Ajuntament de Baix Pallars

PLEC DE CONDICIONS TECNICOFACULTATIVES PER A L’ADJUDICACIÓ DE
L’APROFITAMENT CINEGÈTIC DE L’APC L-10.351.

1.- NORMATIVA











Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques.
Llei 21/2015, de 20 de juliol, per la qual es modifica la Llei 43/2003, de 21 de
novembre, de Forests.
Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.
Llei 1/1970, de 4 d’abril, de caça.
la Resolució anual per la qual es fixen les espècies objecte d’aprofitament
cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials en tot el territori de
Catalunya.
Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció
d'incendis forestals.
Instrument d’ordenació forestal de la forest (IOF).

2.- DADES DE LA FOREST
NOM DE LA FOREST: CUP 121 “ESTERGADOS I SERRAT CADENAT”
PERTINENÇA: Ajuntament de Baix Pallars
TERME MUNICIPAL: BAIX PALLARS
COMARCA: PALLARS SOBIRÀ
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3.- CARACTERÍSTIQUES DE L’APROFITAMENT
SUPERFÍCIE AFECTADA PER L’APROFITAMENT: 1.113,00 ha.
DELIMITACIÓ DE L’APROFITAMENT: APC L-10.351
OBJECTE DE L’APROFITAMENT: les espècies que contempla el Pla tècnic de gestió
cinegètica (PTGC).
MODALITAT DE L’APROFITAMENT: caça major i caça menor.
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4.- MODALITAT DE L’ALIENACIÓ
L’ens propietari de la forest determinarà el procediment i la forma d’adjudicació, d’acord
amb la legislació vigent en matèria de contractació i la legislació forestal.
5.- ACCEPTACIÓ
La sol·licitud o la concurrència a l’adjudicació de l’aprofitament pressuposa l’acceptació
d’aquestes condicions d’execució per part dels interessats.
6.- TERMINI D’EXECUCIÓ
El termini d’execució es fixa en quatre temporades, de la temporada cinegètica
2021_2022 fins a la fi de la temporada cinegètica 2024_2025.
7.- PRÒRROGA
Si per causes sobrevingudes i motivades es considerés la possibilitat de perllongar el
termini d’execució o la variació de l’època de l’aprofitament, la persona adjudicatària
podrà sol·licitar la pròrroga o variació corresponent a l’ens propietari de la forest, qui
sotmetrà a informe tècnic del DARP la seva concessió.
8.- ÈPOCA DE REALITZACIÓ DE L’APROFITAMENT

L’època d’aprofitament serà la que determinin les resolucions anuals per les
quals es fixen les espècies objecte d’aprofitament cinegètic, els períodes hàbils
de caça i les vedes especials per a tot el territori de Catalunya, i la fixada en el
Pla tècnic de gestió cinegètica vigent.
9.- EXECUCIÓ DE L’APROFITAMENT
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L’adjudicatari està obligat a fer l’aprofitament pels camins d’accés existents a la zona
autoritzada. Està prohibit obrir nous camins sense comunicació prèvia.
L’adjudicació de l’aprofitament cinegètic no faculta per si sol la persona adjudicatària a
poder executar l’aprofitament, sinó que s’han de complir les prescripcions de la
normativa de caça.
Prèviament a la realització de l’aprofitament la persona adjudicatària ha d’iniciar, en el
termini de dos mesos a partir de la data d’adjudicació, els tràmits que corresponguin
davant dels Serveis Territorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca a
Lleida, a l’efecte de poder dur a terme l’activitat cinegètica, ja sigui la creació d’una nova
àrea privada de caça (APC), ja sigui l’annexió a una APC adjacent, i presentar el Pla

2
C/ Sant Sebastià, 1 – 25590 – Gerri de la Sal Tel. 973662040
ajuntament@baixpallars.ddl.net

Fax. 973662183

Los datos personales que nos ha proporcionado forman parte de nuestros ficheros utilizándolos a efectos de gestión operativa.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo por escrito a la dirección arriba referenciada.

Per descarregar una còpia d'aquest document pot consultar la següent url:
Codi Segur de Validació

55aa0e589e9345b0ac804a961100c795001

Url de validació

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=186

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Ajuntament de Baix Pallars

tècnic de gestió cinegètica (PTGC) elaborat d’acord amb l’article 5.2 de l’Ordre de 21
d’abril de 1999 (DOGC núm. 2.879 de 30-04-99) per la qual es fixen les instruccions
generals per a la redacció, l’aprovació i la revisió dels plans tècnics de gestió cinegètica.
Aquest PTGC ha de tenir una durada coincident amb el contracte d’adjudicació.
Les característiques de l’aprofitament cinegètic són les fixades en aquest PTGC.
Queda prohibida la cacera dins de les zones afectades per un incendi forestal, si no és
que s'indiqui expressament el contrari. La prohibició tindrà una durada mínima de 2
anys, sens perjudici que el personal encarregat de la gestió de la forest determini una
durada diferent d'aquest període, i només comportarà una reducció proporcional de
l’import anual de licitació, sense cap altre dret a indemnització.
Tampoc està permès l’exercici de la caça als enclavats no cremats inferiors a 250 ha
situats dins d’aquestes àrees incendiades.
No es pot caçar en situació de risc d’incendis Pla alfa 3.
La persona adjudicatària està obligada a prendre les mesures necessàries per evitar
qualsevol tipus de dany a la forest. La reparació dels danys ocasionats per la persona
adjudicatària aniran al seu càrrec.
La persona adjudicatària es responsabilitzarà de la recollida de les deixalles i les restes
derivades de la pràctica de la caça. A la fi de cada temporada hàbil de caça haurà de
realitzar un reconeixement de la zona i retirar totes les deixalles que hi romanen.
10.- COMPATIBILITAT AMB ALTRES APROFITAMENTS I SERVITUDS
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L’ens públic propietari de la forest ha d’informar a la persona adjudicatària de
l’aprofitament de caça sobre l’existència de les servituds de pas i dels altres usos o
aprofitaments de la forest sobre els quals s’hagi establert i aprovat la seva compatibilitat
en el corresponent instrument d’ordenació forestal.
La persona adjudicatària no podrà exercir cap acció que impedeixi o dificulti l’execució
d’altres usos o aprofitaments inclosos en l’IOF, aprofitaments legalment autoritzats o
activitats de gestió forestal per a la millora de la forest, i ha de respectar les servitud
establertes. La persona adjudicatària no té dret a fer cap reclamació en aquests casos.
Per al correcte aprofitament i protecció de la fauna cinegètica, en aquells anys en què, a
causa de l’existència de condicions desfavorables, sigui necessari, es poden prendre les
mesures adients per a la conservació de la fauna (reducció de caceres, zones de
reserva, etc.).
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La realització de batudes derivades dels aprofitaments cinegètics tindrà, amb caràcter
general i per raons de seguretat, preferència a la realització de l’aprofitament de
pastures, llevat que l’instrument d’ordenació prevegi algun altre mecanisme de
compatibilització. El titular de l’aprofitament de caça haurà de d’informar de la
realització de la batuda al titular de l’aprofitament de pastures amb l’antelació suficient.
11.- CONTROL DE L’EXECUCIÓ DE L’APROFITAMENT
El personal del DARP i de l'entitat propietària de la forest podran comprovar
periòdicament la correcta execució de l'aprofitament d’acord amb aquestes condicions
d’execució. Dels controls que s’efectuïn se n’ha d’aixecar l’acta corresponent.
La persona adjudicatària haurà de respondre als requeriments i/o advertiments que li
faci el personal del DARP i/o de l’entitat propietària de la forests.
Acabat l'aprofitament o exhaurit el seu termini d'execució, es podrà realitzar l’operació
de reconeixement final. L’acta resultant de la dita operació haurà de recollir com a
mínim:




l'estat de la superfície aprofitada
els danys evitables i els no evitables
el compliment de les condicions d’execució de l’aprofitament

La persona adjudicatària serà responsable dels danys evitables causats per la mala
gestió en l’execució de l’aprofitament i, en aquest cas, es valorarà la conveniència
d'imposar-li mesures de reparació.
L’incompliment d’aquestes condicions d’execució pot donar peu a l’obertura d’un
expedient sancionador.
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12.- SUSPENSIÓ DE L’APROFITAMENT
El personal del DARP que controla l’aprofitament en podrà suspendre l’execució, amb el
corresponent advertiment previ, si la persona adjudicatària o les persones que executen
l’aprofitament, a causa de l’incompliment d’aquestes condicions d’execució, ocasionen a
la forest danys conceptuats com a greus. La persona adjudicatària no podrà al·legar cap
dret a rebre indemnització per les interrupcions en l’aprofitament que derivin d’aquesta
suspensió.
Gerri de la Sal, 13 d’abril de 2021.
Document signat electrònicament
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