per espècies cinegètiques, i es veuria obligat a sufragar costosos 

concursos públics per efectuar les tasques de control de la població d’aquestes 

espècies en un moment molt delicat per les finances públiques. Actualment, el 

col·lectiu de caçadors no només realitza aquesta tasca sense cap cost per la 

societat, sinó que paguen per fer-ho. 

La normativa bàsica que regula l’activitat cinegètica és la Llei de caça, 1/1970, 

d’àmbit estatal, i és una normativa que cal actualitzar. L’any 1980, la Generalitat 

de Catalunya va assumir les competències, les funcions i els serveis de l’Estat 

en matèria de caça i pesca. El Govern, a proposta del conseller de Medi Ambient, 

va aprovar en la sessió del 8 d’octubre de 2002 l’elaboració del Pla estratègic de 

la caça a Catalunya. 

Aquest procés cal culminar-lo en una Llei Catalana de Caça que ha de permetre 

i fomentar la sostenibilitat de la caça, tenint en compte tant les implicacions 

econòmiques, científiques, tècniques així com els valors sociològics i culturals. 

Cal incloure la visió de la caça com a gestora de l’ecosistema, els beneficis que 

el control de poblacions d’espècies cinegètiques aporta a la societat, el suport 

econòmic que proporciona al món local, proposar uns principis de protecció de 

la fauna i respecte a la biodiversitat i incidir en la formació que han de rebre els 

caçadors. 

Per tot l’exposat, el grup de Junts per Catalunya del Consell Comarcal del Baix 

Ebre proposa al Ple d’adopció dels següents acords: 

Primer. – Donar suport a les reivindicacions del col·lectiu dels caçadors pel que 

fa a les sancions desmesurades previstes en la Llei 5/2020, a la vegada que 

posem de manifest la gran tasca duta a terme per aquest col·lectiu en benefici 

de la gestió de les espècies cinegètiques i l’equilibri ecosistèmic, l’ajuda al sector 
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agrícola i ramader pel que fa als danys de fauna o la reducció de la sinistralitat 

entre vehicles i animals salvatges, entre d’altres. 

Segon. – Demanar a la consellera d’Agricultura que reprengui el diàleg amb la 

Federació Catalana de Caça i demés actors directament implicats en la gestió 

de la caça (ajuntaments, EMD’s, propietaris de terrenys rústics, etc) per assolir 

consensos pel que fa a les sancions imposades per la Llei 5/2020. 

Tercer. – Exigir la suspensió, fins que no s’assoleixi un consens, de les sancions 

imposades a la Llei 5/2020 pel que fa a l’activitat cinegètica amb exempció de la 

que afecta al furtivisme i maltractament animal. Es proposa la modificació de les 

sancions per caçar animals no cinegètics i no protegits on la sanció mínima és 

de 3.000 euros. 

Quart. – Exigir que s’iniciï un diàleg amb la Federació Catalana de Caça per 

solucionar els problemes i reivindicacions del sector. Decret de nuclis zoològics, 

orde de control de predadors o el compromís d’iniciar un programa d’educació 

ambiental a les escoles donant a conèixer el paper de la caça i els seus beneficis 

ambientals, entre d’altres. 

Cinquè. – Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a promoure una Llei 

Catalana de Caça ajustada a la realitat i les necessitat del territori,  fer-ho amb 

un diàleg profund amb tots els agents implicats per resoldre problemàtiques del 

sector. 

Sisè. – Donar compte del Present acord a la Federació de Caça de les Terres 

de l’Ebre, a la Federació Catalana de Caça, als grups polítics del Parlament de 

Catalunya i al Govern de Catalunya. 

SANDRA ZARAGOZA VALLÈS 

Portaveu de JUNTS PER CATALUNYA 

   


