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DEPARTAMENT
D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA,
ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
RESOLUCIÓ
AAM/1851/2012, de 23 d’agost, per la qual es declaren terrenys sotmesos a règim
cinegètic de caça controlada dels terrenys cinegètics d’aproitament comú del
massís del Garraf.
Mitjançant la Resolució MAB/2921/2002, de 12 de setembre, la Direcció General d’Activitats Cinegètiques i Pesca Continental va declarar terrenys sotmesos
a règim cinegètic de caça controlada dels terrenys cinegètics d’aprofitament comú
del massís del Garraf;

D’acord amb l’article 14 de la Llei de caça de 4 d’abril de 1970 i l’article 16.2 del
Reglament de 25 de març de 1971, que estableix les condicions, la regulació, els
requisits i la tramitació dels terrenys sotmesos a règim de caça controlada;

Atès que la proposta de declaració d’aquests terrenys ha estat exposada a informació pública als ajuntaments de Begues i Olivella, durant un termini de 30 dies,
sense que s’hagin interposat al·legacions al respecte;
A proposta de l’Àrea d’Activitats Cinegètiques;

RESOLC:
—1 Declarar terreny sotmès a règim de caça controlada els terrenys inclosos dins
els límits que s’especifiquen a l’annex a aquesta Resolució, pertanyents als termes
municipals de Begues i d’Olivella, amb una superfície de 2.755 ha distribuïdes
d’acord amb el que estableix l’annex.

—2 La durada d’aquest règim cinegètic serà de deu anys, comptats a partir de
l’endemà de la data de publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Finalitzat aquest període, la Direcció General del Medi Natural
i Biodiversitat podrà fixar una pròrroga.

—3 La gestió administrativa i tècnica d’aquests terrenys correspon a la Direcció
General del Medi Natural i Biodiversitat d’acord amb el que estableix l’article 14.2
de la Llei de 4 d’abril de 1970, de caça.

—4 La Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat elaborarà anualment el Pla
tècnic de gestió cinegètica per a aquests terrenys i vetllarà per al seu compliment.

—5 La incorporació o l’exclusió de terrenys a la zona de caça controlada es podrà
fer sempre que es tramitin seguint el pertinent procediment administratiu i d’acord
amb la normativa vigent que és aplicable.
La Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat, una vegada finalitzats
els pertinents expedients, si s’escau, i mitjançant resolució, publicarà l’aprovació
d’incorporació o d’exclusió dels terrenys afectats, la superfície d’aquests terrenys
i els nous límits.
Contra aquesta Resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar
recurs ordinari davant el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació
i Medi Natural, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva publicació al DOGC, d’acord amb l’article 114 de la Llei 30/92, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Barcelona, 23 d’agost de 2012
JOSEP ESCORIHUELA MESTRE
Director general del Medi Natural i Biodiversitat
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ANNEx 1
Límits
NORD

Comença on la riera de Begues a Olesa de Bonesvalls travessa el límit entre
aquests dos termes municipals. Des d’aquest punt segueix cap a llevant seguint el
límit de la forest núm. 17 del CUP, passant pel turó situat al NO dels Casals, continuant cap a llevant en direcció al Pla de Rovirós i a partir d’aquí carenejant cap
al Puig de Rovirós i continuant per la carena cap a la Penya Blanca, fins arribar a
la pista que va del Pla de Bassa Llacuna al Pla de les Solius, la qual agafa fins als
repetidors. Des d’aquests continua per la carena en direcció al Pla de les Solius.
Des del Pla de les Solius, continua baixant a la riera de Jafre per la carena, passant
per una torre elèctrica i per la pista de Begues, en el punt UTM 406992/4573205 i
seguint la riera fins a trobar el límit de la forest B-3031 (núm. 50 del CUP), coincidint amb la carena de la serra de la Guàrdia. Segueix aquesta carena fins al Puig de
les Agulles. D’aquí baixa per la carena al Coll de la Clota (fins a la Creu) i segueix
aigües avall el torrent que separa les Agulles de la Desfeta fins a trobar el límit del
terme municipal de Gavà.
EST

Des del torrent que separa les Agulles de la Desfeta, segueix cap al sud seguint
el límit dels termes municipals de Gavà amb Begues, travessant l’abocador fins a
una de les torres elèctriques del Pla de les Basses (punt UTM 41047/ 457215) fins
a la cruïlla dels termes municipals de Begues, Gavà i Sitges.
SUD

Des de la cruïlla dels termes municipals de Begues, Gavà i Sitges, segueix el
límit dels termes municipals de Begues amb Sitges cap a ponent fins que aquests
dos termes se separen. Des d’aquest punt segueix el límit dels termes municipals
d’Olivella i Sitges fins al Puig Sespirol, abandonant aquí el terme municipal de
Sitges. Des d’aquest punt careneja cap a ponent fins arribar al Fons de les Llenties.
Segueix aquest fons fins que troba un torrent passada La Fassina; segueix el torrent
fins a l’altura de Can Marcé i d’allà puja al puig situat al SO d’aquest mas (268 m).
Seguint la carena fins al cim, topa amb el terme municipal de Sant Pere de Ribes.
OEST

Des d’aquí segueix la carena que primer es dirigeix al N i després es desvia al
NO baixant la Riera del Jafre sota el Maset de Baix; segueix la riera aigües amunt
i la ressegueix en direcció E-SE fins que gira cap al N, travessa els seus meandres
en direcció NE, i torna a agafar la riera fins a arribar a la confluència del Torrent
de les Conques amb la riera de Jafre. Aquí gira recte cap al S i travessa la Serra de
Cova Fumada fins a arribar al Fons de Cova Fumada. Segueix el fons en direcció
SE fins al primer torrent que troba i des d’aquest puja per la carena fins al Puig
Morsell. Des d’aquest punt careneja fins al Puig Matarrodona on troba el límit
del terme municipal de Begues, el qual segueix cap al N passant pel Puig Cervós,
creuant la pista de Begues a Palau Novella pel punt UTM 405491/4572486, fins a
la riera de Jafre. Des d’aquí s’enfila costa amunt fins a la carena de Penyes Roges,
passant per dues torres de línies elèctriques, arribant al límit de la forest núm. 17 del
CUP. Segueix aquest límit en direcció NO fins al segon cim (419 m) on l’abandona,
carenant llavors cap al SO i desviant- se a l’O 500 m abans de Corral Nou i arribant
al límit de la forest núm. 17 del CUP coincidint amb el límit dels termes municipals
de Begues amb Olivella. Segueix aquest límit cap al N fins al Puig de la Mola on
troba el límit del terme municipal d’Olesa de Bonesvalls.
Des d’aquest punt segueix els límits dels termes municipals de Begues amb Olesa
de Bonesvalls fins a la riera de Begues a Olesa de Bonesvalls, punt inicial.
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ANNEx 2
Superfície total de la zona de caça controlada del Garraf
Terme municipal de Begues: 2.220 ha.
Terme municipal d’Olivella: 535 ha.
Total: 2.755 ha.
(12.235.004)
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