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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: 
Al Ple municipal del passat 22 de desembre de 2011, vam interessar-nos per la 
delimitació de les zones de cacera del terme municipal, que demanàvem que 
es delimitessin per evitar la col·lisió entre la seguretat de les persones i la 
pràctica de la cacera. 
En la resposta municipal, es va indicar que «existeix un plànol elaborat pel 
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya on 
s’estableix el “vedat de Gavà” i en el qual han de complir-se totes les mesures 
de prevenció previstes a la Llei de caça i el seu Reglament», i es concloïa que 
el govern municipal no es plantejava elaborar cap ordenança per regular la 
cacera al terme. 
El 27 de febrer vam demanar còpia d’aquest plànol on es delimitava el “vedat 
de Gavà”, dins del qual és lícit practicar la cacera, i el govern municipal ens el 
va facilitar el passat 24 de maig. Examinat aquest plànol, ens hem adonat que 
és totalment obsolet, ja que no reflecteix zones urbanitzades recentment com 
ara tot el barri de les Bòbiles, ni can Badosa, que figuren incloses dins del 
“vedat de Gavà”. A tenor de la resposta municipal donada el passat desembre, i 
d’acord amb aquest mapa, els caçadors es podrien passejar i disparar dins 
d’aquests barris. 
Per aquest motiu, el grup que representem formula el següent: 
 
Prec: 
Instem el govern local a sol·licitar a l’entitat competent la revisió immediata del 
mapa que delimita el “vedat de Gavà”, introduint-hi les zones de seguretat 
necessàries per garantir la seguretat dels veïns de la ciutat. 
Gavà, 25 de juny de 2012 
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AL SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ 


