Direcció General de Medi Natural
i d'Avaluació Ambiental

CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 d'OCTUBRE – TORRE 1
C/ Democràcia, 77 - 46018 VALÈNCIA - Tel. 012

GUIA PER A L'OMPLIMENT DE LA MEMÒRIA I PLA
ANUAL DE GESTIÓ EN VEDATS I ZONES DE CAÇA
CONTROLADA
1.

QUE ÉS AQUESTA GUIA I PERQUÈ SERVEIX?

L'objectiu d'aquesta guia és facilitar el correcte ompliment per part dels titulars
cinegètics de la memòria i pla anual de gestió (d'ara en avant Memòria). Tots els espais
cinegètics de la Comunitat Valenciana, tenen l'obligació de presentar abans del 31 de març
de cada any “una memòria sobre la gestió efectuada en l'anualitat anterior en la que es
contemplarà de manera detallada les actuacions de millora connexions i un pla de gestió per a
la següent temporada conforme al pla tècnic d'ordenació aprovat”, això conforme a l'article 46
de la Llei 13/2004 de Caça de la Comunitat Valenciana.
Per a la redacció de la Memòria la Conselleria d'Agricultura Medi Ambient, Canvi Climàtic i
Desenvolupament Rural, facilita a través del seu web informació completa sobre el procediment
de “sol·licitud d'aprovació de la memòria i el pla anual de gestió en vedats i zones de caça
controlada”. Aquesta informació, que inclou els impresos de sol·licitud i tots els annexos
necessaris està disponible introduint en qualsevol buscador web el text “procediment
16392” o bé en l'adreça http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=16392

2.

CRITERIS BÀSICS D'OMPLIMENT

El titular de cada espai cinegètic haurà de presentar abans del 31 de març, utilitzant el
model i impresos normalitzats i publicat en la web de la Generalitat, una memòria anual
corresponent a l'activitat cinegètica compresa entre el 15 de març de l'any d'inici de la
temporada i el 14 de març de l'any següent. Per això, les estadístiques, captures, inversions
i actuacions de cada memòria es referiran al període indicat, sense perjuí que algunes
modalitats de caça que seguisquen executant-se després del 14 de març -ubicades ja en la
temporada següent-.
Es presentarà una Memòria per a cada espai cinegètic, no sent vàlides les conjuntes per a
uns quants vedats encara que el titular siga el mateix.

3.

CONTINGUTS MÍNIMS DE LA MEMÒRIA SEGONS TIPUS D'APROFITAMENT

Els continguts mínims -i els annexos corresponents- de cada memòria dependran de les espècies
cinegètiques caçades. Es considerarà que hi ha aprofitament de caça menor, caça major o aus
aquàtiques sempre que es capture almenys una espècie classificada en cada un d'aquests tres tipus
d'aprofitament. Per exemple, un vedat de caça menor que també capture porc senglars i algun ànec
collverd haurà de presentar els Annexos 1, 2 i 3 corresponents a espècies d'aus aquàtiques, caça
menor i caça major.
Els 12 Annexos que cobreixen tots els supòsits i casos són:
✔

Annex 1. Declaració de captures en l'última temporada (aus aquàtiques)
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Annex 2. Declaració de captures en l'última temporada (espècies de caça menor)
Annex 3. Declaració de captures en l'última temporada (espècies de caça major)
Annex 4. Justificació de desviacions amb les captures previstes en el ptoc (aus aquàtiques)

✔
Annex
menor)
✔
Annex
major)
✔
Annex
✔
Annex
✔
Annex
control)
✔
Annex
✔
Annex
✔
Annex

5. Justificació de desviacions amb les captures previstes en el ptoc (espècies de caça
6. Justificació de desviacions amb les captures i pla de caça previst en el ptoc (caça
7. Millores cinegètiques en l'anualitat anterior i previstes per a l'anualitat entrant
8. Calendari de caça per a la temporada entrant
9. Pla de gestió per a l'anualitat entrant (tècniques de caça per raons de gestió i
10. Llistat de participants en controls mitjançant trampes de retenció
11. Relació de precintes de caça major utilitzats i no utilitzats
12. Relació de repoblacions, soltes o reforç poblacional realitzades

Aquests annexos han d'acompanyar-se de la sol·licitud i llistat d'Annexos presentats.
Imatge 1. Impresos de sol·licitud d'aprovació i llistat d'Annexos presentats.
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AQUÀTIQUES

Annexos obligatoris a la sol·licitud d'aprovació de Memòria i Pla Anual Gestió:

1, 4, 7, 8, 9, 10 i 12

1. DECLARACIÓ DE CAPTURES EN L'ÚLTIMA TEMPORADA (AUS AQUÀTIQUES)
4. JUSTIFICACIÓ DE DESVIACIONS AMB CAPTURES PREVISTES EN EL PTOC (AUS
AQUÀTIQUES)
7. MILLORES CINEGÈTIQUES EN L'ANUALITAT ANTERIOR I PREVISTA PER A L'ANUALITAT
ENTRANT
8. CALENDARI DE CAÇA PER A LA TEMPORADA ENTRANT
9. PLA DE GESTIÓ PER A L'ANUALITAT ENTRANT (TÈCNIQUES DE CAÇA PER RAONS DE
GESTIÓ O CONTROL)
10. LLISTAT DE PARTICIPANTS EN CONTROLS MITJANÇANT TRAMPES DE RETENCIÓ
12. RELACIÓ DE REPOBLACIONS, SOLTES O REFORÇ POBLACIONAL REALITZADES
En el cas de realitzar l'aprofitament alguna espècie de caça major (com el porc senglar) en el
tancat, necessitarà omplir també els annexos: 3 i 6. O si és el cas els annexos 2 i 5 si es
capturen espècies de caça menor diferents de les aquàtiques.
ESPAIS CINEGÈTICS AMB APROFITAMENT D'ESPÈCIES

DE CAÇA MENOR

Annexos obligatoris a la sol·licitud d'aprovació de Memòria i Pla Anual Gestió:

2, 5, 7, 8, 9, 10 i 12

2. DECLARACIÓ DE CAPTURES EN L'ÚLTIMA TEMPORADA (ESPÈCIES DE CAÇA MENOR)
5. JUSTIFICACIÓ DE DESVIACIONS AMB CAPTURES PREVISTES EN EL PTOC (ESPÈCIES DE
CAÇA MENOR)
7. MILLORES CINEGÈTIQUES EN L'ANUALITAT ANTERIOR I PREVISTA PER A L'ANUALITAT
ENTRANT
8. CALENDARI DE CAÇA PER A LA TEMPORADA ENTRANT
9. PLA DE GESTIÓ PER A L'ANUALITAT ENTRANT (TÈCNIQUES DE CAÇA PER RAONS DE
GESTIÓ O CONTROL)
10. LLISTAT DE PARTICIPANTS EN CONTROLS MITJANÇANT TRAMPES DE RETENCIÓ
12. RELACIÓ DE REPOBLACIONS, SOLTES O REFORÇ POBLACIONAL REALITZADES
En el cas de realitzar l'aprofitament alguna espècie de caça major (com el porc senglar) en el
tancat, necessitarà omplir també els annexos: 3 i 6
ESPAIS CINEGÈTICS AMB APROFITAMENT D'ESPÈCIES

DE CAÇA MAJOR

Annexos obligatoris a la sol·licitud d'aprovació de Memòria i Pla Anual Gestió:

3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12

3. DECLARACIÓ DE CAPTURES EN L'ÚLTIMA TEMPORADA (ESPÈCIES DE CAÇA MAJOR)
6. JUSTIFICACIÓ DE DESVIACIONS AMB CAPTURES PREVISTES EN EL PTOC (ESPÈCIES DE
CAÇA MAJOR)
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7. MILLORES CINEGÈTIQUES EN L'ANUALITAT ANTERIOR I PREVISTA PER A L'ANUALITAT
ENTRANT
8. CALENDARI DE CAÇA PER A LA TEMPORADA ENTRANT
9. PLA DE GESTIÓ PER A L'ANUALITAT ENTRANT (TÈCNIQUES DE CAÇA PER RAONS DE
GESTIÓ O CONTROL)
10. LLISTAT DE PARTICIPANTS EN CONTROLS MITJANÇANT TRAMPES DE RETENCIÓ
11. RELACIÓ DE PRECINTES DE CAÇA MAJOR UTILITZATS I NO UTILITZATS
12. RELACIÓ DE REPOBLACIONS, SOLTES O REFORÇ POBLACIONAL REALITZADES
En el cas de realitzar l'aprofitament alguna espècie de caça menor –migratòria o sedentàriaen el tancat, necessitarà omplir també els annexos: 2 i 5
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4. NOVETATS A PARTIR DE L'ORDE 20/2018, DE 14 DE JUNY, DE VEDES 201819.
S'han actualitzat lleugerament la sol·licitud d'aprovació i la resta d'Annexos disponibles
actualment en la web. Els canvis més notables són:
-

Se suprimeix la declaració de captures de porc senglar de l'annex 2 de captures de caça
menor, sent de compliment obligatori els annexos 3 i 6 d'espècies de caça major per als
vedats amb captures d'aquesta espècie. Això implica que en totes les declaracions de
captures del porc senglar s'indiquen dades complementàries com ara captures per
modalitat i captures per classe d'edat.

-

S'inclou en l'annex 2 de captures d'espècies de caça menor la casella de captures de
perdiu procedents de granja, de manera que es diferenciaran en les declaracions les
captures d'animals nascuts en el medi natural d'aquells capturats prèvia repoblació o solta
en aqueixa mateixa o anteriors temporades.

-

L'annex 6 de justificació de desviacions s'ha implementat un nou apartat B referent als
ganxos i batudes realitzats en l'espai cinegètic. Aquest apartat dimensionarà l'esforç o
pressió de caça executat mitjançant caceres col·lectives sobre el porc senglar.

-

A l'annex 10 de participants en controls amb trampes de retenció se li ha afegit una
columna amb el número d'habilitació per al control de predadors (NºHCP), a indicar para
cada un dels participants habilitats.

-

S'ha afegit un nou Annex 12 destinat a resumir totes les repoblacions, soltes o reforços
poblacionals efectuats en l'espai cinegètic amb indicació d'espècie, origen, número i data.
Aquest nou Annex serà obligatori per a tots els espais cinegètics sense perjuí que hagen o
no efectuat alguna repoblació, solta o reforç poblacional d'espècies cinegètiques en la
temporada a què es referix la Memòria. En el cas que no hagen realitzat cap actuació
hauran d'indicar-ho expressament en l'Annex 12.

5.
DOCUMENTACIÓ INCOMPLETA, ERRÒNIA O DECLARACIÓ DE VALORS
ANORMALS
Els Serveis Territorials de la Conselleria competent en matèria de Caça, revisaran el
contingut de les memòries amb l'objecte que les dades declarats pels titulars siguen
veraços i s'ajusten als paràmetres de la planificació aprovada i la normativa vigent.
Aquesta revisió tindrà el seu inici en la documentació presentada pel titular i finalitzarà amb la
comprovació en camp quan siga necessari.
L'anàlisi de les Memòries presentades podrà derivar en la no aprovació de les Memòries
incompletes o deficients. Si és el cas, es procedirà a requerir l'esmena de deficiències o
l'aclariment de la informació declarada. Quan les declaracions suposen situacions
extraordinàries o valors anormals la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i
Desenvolupament Rural podrà requerir la justificació dels mateixos.
De partida la revisió garantirà que tot titular cinegètic ha de presentar una memòria per a
cada espai cinegètic, amb continguts i format acords a l'imprés facilitat en la pàgina web
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de la Generalitat -inclosos tots els annexos necessaris segons el tipus d'aprofitament aprovatabans del 31 de març de l'any que finalitze la temporada de caça.

A continuació, s'exposaran alguns exemples i casos de documentació deficient o errònia, i com
esmenar-ho.

1

CASUÍSTICA

QUÈ FER?

L'1 d'abril no s'ha presentat la sol·licitud d'aprovació de la memòria i pla
anual de gestió.

PRESENTAR-LA!! Mentrestant cal recordar que: “No podrà practicar-se cap
aprofitament mentres que la memòria i
pla anual de gestió no estiguen aprovats
per la Conselleria competent en matèria
de caça... (Art.46.3. De la llei de Caça)

2

Previ requeriment, presentar la Memòria i
Pla Anual de Gestió de l'espai cinegètic
La documentació presentada NO s'ajusta
amb els formularis i annexos normalitzats
en contingut i estructura als impresos
de la GVA disponibles en: (http://www.gi formularis normalitzats
va.es/es/inicio/procedimientos?
id_proc=16392)

3

La documentació presentada NO reflectix
Previ requeriment, presentar de forma inde forma individualitzada la gestió
dividualitzada una Memòria i Pla Anual de
efectuada i prevista en cada un dels esGestió per cada espai cinegètic
pais cinegètics

4

La documentació és incompleta. No
consta la presentació o el seu ompliment
és deficient per a alguns dels seus annexos de compliment obligatori

Previ requeriment, omplir i presentar els
Annexos pertinents

5

Els dades presentades en el/els
Annex/vos, significativament allunyats
dels rangs normals o dels valors de
referència per al paràmetre i zona en
qüestió.

Previ requeriment, corregir la declaració
millorant l'estimació realitzada o si no n'hi
ha justificar la desviació dels dades presentades respecte als rangs normals o de
referència per al paràmetre i zona
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6. PREGUNTES FREQÜENTS
PREGUNTES

RESPOSTA

Són realment necessaris totes les
Annexes i dades inclosos en els
1 mateixos inclús en el cas de no haver
realitzat cap actuació del tipus descrit
en l'Annex?

Sí, els Annexos mínims per tipus d'aprofitament són obligatoris. En el cas que un vedat
no haja realitzat una actuació que supose tot
un Annex o un apartat del mateix, haurà
d'indicar-ho expressament. No s'admeten
sol·licituds incompletes (falten annexos) sense declaracions incompletes (annexos en
blanc o amb caselles en blanc sense la justificació de l'absència de dades).

Sí, l'Annex és obligatori. En este supòsit simSi en un vedat no fa o no vol fer control
plement haurà d'indicar i deixar constància
de predadors o no ha realitzat
expressament de que NO ha realitzat o realit2
repoblacions, Han d'omplir els Annexos
zarà cap actuació de les previstes en l'Annex.
nº10 i Nº12?
Han d'omplir-se les captures -de l'espècie ciEn un vedat on es caça Cabra Salvatge, i negètica en qüestió- entre el 15 de març i el
el període hàbil de caça acaba al 31 de 14 de març de l'any següent. Les captures
3
maig, He de presentar la memòria abans posteriors a aquesta data es comptabilitzaran
en la Memòria de la temporada següent.
del 31 de març? Com ho faig?
En qualsevol espai cinegètic, el cas de
realitzar l'aprofitament alguna espècie de
En un vedat d'aquàtiques, en el qual es caça major (com per a l'exemple del porc
capturen per danys porcs senglars, És senglar), necessitarà omplir també els
4 obligatori presentar els Annexos 3 i 6 de annexos núm. 3 i núm. 6. Per tant, en un
caça major?
vedat de caça major amb aprofitament de
menor també és obligatori omplir els annexos
2 i 5.
Tinc dubtes per a omplir els annexos,
Com els òmplic?
En un vedat, amb autorització per a la
captura per danys d'espècies NO
6 CINEGÈTIQUES (estornell negre, teuladí,
corb marí gros, merla,...) He de declarar
les captures?
7 Es consideren inversions en benefici de
les poblacions silvestres, les millores
declarades com a mà d'obra, tasques o
jornals de gestió del vedat?
5

En la part inferior de cada annex vénen les
instruccions detallades per a omplir-lo.
Sí, havent d'omplir-lo en els buits lliures presents en les files inferiors dels annexos 1 o 2.
Perquè es consideren com a millores i computen com a inversions en benefici de les poblacions silvestres, s'hauran de justificar i descriure les dites actuacions dins dels apartats
d'alimentació, aigua, refugià, control de pre-
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dadors… de l'annex nº7

En omplir l'apartat de captures per danys de
l'annex nº6, només es podran considerar les
captures d'animals abatuts amb una autoritQuan es podran declarar les captures en zació extraordinària de tècniques de control
8 controls per danys per a les espècies de per danys. Considerant-se captures ordinàries les que provinguen de l'execució de mocaça major?
dalitats de caça autoritzades per resolució
del pla tècnic.
Són les autoritzacions, que la Conselleria
competent en matèria de caça emet de forma extraordinària a l'empara de l'Art. 13 de
la Llei 13/2004 de Caça de la Comunitat Valenciana. No es consideren com a tals les moQuè és una autorització extraordinària
9
dalitats de caça aprovades en la resolució del
de control per danys?
PTOC, però sí les tècniques de caça per raons
de gestió incloses en la dita Resolució o en altres complementàries emeses en resposta a
sol·licituds puntuals per a accions no previstes en el PTOC.
Podrà omplir tantes fulls de l'annex pertinent
que es necessari.
Què fer si en un annex, per falta d'espai Per exemple, en l'annex 11 (relació de precin1
no puc omplir tota la informació tes de caça major), a un vedat se li entre0
disponible o declarada?
guen 40 precintes. En aquest cas haurà
d'omplir 3 fulls de l'annex 11 amb la relació
de tots els precintes utilitzats i/o tornats.
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