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RESOLUCIÓ per la qual s’aproven les actuacions corr esponents al control de la 
tórtora turca ( Sreptopelia decaocto) a l’àmbit local de les Terres de l’Ebre durant la  
mitja veda per evitar danys i perjudicis a la tórto ra comuna, evitar problemes sanitaris 
en explotacions avícoles i danys a conreus agrícole s 
 
 
Antecedents 

1. Durant l’any 2020 diverses Àrees Privades de Caça (APC d’ara en edavant) de les 
Terres de l’Ebre sol·liciten autorització per poder capturar exemplars de tórtora turca per 
l’abundància poblacional, danys als sembrats o a les explotacions ramaderes i per 
motius sanitaris. 

2. Durant els darrers anys s’ha constatat l’augment de les situacions de greuges als 
conreus produïts per diferents espècies no protegides, així com molèsties a persones i 
llurs béns, que es tradueixen en un nombre important de sol·licituds per aplicar mesures 
de caràcter excepcional que comporten la captura d’exemplars de les espècies causants 
dels danys. Aquestes situacions de conflicte es produeixen en terrenys agrícoles 
gestionats mitjançant diferents figures de gestió cinegètica com ara àrees privades de 
caça i zones de seguretat. 

3. Les espècies no protegides involucrades en aquesta situació són, principalment, la 
tórtora turca (Streptopelia decaocto) i l’estornell negre (Sturnus unicolor), tot i que poden 
aparèixer situacions puntuals en què hi hagi involucrades altres espècies de fauna 
salvatge protegida o no. 

4. D’acord amb el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei de protecció dels animals, la tórtora turca no és una espècie de fauna salvatge 
autòctona protegida. 

5. Segons la Resolució ARP/1015/2020, de 21 de maig, per la qual es fixen les espècies 
objecte d’aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a 
la temporada 2020-2021 en tot el territori de Catalunya, les espècies que poden ser 
objecte d'aprofitament cinegètic en el territori de Catalunya en la temporada 2020-2021 
són les que figuren a l'annex 1 de l'Ordre de 17 de juny de 1999. Atès que la tórtora turca 
no figura en aquest annex, no es considera espècie susceptible d’aprofitament cinegètic. 

L’apartat 2.3.5 de la Resolució ARP/1015/2020 estableix que la caça de la tórtora 
comuna (Stereptopelia turtur) només es podrà realitzar fins a les 12 hores durant la mitja 
veda. 

6. La Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i la biodiversitat modificada 
per la Llei 33/2015, de 21 de setembre, prohibeix en l’article 54.5 donar mort, danyar, 
molestar o inquietar intencionadament els animals silvestres, sigui quin sigui el mètode 
utilitzat o la fase del seu cicle biològic. 

Tanmateix, aquestes prohibicions poden quedar sense efecte, prèvia autorització 
administrativa, si no hi ha cap altra solució satisfactòria, i sense que això suposi 
perjudicar el manteniment en un estat de conservació favorable de les poblacions de què 
es tracti, en la seva àrea de distribució natural si concorre alguna de les circumstàncies 
establertes a l’article 61.1. Entre aquestes circumstàncies l’apartat b) de l’article 61.1 
assenyala la prevenció de perjudicis importants als cultius, el bestiar, els  boscos, la 
pesca i la qualitat de les aigües. 
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7. El Quinzè informe del Programa de Seguiment d’Ocells Comuns a Catalunya (SOOC) 

realitzat per l’Institut Català d’Ornitologia, mostra les tendències en les poblacions 
d’ocells nidificants 2002-2016. Segons les anàlisis realitzades, l’espècie Streptopelia 
decaocto), en el període 2002-2016, té un increment poblacional del 2%. 

 

Fonaments de dret 

− Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques 

− Decret 277/2016, de 2 d’agost, de reestructuració del Departament de Territori i 
Sostenibilitat 

− Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat modificada per 
la Llei 33/2015, de 21 de setembre 

− Decret Legislatiu 2/2008,  de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
protecció dels animals 

− Resolució ARP/1015/2020, de 21 de maig, per la qual es fixen les espècies objecte 
d’aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la 
temporada 2020-2021 en tot el territori de Catalunya.  

 
Per tot això, 
 
Resolc: 
 
 
PRIMER 
 
Autoritzar, de forma extraordinària i excepcional i a proposta del Servei de Fauna, als titulars 
de les àrees privades de caça i dels terrenys en l’àmbit local de les Terres de l’Ebre que es 
relacionen a l’annex de la present resolució, per a capturar tórtores turques (Streptopelia 
decaocto) a fi d'evitar danys als conreus agrícoles, problemes sanitaris i competència amb la 
tórtora comuna, sota les següents condicions: 

 
a) La captura amb armes de foc podrà realitzar-se durant el període de mitja veda (dies 

23 i 30 d'agost i 6 de setembre de 2020). 
 

b) L’horari de captura amb arma de foc és des d’una hora abans de la sortida del sol 
fins les 12 del migdia, com a mesura per evitar confondre la tórtora turca amb la 
tórtora comuna. 

c) Aquesta captura es realitzarà dins les àrees privades de caça que consten a l’annex 
3. 

d) Establir el procediment, les condicions generals i específiques i les persones 
autoritzades que es detallen en els Annexos 1, 2, 3 i 4. 
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SEGON 
 
El número màxim de captures de tórtores turques per caçador/a i dia és de 30 exemplars 
durant els dies hàbils de caça de la mitja veda de la temporada 2020-2021. 
 
TERCER 
 
Els titulars de les àrees privades de caça comunicaran per correu electrònic com a màxim 24 
hores abans de realitzar les corresponents captures organitzades en batudes/tirades, la 
relació de convidats que no constin a la relació de socis; a les següents adreces 
electròniques: camposta.dmah@gencat.cat, faunaiflora.tes@gencat.cat i 
oma_ebre.tes@gencat.cat. 
   
 
Els titulars de les àrees privades de caça són els responsables de garantir que els 
caçadors/es que practiquin aquesta activitat són els que consten als llistats de les sol·licituds 
i que aquests utilitzin armes i municions autoritzades per la legislació vigent i estiguin en 
possessió de la documentació i llicències obligatòries vigents en matèria d’armes i de caça. 
 
QUART 
 
Els titulars de les àrees privades de caça, preferiblement mitjançant la representació 
Territorial de la Federació Catalana de Caça a Terres de l’Ebre, hauran de trametre informe 
amb el resultats de les actuacions relatives a la present Resolució al Servei de Fauna i Flora 
de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural quan finalitzi el període 
d’autorització, i sempre abans de l’1 d’octubre de 2020, que haurà d’incloure: 
 
- nombre total de tórtores turques capturades per cada àrea privada de caça. 
- altres observacions que puguin ser útils en la gestió de la tórtora turca. 
 
Cas que no es notifiquin els resultats de les actuacions dins d’aquest termini, comportarà la 
impossibilitat de sol·licitar autorització excepcional de captures en la propera temporada. 
 
CINQUÈ 
 
Durant la realització de les actuacions, es prendran les mesures oportunes per evitar 
possibles accidents a terceres persones i als seus béns i aquesta autorització excepcional 
no eximeix del compliment i disposició d’altres autoritzacions, d’acord amb la normativa 
sectorial mediambiental vigent. 
 
SISÈ 
 
Us notifico la resolució d'acord amb l'article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
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SETÈ 

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs 
d'alçada davant la secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat en el termini d'un mes a 
comptar des de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, d'acord amb el que disposen 
els articles  121 i 122 de la Llei 39/2015. 

 
Ferran Miralles Sabadell 
Director general de Polítiques Ambientals 
i Medi Natural  
 
Signat electrònicament 
 
 
 
 
 
 
 
Còpies per: Cos d'Agents Rurals Comarca 
  Guardia Civil – SEPRONA 
  OMA DTES a TE 
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Annex 1  
 

Procediment i condicions generals 

1. Les actuacions derivades d'aquesta autorització excepcional tenen com objectiu evitar els 
danys que les especies no protegides puguin produir als conreus, a la ramaderia, a la fauna 
salvatge i a les persones i llurs béns, i donar resposta a les demandes dels titulars de les 
explotacions agràries. 
 
2. Les actuacions es consideren, en general, de prevenció per al control de les poblacions 
de les espècies indicades a la Resolució, i de control d'exemplars que entrin en conflicte 
directe o imminent. 

 
3. Les actuacions es duran a terme exclusivament a les APC de l’Annex 3. 

 
Annex 2 

Condicions especifiques 

1. Condicions per a utilitzar armes de foc: 

• Les persones autoritzades han de disposar de la llicencia de caça vigent tipus A i la resta 
de documentació d’armes obligatòria. 

• Les persones autoritzades i el sol·licitant són els responsables de les accions realitzades 
durant les actuacions i hi recauran les responsabilitats que corresponguin derivades 
d'aquesta autorització. 

• Per tal de garantir un correcte desenvolupament de l'actuació de control de les espècies 
autoritzades, així com la seguretat dels participants i altres usuaris de l'espai, les 
persones autoritzades s'han de situar de manera que no es puguin posar en perill 
mútuament i cal que prenguin totes les mesures necessàries i situar-se a una distància 
mínima de 140 metres d’habitatges. 

• Durant el desenvolupament de les actuacions, els organitzadors han de col·locar als 
camins i pistes que accedeixin a la zona de l'actuació senyals visibles per avisar de la 
seva realització. 

• Les peces capturades no destinades a consum propi s'han de gestionar com un residu 
orgànic, d'acord amb la normativa vigent de gestió de residus. 

• És obligatori recollir els cartutxos utilitzats. 

• Cal presentar una còpia d’aquesta autorització al Cos d’Agents Rurals, als Mossos 
d’Esquadra, a la Guardia Civil o qualsevol agent de l’autoritat que la requereixi. 

• Aquesta autorització s’emet únicament amb criteris mediambientals, sens perjudici 
d’altres aspectes que sigui necessari considerar per altres administracions d’acord amb 
les seves competències. 

• Aquesta autorització es pot revocar en qualsevol moment, per motius mediambientals o 
per l’incompliment de les condicions indicades. 

• Qualsevol cas de danys que no estigui inclòs en els paràmetres d’aquesta autorització 
s’ha de sol·licitar de manera independent mitjançant les vies corresponents a cada cas. 
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Annex 3 

APC autoritzades i períodes 

 
 
ÀREA PRIVADA DE 
CAÇA 

TITULAR O SOCIETAT 
CAÇADORS 

PERÍODE LOCALITZACIÓ 

T-10.046. Amposta Societat de Caçadors 
“Ebre” 

dies 23 i 30 d'agost i 6 
de setembre de 2020 

Tota l’APC 

T-10.213. Santa 
Bàrbara 

Societat de Caçadors St. 
Gregori 

dies 23 i 30 d'agost i 6 
de setembre de 2020 

Tota l’APC 

T- 10.178 Roquetes 
 

S.C. la Perdiu Roquetense dies 23 i 30 d'agost i 6 
de setembre de 2020 

Tota l’APC 

T- 10346  Reguers 
 

S.C. Les Tosses dies 23 i 30 d'agost i 6 
de setembre de 2020 

Tota l’APC 

T- 10.116 Ulldecona 
 

S.C. Ulldecona  dies 23 i 30 d'agost i 6 
de setembre de 2020 

Tota l’APC 

T- 10.083       Sant 
Carles de la Ràpita 
 

Cercle de Caçadors Sant 
Carles de la Ràpita  

dies 23 i 30 d'agost i 6 
de setembre de 2020 

Tota l’APC 

T- 10.236 Jesús - 
Tortosa 
 

S.C. Sant Bernabé Jesús  dies 23 i 30 d'agost i 6 
de setembre de 2020 

Tota l’APC 

T-10.141      
Masdenverge 
 

S.C. Sant Isidre  dies 23 i 30 d'agost i 6 
de setembre de 2020 

Tota l’APC 

T-10.239    La Galera 
 

S.C. Sant Llorenç de la 
Galera  

dies 23 i 30 d'agost i 6 
de setembre de 2020 

Tota l’APC 

T-10.113 Godall 
 

S.C. Sant Salvador  dies 23 i 30 d'agost i 6 
de setembre de 2020 

Tota l’APC 

T-10.152 Mas de 
Barberans 

S.C. Roc de Mas de 
Barberans 

dies 23 i 30 d'agost i 6 
de setembre de 2020 

Tota l’APC 

T-10.074 Tortosa 
 

S.C. de Tortosa dies 23 i 30 d'agost i 6 
de setembre de 2020 

Tota l’APC 

T-10.229 Ginestar S.C. la Ginesta dies 23 i 30 d'agost i 6 
de setembre de 2020 

Tota l’APC 

T-10.131 Alcanar S.C. Diana d’Alcanar dies 23 i 30 d'agost i 6 
de setembre de 2020 

Tota l’APC 

T-10.314  S.C. Sant Joan dies 23 i 30 d'agost i 6 
de setembre de 2020 

Tota l’APC 

T-10.147 S.C. La Boquera dies 23 i 30 d'agost i 6 
de setembre de 2020 

Tota l’APC 

T-10.196 S.C. Cova Negra dies 23 i 30 d'agost i 6 
de setembre de 2020 

Tota l’APC 
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Annex 4 

Persones autoritzades 

 
Les persones autoritzades són les persones proposades en les sol·licituds excepcionals de 
captura de fauna no protegida, per l’any 2020 i presentades per les diferents societats de 
caçadors. 
 
 
 
 
 

 


