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ANDREU PÉREZ I LORITE, portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de 
Catalunya - Els Verds - Independents per Gavà a l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb 
l'establert a l'article 66,3del Reglament Orgànic Municipal, i perquè sigui substanciat 
durant el proper Ple municipal ordinari, en base als següents  
 
 
 
Antecedents:     
 
 
Quan algun dels agricultors del terme de Gavà veu els seus conreus afectats per les 
aus de les reserves naturals i altres espais protegits del delta, el procediment habitual 
és cridar els agents forestals de la Generalitat, que avaluen els danys, i autoritzen a 
caçar un determinat nombre d’aus, tant perquè aquestes modulin el seu comportament 
i tinguin por d’atacar en endavant els conreus d’aquell camp, com per donar un petit 
retorn al pagès afectat, a partir de les peces cobrades. 
 
Un cop els agents forestals autoritzen la batuda i determinen el nombre de peces a 
cobrar, el pagès afectat ha de demanar un permís administratiu per efectuar la batuda 
de caça. En altres localitats com ara Viladecans o Sant Boi, els permisos per a 
batudes de caça a la zona agrícola els gestiona l’Ajuntament respectiu. En canvi, en el 
cas de Gavà, la gestió i l’autorització de les batudes la fa la Cooperativa Agropecuària. 
 
El juliol de 2012 vam preguntar al govern local, mitjançant escrit de registre d’entrada 
9646, per què aquesta gestió es feia de forma diferent a Gavà de la resta de municipis, 
i la resposta municipal, mitjançant escrit de 21 de febrer de 2013 i registre de sortida 
1713, indicava que «la qüestió que vostè planteja no és de competència municipal. Qui 
atorga aquests permisos específics és el Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat; aquesta administració és la que determina en quines condicions s’han de 
desenvolupar aquests tipus d’activitats de batudes d’aus, que no es consideren 
estrictament de caça, per part dels particulars i de les entitats privades, que en el cas 
de Gavà és la Cooperativa Agropecuària».  
 
Posats en contacte, a través del Grup d’Esquerra Republicana al Parlament de 
Catalunya, amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural (DAAM), el conseller ha explicat, mitjançant escrits oficials (expedients 314-
01751/10 i 314-01752/10, publicats al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya núm. 
95, de 4 de juny de 2013), que «El DAAM pot confirmar que la gestió de les batudes a 
la zona agrícola de Gavà la duu a terme la cooperativa agropecuària. El motiu és que 
la zona agrícola de Gavà va ser declarada zona de seguretat de la qual el promotor en 
va ser la Cooperativa Agrícola del Baix Llobregat, a diferència dels municipis de 
Viladecans i Sant Boi, on tot el terme municipal van ser declarats zones de seguretat a 
petició dels ajuntaments respectius. En cap moment l’Ajuntament de Gavà ha 
manifestat la intenció de canviar aquesta declaració per a esdevenir el mateix 
ajuntament el promotor d’aquesta zona de seguretat». 
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Queda clar doncs que la resposta escrita del govern municipal va ser evasiva i no va 
facilitar tota la informació sobre el cas.  
 
Queda clar també que sí que és competència municipal sol·licitar que la declaració de 
zona de seguretat de les reserves del Delta del Llobregat s’estengui a tot el terme 
municipal i, en conseqüència, que l’Ajuntament n’esdevingui el promotor i el gestor de 
les batudes. 
 
Per aquest motiu, el grup que represento formula el següent 
 
 
 
 
Prec: 
 
 
Instem el govern local a sol·licitar al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural (DAAM) (a) l’ampliació de la zona de seguretat de les 
reserves naturals i altres espais protegits del delta del Delta del Llobregat a tot el terme 
municipal i (b) esdevenir-ne el promotor i el gestor de les batudes d’aus. 
 
 
Gavà, 25 de juny de 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signat: Andreu Pérez i Lorite 
Grup Municipal d'ERC-EV-IxG  
 
AL SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ 


