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DEPARTAMENT
DE MEDI AMBIENT
I HABITATGE
règim jurídic de les administracions públiques i
fgn"rtqegfkogpv"cfokpkuvtcvkw"eqo¿."oqfkÝecfc"
per la Llei 4/1999, de 14 de gener.
Article 7
Rtqegfkogpv"fg"eqpeguuk„"fÓclwvu
7.1 La concessió dels ajuts que preveu
aquesta Resolució es regirà pel procediment
de concessió reglada, que s’estableix als articles
54 al 61 de l’Ordre TRI/387/2006, de 19 de juliol, esmentada. La tramitació de les sol·licituds
d’aquests ajuts correspon a la Subdirecció General de Programes d’Autoempresa.
7.2 El director general d’Economia Cooperativa, Social i d’Autoocupació emetrà resolució
en el termini de sis mesos a comptar de la data
fg"Ýpcnkv¦cek„"fgn"vgtokpk"fg"rtgugpvcek„"fg"
sol·licituds que preveu la convocatòria. Si transeqttgiwv"cswguv"vgtokpk"pq"uÓjc"fkevcv"k"pqvkÝecv"
resolució expressa, les sol·licituds s’entendran
desestimades, d’acord amb el que preveu l’article 3 de la Llei 23/2002, de 18 de novembre,
d’adequació de procediments administratius, en
relació amb el règim de silenci administratiu i
gn"vgtokpk"fg"tguqnwek„"k"pqvkÝecek„0
7.3 La resolució de concessió o denegació
de la subvenció, degudament motivada, s’ha de
pqvkÝect"kpfkxkfwcnogpv"c"nc"rgtuqpc"kpvgtguucfc0"
Nc"pqvkÝecek„"uÓjc"fg"ewtuct"rgt"swcnugxqn"okvl "
que en permeti la recepció.
7.4 Contra la resolució de concessió o denegació de la subvenció del director general d’Economia Cooperativa, Social i d’Autoocupació,
swg"pq"rquc"Ý"c"nc"xkc"cfokpkuvtcvkxc."gu"rqft "
kpvgtrquct"tgewtu"fÓcn›cfc"fcxcpv"nc"eqpugnngtc"
del Departament de Treball en el termini d’un
ogu"eqorvcv"c"rctvkt"fg"nÓgpfgo "fg"nc"pqvkÝecek„"
de la resolució, o bé, en el cas de les administracions públiques, es podrà impugnar davant
l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu
en el termini de dos mesos comptats a partir de
nÓgpfgo "fg"nc"ugxc"pqvkÝecek„."ugpu"rgtlwfkek"
que es pugui interposar requeriment potestatiu
previ davant l’òrgan competent, d’acord amb
l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
en el termini de dos mesos comptats a partir de
nÓgpfgo "fg"nc"ugxc"pqvkÝecek„0
Article 8
Rwdnkekvcv
D’acord amb el que disposen l’article 18 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i l’article 94.6 del Decret legislatiu
3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el
Vgzv"tgh„u"fg"nc"Nngk"fg"Ýpcpegu"r¿dnkswgu"fg"
Catalunya, quan les subvencions concedides,
individualment considerades, siguin de quantia
igual o superior a 3.000 euros, la Direcció General d’Economia Cooperativa, Social i d’Autoocupació donarà publicitat dels atorgaments d’aquesvgu"uwdxgpekqpu"okvlcp›cpv"nc"ugxc"rwdnkecek„"cn"
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c i
al tauler d’anuncis dels serveis territorials del
Departament de Treball que correspongui, tot
indicant la convocatòria, el programa i el crèdit
rtguuwrquvctk"cn"swcn"uÓkorwvgp."gn"dgpgÝekctk."nc"
swcpvkvcv"eqpegfkfc"k"nc"Ýpcnkvcv"fg"nc"uwdxgpek„0"
En cas que no superin la quantia esmentada,
nc"rwdnkekvcv"gu"hct "okvlcp›cpv"nÓgzrqukek„"fg"
les subvencions concedides al tauler d’anuncis
esmentat anteriorment.

DISPOSICIÓ FINAL
La present Resolució produirà efectes des de
l’endemà de la seva publicació en el Fkctk"QÝekcn"
de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 23 de juliol de 2007
MAR SERNA CALVO
Consellera de Treball
(07.201.099)

*

DECRET
39814229."fg"53"fg"lwnkqn."tgiwncfqt"fgnu"rtqegfkogpvu"fg"eqorgpucek„"fg"fcp{u"k"rgtlwfkeku"
ecwucvu"c"nÓcitkewnvwtc"k"nc"tcocfgtkc"rgt"gurﬂekgu"cpkocnu"rtqvgikfgu"fg"nc"hcwpc"ucnxcvig"
cwv”evqpc0
L’article 9.3 de la Llei 12/85, de 13 de juny,
d’espais naturals, estableix que els possibles
danys causats per espècies animals protegides en
béns privats poden ésser objecte d’indemnització
ugortg"swg"ukiwkp"fgiwfcogpv"lwuvkÝecvu"k"pq"
imputables, directament o indirecta, a accions
o omissions prèvies a la producció del dany de
qui el rebi o de tercers/es.
En aquest sentit, la Llei 22/2003, de 4 de juliol,
de protecció dels animals, i la Llei 12/2006, de
49"fg"lwnkqn."fg"oqfkÝecek„"fg"nc"Nngk"4414225."
estableixen que l’ós bru (Wtuwu"ctevqu), el linx
(N{pz"ur0+."gn"Þcogpe"*Rjqgpkeqrvgtwu"tqugwu),
la polla blava (Porphyrio porphyrio), l’astor
(Ceekrkvgt"igpvknku), esparver (Ceekrkvgt"pkuwu),
l’àguila daurada (Cswknc"ejt{ucgvqu) i l’àguila
cuabarrada (Jkgtccgvwu"hcuekcvwu), el voltor
comú (Gyps fulvus), el tallarol de casquet (Sylvia
cvtkecrknnc), l’esparver cendrós (Ektewu"r{ictiwu), l’arpella vulgar (Ektewu"cgtqikpquwu), l’arpella pàl·lida (Ektewu"e{cgpwu), la trenca (Lanius
minor), la xurra (Rvgtqengu"qtkgpvcnku), el sisó
(Vgvtcz"vgvtcz) i la ganga (Rvgtqengu"cnejcvc)
són espècies protegides de la fauna salvatge
autòctona a Catalunya.
El Departament de Medi Ambient i Habitatge ha constatat que exemplars d’aquestes
espècies provoquen la major part dels danys en
béns privats, corresponents a l’agricultura i a la
ramaderia extensiva.
D’altra banda, la Llei 22/2003, de 4 de juliol,
de protecció dels animals, a la seva disposició
derogatòria, manté vigent l’article 19 de l’anvgtkqt"Nngk"513;::."fg"6"fg"oct›."fg"rtqvgeek„"
dels animals. En aquest article es prohibeix la
pertorbació dels espais de cria de les espècies
migrants i d’ambients estèpics. Entre aquestes
es troba l’esparver cendrós que té el seu hàbitat
principal en els camps de conreu de cereal o
de farratge.
Així doncs, la necessitat de fer compatible la
protecció d’aquestes espècies amb l’exercici de
ngu"cevkxkvcvu"vtcfkekqpcnu"fgn"ogfk"twtcn."lwuvkÝec"
la regulació d’un procediment en base al qual
gu"eqorgpuk"fg"ocpgtc"gÝec›"k"gÝekgpv"c"ngu"
persones afectades pels possibles danys que es
causin a les explotacions ramaderes i agrícoles,
com una via alternativa a l’aplicació del procediment general de responsabilitat patrimonial
de les Administracions públiques.
Vist l’informe del Consell de Protecció de
la Natura;
D’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller de Medi
Ambient i Habitatge i d’acord amb el Govern,
DECRETO:
CAPÍTOL 1
Fkurqukekqpu"igpgtcnu
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Article 1
Qdlgevg
L’objecte d’aquest Decret és establir els
procediments de compensació pels danys i
perjudicis que causin les espècies protegides
que es relacionen a l’annex 1, a explotacions
ramaderes i agrícoles, a l’empara del previst
a l’article 9.3 de la Llei 12/1985, de 13 de juny,
d’espais naturals.
CAPÍTOL 2
Rtqegfkogpv"gp"tgncek„"cod"gnu"fcp{u"ecwucvu"
uqdtg"nc"tcocfgtkc"k"nÓcitkewnvwtc"rgt"nc"hcwpc"
ucnxcvig
Article 2
Eqowpkecek„"fgnu"fcp{u
2.1 Les persones titulars o posseïdores
d’explotacions ramaderes i/o agrícoles que
hagin sofert un dany o perjudici susceptible
d’indemnització i que es vulguin acollir als
procediments regulats en el present Decret,
han de comunicar-ho al director dels Serveis
Territorials del Departament de Medi Ambient
i Habitatge, en un termini no superior a set dies.
La comunicació es pot presentar a qualsevol
qÝekpc"fÓcswguv"Fgrctvcogpv."fg"nÓ odkv"vgttkvqrial en què s’hagi produït el dany o en qualsevol
dels llocs establerts a l’article 38.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
2.2 La comunicació ha d’indicar: l’espècie
o espècies presumiblement causants dels danys,
la zona on s’ha produït i les dades de la persona
comunicant i la forma de contacte.
2.3 Les comunicacions de danys efectuades
en un termini superior als set dies i inferiors a
un any, termini general màxim previst per a
sol·licitar indemnitzacions, seran tramitades
d’acord amb el procediment establert amb caràcter general per la normativa de responsabilitat
patrimonial de l’Administració.
Article 3
XgtkÝecek„"k"kphqtog"rgtkekcn
3.1 En un termini inferior a 24 hores, a
comptar des del moment en què la comunicaek„"fgnu"fcp{u"gu"tgdk"c"ngu"qÝekpgu"eqoctecnu"
del Departament de Medi Ambient i Habitatge,
el personal designat pel director/a general del
Medi Natural del Departament de Medi Ambient
i Habitatge, acompanyat per la persona comupkecpv"fgnu"hgvu."jc"fg"xgtkÝect"k"egtvkÝect"gnu"
danys i ha d’emetre un informe pericial segons el
model establert a l’annex 2 d’aquest Decret. Per
tal de poder realitzar el peritatge en condicions
òptimes i que les proves no es malmetin, caldrà
que ningú no manipuli les restes o resultats del
dany reclamat.
3.2 El personal a què fa referència el primer
apartat d’aquest article ha de lliurar una còpia de
l’informe a la persona comunicant dels danys,
gp"gn"ocvgkz"oqogpv"fg"nc"xgtkÝecek„"k"egtvkÝcació dels fets.
3.3 L’informe pericial emès pel personal
a què fa referència el primer apartat d’aquest
article, juntament amb un Acta d’inspecció aixecada per un/a agent de l’autoritat, han de ser
lliurats als Serveis Territorials del Departament
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de Medi Ambient i Habitatge del territori on
s’han produït els danys, per tal que pugui ser
inclòs a l’expedient corresponent.

la comunicació establerta en l’apartat anterior,
pot al·legar i presentar els documents que estimi
pertinents.

Article 4
Uqnánkekvwf"k"fqewogpvcek„
4.1 El procediment de compensació s’inicia
c"kpuv pekc"fg"nc"rgtuqpc"kpvgtguucfc"okvlcp›cpv"
wpc"uqnánkekvwf"swg"uÓjc"fÓcftg›ct"cn"fktgevqt1c"fg"
Serveis Territorials del Departament de Medi
Ambient i Habitatge del territori on s’han produït els danys.
4.2 La sol·licitud de compensació, formankv¦cfc"okvlcp›cpv"gnu"oqfgnu"fg"nÓcppgz"5"*c"k"
b) s’ha de presentar en el termini de 15 dies,
comptadors des de la comunicació de l’informe
rgtkekcn"fg"xgtkÝecek„"fg"fcp{u"c"swﬂ"hc"tghgrència l’article 3.2 del present Decret, en els
tgikuvtgu"fg"swcnugxqn"qÝekpc"fgn"Fgrctvcogpv"
de Medi Ambient i Habitatge, o en qualsevol
dels llocs establerts a l’article 38.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
4.3 La sol·licitud han d’anar acompanyada
de l’original o d’una còpia compulsada dels documents següents:
a) DNI o CIF de la persona sol·licitant.
b) Document que acrediti la representació
de la persona sol·licitant, si s’escau.
c) Document que acrediti la propietat del
ramat, del bestiar o de les arnes morts, ferits o
destruïts, en el cas de danys a la ramaderia.
d) En el cas de danys a la ramaderia, fotocòpia
del llibre d’explotació o de la cartilla ramadera
on s’acrediti la titularitat i, en el cas de danys a
l’agricultura, fotocòpia del document acreditatiu
de la titularitat, la possessió, la cessió o el lloguer
del terreny en què s’han produït els danys als
cultius o als sembrats.
e) Full de transferència bancària, complimentada i signada per l’entitat bancària. Per a pagaments del tresor de la Generalitat de Catalunya
a creditors particulars (model EF 13), aquest
hwnn"ﬁu"hceknkvcv"rgt"ngu"qÝekpgu"gurgekÝecfgu"cn"
punt 4.2 o a la pàgina web http://www.gencat.
net/economia.
h+" EgtvkÝecv"xgvgtkpctk"swg"cetgfkvk"nÓcxqtvcment de fetus de bestiar oví, caprí, vaquí i equí
produït, si s’escau.

Article 7
Tguqnwek„
7.1 El director/a dels Serveis Territorials del
Departament de Medi Ambient i Habitatge ha
fg"fkevct"k"pqvkÝect"nc"tguqnwek„"eqttgurqpgpv."
la qual ha de decidir, la procedència o improcedència de la compensació i, si s’escau, l’import
que li correspon.
7.2 El termini màxim per resoldre la sollicitud presentada és de dos mesos a comptar des
de la data de la presentació de la sol·licitud.
7.3 Transcorregut el termini màxim senug"swg"uÓjcik"pqvkÝecv"nc"tguqnwek„."nc"rgtuqpc"
interessada pot entendre estimada la seva sollicitud.
7.4 Contra la resolució esmentada, que no
esgota la via administrativa, es pot interposar
tgewtu"fÓcn›cfc"fcxcpv"gn1nc"fktgevqt1c"igpgtcn"
de Medi Natural.

Article 5
Kphqtog"cfokpkuvtcvkw"fg"nc"Fktgeek„"fg"Ugtxgku"
Vgttkvqtkcnu"fgn"Fgrctvcogpv"fg"Ogfk"Codkgpv"
k"Jcdkvcvig
La Direcció dels Serveis Territorials del Departament de Medi Ambient i Habitatge, en el
termini de 10 dies, comptadors des de l’entrada
de la sol·licitud en aquest òrgan, emet informe en
relació amb la procedència o improcedència de la
compensació i, si s’escau, l’import a pagar.
Article 6
Vt okv"fÓcwfkﬂpekc
6.1 En el termini de tres dies a comptar des
de la data d’emissió de l’informe administratiu
regulat a l’article 5, i prèviament a dictar la proposta de resolució, s’ha de donar audiència a la
persona interessada en el procediment.
6.2 La persona interessada, en un termini
fg"32"fkgu"eqorvcfqtu"fgu"fg"nc"pqvkÝecek„"fg"

CAPÍTOL 3
Rtqegfkogpv"gp"tgncek„"cod"ngu"kpfgopkv¦cekqpu"
rgt"nkokvcekqpu"uqdtg"nÓcitkewnvwtc"fgiwfgu"
c"nc"eqpugtxcek„"fg"ngu"gurﬂekgu"fÓcodkgpvu"
guvﬂrkeu
Article 8
Tguqnwek„"fg"nkokvcek„"fg"nÓcevkxkvcv"cit eqnc
Davant la presència d’un sector de reproducció de les espècies senyalades amb asterisc a
l’annex 1, la direcció dels Serveis Territorials
del Departament de Medi Ambient i Habitatge
pot dictar, amb l’informe previ no vinculant
del Departament d’Agricultura, Alimentació i
Acció Rural i atenent a les circumstàncies concurrents, com a mesura provisional, resolució
de limitació de l’activitat agrícola que ha de
ugt"pqvkÝecfc"cn"rtqrkgvctk"fgn"vgttgp{"chgevcv0"
Aquesta limitació es compensa d’acord amb el
que preveu aquest capítol.
Article 9
Uqnánkekvwf"k"fqewogpvcek„
9.1 El procediment de compensació s’inicia
a instància de la/les persona/es titular/s o posseïdora/es d’explotacions agrícoles que hagin sofert
una limitació en la seva activitat per causa de la
reproducció de les espècies senyalades amb asterisc a l’annex 1, susceptibles d’indemnització.
Ngu"uqnánkekvwfu"uÓjcp"fÓcftg›ct"cn1c"nc"fktgevqt1c"
dels Serveis Territorials del Departament de
Medi Ambient i Habitatge i es poden presenvct"c"swcnugxqn"fg"ngu"qÝekpgu"fgn"Fgrctvcogpv"
de Medi Ambient i Habitatge, o en qualsevol
dels llocs establerts a l’article 38.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
9.2 Només generen drets a indemnització
les limitacions produïdes en terrenys agrícoles
amb cereal o farratge i en terrenys anomenats
guarets, amb presència de nius d’espècies senyalades amb un asterisc a l’annex 1, entre l’1
de maig i el 30 d’agost.
9.3 El personal del Departament de Medi
Ambient i Habitatge ha de realitzar un informe de
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xgtkÝecek„"fg"ngu"nkokvcekqpu"uqdtg"nÓcitkewnvwtc"
(annex 2d) i ha de lliurar una còpia de l’informe
a la persona comunicant que ha sofert la limivcek„."gp"gn"ocvgkz"oqogpv"fg"nc"xgtkÝecek„"k"
egtvkÝecek„"fgnu"hgvu0
9.4 L’informe emès pel personal a què fa
referència el tercer apartat d’aquest article, ha de
ser lliurats als Serveis Territorials del Departament de Medi Ambient i Habitatge del territori
on s’han produït els danys, per tal que pugui ser
inclòs a l’expedient corresponent.
9.5 Per emplenar l’expedient corresponent,
cal un informe preceptiu del Departament
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural en
relació amb la valoració dels danys produïts a
l’agricultura.
9.6 La sol·licitud de compensació, formalit¦cfc"okvlcp›cpv"gn"oqfgn"fg"nÓcppgz"5e."uÓjc"fg"
presentar en el termini de 30 dies des de la data
de comunicació de limitació de la collita o de l’ús
de l’explotació agrària per part del personal del
Departament de Medi Ambient i Habitatge.
9.7 La sol·licitud han d’anar acompanyada
de l’original o d’una còpia compulsada dels documents següents:
a) DNI o CIF de la persona sol·licitant.
b) Document que acrediti la representació
de la persona sol·licitant, si s’escau.
c) Document que acrediti la titularitat, la
possessió, la cessió o el lloguer del terreny en
què s’han produït les limitacions a la collita de
cereal o de farratge.
d) Original o còpia compulsada de la comunicació de limitació de l’activitat agrícola a què
fa referència l’article 9.
e) Full de transferència bancària, complimentada i signada per l’entitat bancària. Per a pagaments del tresor de la Generalitat de Catalunya
a creditors particulars (model EF 13), aquest
hwnn"ﬁu"hceknkvcv"rgt"ngu"qÝekpgu"gurgekÝecfgu"cn"
punt 4.2 o a la pàgina web http://www.gencat.
net/economia.
9.8 L’acord d’inici del procediment de comrgpucek„"fg"fcp{u."jc"fg"eqpÝtoct"q"ckzgect"nc"
mesura de limitació de l’activitat agrícola.
Article 10
Informe administratiu
La Direcció dels Serveis Territorials del Departament de Medi Ambient i Habitatge, en el
termini de 10 dies, comptadors des de l’entrada
de la sol·licitud en aquest òrgan, emet informe en
relació amb la procedència o improcedència de la
compensació i, en el seu cas, l’import a pagar.
Article 11
Vt okv"fÓcwfkﬂpekc
11.1 En el termini de tres dies a comptar
des de la data d’emissió de l’informe regulat a
l’article 10, i prèviament a dictar la proposta de
resolució, s’ha de donar audiència a la persona
interessada en el procediment.
11.2 La persona interessada, en un termini
fg"32"fkgu"c"eqorvct"fgu"fg"nc"pqvkÝecek„"fg"nc"
comunicació establerta en l’apartat anterior, pot
al·legar i presentar els documents que estimi
pertinents.
Article 12
Tguqnwek„
12.1 El director/a dels Serveis Territorials

del Departament de Medi Ambient i Habitatge,
jc"fg"fkevct"k"pqvkÝect"nc"tguqnwek„"eqttgurqpgpv."
la qual ha de decidir la procedència o improcedència de la compensació i, si s’escau, l’import
que li correspon.
12.2 El ter mini màxim per resoldre
la sol·licitud presentada és de dos mesos a
comptar des de la data de la presentació de
la sol·licitud.
12.3 Transcorregut el termini màxim senug"swg"uÓjcik"pqvkÝecv"nc"tguqnwek„."nc"rgtuqpc"
interessada pot entendre estimada la seva sollicitud.
12.4 Contra la resolució esmentada, que
no exhaureix la via administrativa, la persona
kpvgtguucfc"rqv"kpvgtrquct"tgewtu"fÓcn›cfc"fcxcpv"
el/la director/a del Medi Natural.
Article 13
Xcnqtcek„"geqp”okec"fg"ngu"kpfgopkv¦cekqpu
Les indemnitzacions pels danys o limitacions
ecwucvu"rgt"nc"rtguﬂpekc"fÓgurﬂekgu"cogpc›cfgu"
de la fauna salvatge envers l’agricultura i la ramaderia a Catalunya són les previstes a l’annex
4 d’aquest Decret.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
Nc"xgtkÝecek„."egtvkÝecek„."vtcokvcek„"k"kpdemnització dels danys, limitacions o perjudicis sobre explotacions ramaderes o agrícoles
situades a Era Vall d’Aran produïts per alguna
de les espècies de l’annex 1, correspon al Conselh Generau dera Val d’Aran, d’acord amb els
decrets de transferències de competències de la
Generalitat de Catalunya al Conselh Generau
dera Val d’Aran.
Segona
Els danys produïts per les espècies protegides
no incloses en aquest Decret es tramiten d’acord
amb el procediment establert amb caràcter general per la normativa de responsabilitat patrimonial de l’Administració.
Tercera
La persona propietària o posseïdora dels animals o dels cultius o sembrats danyats que sigui
compensada d’acord amb el que estableix aquest
Decret, ha de complir i respectar les instruccions que la Direcció General del Medi Natural
guvcdngkzk"gurge Ýecogpv"rgt"cn"ocpgki."gn"eqptrol o, si s’escau, la protecció dels exemplars de
l’espècie que hagi causat els danys.
Quarta
Als danys produïts pel llop (Canis lupus) i el
corb (Eqtxwu"eqtcz) els és d’aplicació el procediment per a la compensació de danys establert
en aquest Decret.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Les sol·licituds presentades abans de l’entrada
en vigor d’aquest Decret, de les quals no se n’hagi
fkevcv"k"pqvkÝecv"nc"tguqnwek„"eqttgurqpgpv."rqfgp"
ser tramitades d’acord amb els procediments que
regulen aquest Decret.

DISPOSICIÓ FINAL
Es faculta el conseller de Medi Ambient i
Jcdkvcvig"rgt"oqfkÝect"gnu"cppgzqu"fÓcswguv"
Decret i per actualitzar el barem de la valoració
econòmica de les indemnitzacions.
Barcelona, 31 de juliol de 2007
JOSÉ MONTILLA I AGUILERA
President de la Generalitat de Catalunya
FRANCESC BALTASAR I ALBESA
Conseller de Medi Ambient i Habitatge
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