
 

 

 

 
Dictamen 02/2018 sobre el Projecte de decret relatiu a la recollida, el transport, el condicionament, la 
comercialització i el consum de caça silvestre. 
 
 
El dictamen va ser aprovat per la Comissió Executiva per delegació del Ple del CTESC, el 14 de maig 
del 2018. 
 
El Projecte de decret té per objecte facilitar i estimular el consum de la carn de determinades espècies 
de caça silvestre com a conseqüència de l’augment de la seva població, però alhora minimitzar el 
possible risc de transmissió de malalties a les persones pel consum de la seva carn, es fa necessari 
establir a Catalunya certes condicions per garantir la idoneïtat sanitària d’aquest subministrament de 
caça silvestre, així com l’estat sanitari d’aquestes espècies en el seu estat lliure.  
 
Així mateix, ateses les raons imperioses d’interès general que hi concorren, d’acord amb la normativa 
vigent en la matèria, que motiven la previsió d’un règim d’intervenció, amb la finalitat d’aplicar els 
programes de control oficial, és necessària la comunicació prèvia a l’Administració de l’inici de l’activitat 
dels punts logístics de recollida de caça silvestre, així com l’autorització de funcionament i inscripció 
dels establiments de manipulació en el Registre sanitari d’indústries i productes alimentaris de 
Catalunya. 
 
En concret el Projecte de decret té per objecte: 
 

a) Establir els requisits higiènics i sanitaris de la recollida, el condicionament i el transport de les 
peces de caça silvestres destinades a consum humà. 
 

b) Establir els requisits que han de complir els punts logístics de recollida de les peces de caça 
silvestre. 
 

c) Establir els requisits que han de complir les persones amb formació en matèria de sanitat i 
higiene en l’àmbit de la caça. 

 
d) Establir les mesures d’adaptació dels requisits de construcció, disseny i equipaments en 

establiments de manipulació de la carn de caça silvestre de producció limitada.  
 

e) Regular la vigilància sanitària de la fauna salvatge cinegètica en relació a l’objecte del present 
decret. 
 

 


