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Projecte de Decret de ......2007, pel qual es regula  l’autorització  excepcional  
per a la captura de túrdids amb els mètodes tradicionals del vesc i del filat 

La barraca és un mètode de captura tradicional en algunes comarques de les 
Terres de l’Ebre que consisteix en la captura d’algunes espècies de túrdids durant 
la tardor mitjançant l’ús del vesc disposat en espartons verticals sobre perxes, les 
quals són col·locades estratègicament en la capçada d’arbres. 

Alguns gravats en objectes de l’antiga Grècia o, més recentment, la Carta de 
Població de Sant Mateu del Maestrat, de l’any 1237, demostren que aquesta 
activitat s’ha practicat durant molts segles en el marc de l’activitat agrària, d’una 
banda ajudant a preservar la producció de les oliveres dels danys que els túrdids 
en causen; i, d’altra banda, proporcionant a la població rural un complement 
alimentari en les èpoques d’escassetat. 

El filat és un altre mètode de captura tradicional a les Terres de l’Ebre, utilitzat 
també per a la captura d’algunes espècies de túrdids, durant la tardor i l’hivern. 
Aquest mètode consisteix en l’ús d’una xarxa abatible de petites dimensions, 
associada a una piqueta d’aigua com a esquer, i amb combinació d’un amagatall, 
tradicionalment fet de pedra o vegetació, des d’on el caçador guaita i acciona l’art 
per a la captura dels tords. 

Ambdós sistemes esdevenen actualment una activitat de lleure que manté el fort 
arrelament en alguns termes municipals de les Terres de l’Ebre, que preserven 
l’essència tradicional dels respectius mètodes, encara que amb algunes 
incorporacions que demostren que la tradició està viva i, consegüentment, 
evoluciona.  

No es pretensió d’aquest Decret recuperar amb fidelitat arqueològica l’antiga 
tradició de fa segles, si no de regular l’activitat tradicional amb les incorporacions 
evolutives del pas del temps, així com fer-les compatibles amb la normativa actual. 

Sí és pretensió d’aquest Decret, en canvi, aprovar un conjunt de disposicions 
destinades a garantir els elements tradicionalistes d’ambdós mètodes, tot i tenint en 
compte que aquesta circumstància, per sí mateixa, no podria justificar 
l’excepcionalitat, si no fos garantint al mateix temps l’adequat ús d’aquesta tècnica 
tradicional amb condicions de selectivitat i no massivitat.  

L’ús de vesc amb les restriccions i limitacions estrictes d’aquest Decret, 
converteixen aquest mètode de captura totalment selectiu.  

En el cas del filat, el fet que calgui el seu accionament voluntari per part de la 
persona que l’utilitza per efectuar la captura, el fa del tot selectiu. 

La Directiva 79/409/CEE, relativa a la conservació dels ocells silvestres en el seu 
article 9 c) permet excepcionalment la captura de certes espècies d’ocells en 
petites quantitats en condicions estrictament controlades i d’una forma selectiva. 
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La Llei 4/1989, de 27 de març, de conservació dels espais naturals i de la flora i 
fauna silvestres, a l’article 28.2 paràgraf f), estableix que, prèvia autorització 
administrativa de l’òrgan competent, i si no hi hagués cap altra solució satisfactòria, 
es podrà permetre en condicions estrictament controlades i mitjançant mètodes 
selectius tradicionals, la captura, retenció o qualsevol altra explotació prudent de 
determinades espècies no catalogades en petites quantitats i amb les limitacions 
precises per garantir la seva conservació. 

L’article 1 de la Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi 
ambient i de modificació de les lleis 3/1998 i 22/2003, relatives a la protecció dels 
animals, de la Llei 12/1985, d’espais naturals, de la Llei 9/1995, de l’accés 
motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d’adequació de les 
activitats d’incidència ambiental; estableix que es prohibeix l’ús de coles o 
substàncies enganxoses com a mètode per a controlar animals vertebrats, excepte 
l’ús del vesc, amb l’autorització prèvia del departament competent en matèria de 
medi ambient, per a la captura de petites quantitats d’ocells, en condicions 
estrictament controlades i de manera selectiva. S’han de determinar per reglament 
les espècies d’ocells susceptibles de captura i les condicions i requisits aplicables. 

D’acord amb l’Ordre de 17 de juny de 1999, per la qual s'estableixen les espècies 
que poden ser objecte de caça a Catalunya. 

Per tot l'exposat, vista la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, 
procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, 
d’acord amb l’informe de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del Conseller 
de Medi Ambient i Habitatge i d’acord amb el Govern 

 

DECRETO 

Article 1. Objecte 

L’objecte d’aquest Decret és la regulació de la captura de túrdids, mitjançant els 
mètodes tradicionals del vesc i del filat, en condicions estrictament controlades, de 
manera selectiva, i en petites quantitats, de manera que s’asseguri el manteniment 
del nivell de població de les espècies afectades. 

Article 2. Àmbit territorial 

La pràctica de la captura de túrdids, mitjançant el mètode tradicional del vesc, 
regulada en aquest Decret, només s’autoritza en els termes municipals on s’ha 
mantingut la seva pràctica, i on s’ubiquen els llocs fixos de captura detallats a 
l’annex I.  

La pràctica de la captura de túrdids, mitjançant el mètode tradicional del filat, 
regulada en aquest decret, només s’autoritza en els termes municipals de les 
Terres de l’Ebre on s’ha mantingut la seva pràctica. 
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Article 3. Espècies objecte de captura 

Les espècies cinegètiques de túrdids que poden ser objecte de captura són: tord 
comú Turdus philomelos i tord ala-roig Turdus pilaris.  

Article 4. Mètodes de captura 

4.1 Mètode tradicional del vesc: 

El mètode autoritzat és l'ús de vesc des dels lloc fixos o barraques previstes a 
l’annex I.  

Als efectes d’aquest decret, s’entén per vesc la substància adhesiva blana, de 
neteja fàcil amb l’ajuda d’un dissolvent no agressiu per a les plomes dels ocells. El 
vesc ha de ser elaborat amb productes naturals, o bé amb productes sintètics que 
acreditin tenir igual o inferior adhesivitat, o major facilitat de neteja del plomatge. 
Referent als productes sintètics, només podran utilitzar-se aquells que estiguin 
expressament autoritzats pel departament competent en matèria de medi ambient, 
o que constin de forma expressa en l’autorització que es concedeixi per a la 
captura. 

En la sol·licitud d’autorització excepcional cal especificar el tipus de vesc que 
s’utilitzarà, així com del dissolvent, d’acord amb el model que figura en l’annex II. 
És obligatori disposar del dissolvent durant l’activitat de captura. 

Les varetes poden tenir com a màxim  una longitud de 25 cm. Les varetes s’han de 
disposar verticals o de forma que no es superposin les seves projeccions verticals 
fins a la perxa, de forma paral·lela i exclusivament a la part aèria de l’arbre o arbres 
de la barraca, com a mínim a 2 metres del terra i en cap cas sobre matolls, arbusts 
i arbres que l’envoltin. 

Fóra de l’horari, dia i període hàbil autoritzat, o un cop assolit el número màxim de 
captures permès, la barraca ha de romandre desparada, retirant les varetes amb 
vesc. 

Només és permès l'ús dels reclams bucals –xiulet–, manuals i com a reclams vius, 
exemplars de tords comuns o ala-roig en bones condicions físiques i sanitàries. Els 
reclams manuals han d’estar expressament autoritzats pel departament competent 
en matèria de medi ambient, identificats i han de tenir unes característiques de 
volum, intensitat i freqüència de so igual o menor al dels xiulets tradicionals. Els 
ocells que es facin servir com a reclam s'han de mantenir en correctes condicions 
higièniques i sanitàries i s'ha d'evitar qualsevol patiment, tot d'acord amb el que 
disposa la Llei 22/2003, de 4 de juliol. 

Resta prohibit la tinença o l’ús dels reproductors elèctrics de so, altaveus i 
instal·lació de cables associats. 
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A més, la persona autoritzada ha d’estar atent en tot moment mentre duri l’activitat 
per tal de recollir els ocells immediatament després de la seva captura, i netejar i 
alliberar al moment les espècies d’ocells no autoritzades. 

Tota persona que estigui dins de la barraca mentre que estigui parada es considera 
que està practicant la captura, i només hi pot haver quatre persones 
simultàniament. 

4.2 Mètode tradicional del filat:  

El filat és un mètode tradicional de caça que consisteix en una xarxa abatible de 
dues fulles i dimensions igual o inferiors a 10 metres quadrats, que es munta al 
voltant d’un abeurador artificial, i que es dispara per l’acció voluntària de la persona 
autoritzada que es manté en un amagatall de pedra, vegetació o altres materials 
tradicionals; en tirar de la corda que té la xarxa per a aquesta finalitat. 

Els filats no poden ser-hi en terrenys tancats sense accessos practicables, durant 
l’època de captura, d’acord amb els articles 21.2 i 48.1.9 del Decret 506/1971 , de 
25 de març, pel qual s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei de caça de 4 
d’abril de 1970. 

Fora de l’horari, dia i període hàbil autoritzat, o un cop assolit el número màxim de 
captures permès, el filat s’ha de desmuntar i retirar del lloc. 

Resta prohibit la tinença o l’ús dels reproductors elèctrics de so, altaveus i 
instal·lació de cables associats. 

 

Article 5. Període, dies i horari hàbil 

5.1 Mètode tradicional del vesc: El període hàbil autoritzat per a la captura és el 
comprès des del segon diumenge d'octubre fins el segon diumenge de novembre, 
ambdós inclosos, de manera improrrogable. 

L'horari hàbil general de captura és des de les 23:30 hores fins les 9:30 hores del 
matí. 

No es pot parar ni desparar el lloc fix de captura fóra del període i horari hàbils.  

5.2 Mètode tradicional del filat : El període hàbil autoritzat per a la captura amb filat 
és el comprès des del segon diumenge d’octubre fins al primer diumenge de febrer, 
ambdós inclosos, de manera improrrogable; durant els dijous, diumenges i festius; 
i, durant les hores diürnes. 

No es pot parar ni desparar el filat fora del període, dies i horari hàbils. 
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Article 6. Llocs fixos de captura o barraques 

Les barraques són llocs fixos de captura formats per un màxim de tres arbres 
adults i vius, el creixement i la forma dels quals es modela mitjançant guiatge i poda 
per tal de condicionar la parada de túrdids en determinades branques o elements 
auxiliars (perxes) que s’instal·len durant el període hivernant amb l’objectiu de 
capturar-los mitjançant l’ús d’espartons amb vesc disposats sobre les perxes. Els 
arbres que formen la unitat de la barraca han de disposar d’algun tipus visible de 
nexe d’unió que li confereixi aquesta unitat, concretament, una tanca perimetral 
entre metre i mig i dos metres i mig d’alçada que pot ser d’obra, pedra, fusta o 
vegetació.  

Només poden autoritzar-se les barraques que físicament estiguin completament 
separades i sense cap possibilitat de comunicació directa amb qualsevol tipus de 
construcció o instal·lació. Cas d’incomplir aquest requisit, només es poden 
autoritzar per a la pràctica d’aquest mètode de captura aquelles on la construcció  o 
instal·lació esmentada pot ser objecte d’inspecció. Si malgrat estigui autoritzada, i 
aquesta construcció o instal·lació deixa de ser susceptible d’inspecció o se’n 
impedeix l’accés als agents de l’autoritat; s’ha de revocar l’autorització i donar de 
baixa el lloc fix de captura. 

Les barraques no poden estar en terrenys tancats sense accessos practicables, 
durant l’època de captura, d’acord amb els articles 21.2 i 48.1.9 del Decret 
506/1971 , de 25 de març, pel qual s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei 
de caça de 4 d’abril de 1970. 

Les barraques, que poden ser objecte d’autorització són els que es relacionen a 
l’annex I d’aquest decret. 

Per resolució del conseller competent en matèria de medi ambient es donaran de 
baixa els llocs fixos de captura inclosos a l’annex I d’aquest Decret quan deixin de 
complir les condicions establertes en aquest article.  

.Article 7. Nombre màxim de captures 

El nombre màxim de captures, és fixat cada temporada mitjançant resolució de la 
direcció general competent en matèria de fauna cinegètica, en funció de l’estat i 
l’abundància de les poblacions de túrdids que assegurin el manteniment del nivell 
de població d’aquestes espècies. 

En tot cas, el nombre màxim de captures autoritzat ha de ser inferior o igual a l’1 % 
de la mortalitat anual de la població afectada. 

Els exemplars capturats d'espècies d’ocells no autoritzades, o de túrdids que 
superin el límit de captures establert, han de ser netejats amb el dissolvent 
autoritzat fixat en l’autorització excepcional. en el cas del mètode del vesc, i 
alliberats immediatament en tots dos mètodes de captura. 
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Article 8. Sol·licituds 

Les persones interessades en realitzar alguna d’aquestes activitats han d’adreçar 
les sol·licituds als corresponent director/a dels Serveis Territorials del Departament 
amb competència en matèria de medi ambient, segons el model que figura a 
l’annex II.  

La persona interessada ha de comptar amb la conformitat de la propietat del 
terreny on és situat el lloc fix de captura o barraca, i, si escau, del titular de l’àrea 
de caça on es desenvolupi aquesta activitat.   

Les sol·licituds s’han de presentar durant el mes de setembre de cada any. 

En el cas del mètode tradicional del vesc, cada sol·licitud ha d’indicar el lloc fix de 
captura des del qual hom pretén realitzar la captura i que exclusivament en pot ser 
un. Per a cada lloc de captura només es pot autoritzar a quatre persones. 

En el mètode esmentat al paràgraf anterior, els punts fixos de captura sobre els 
quals no es presenti la sol·licitud corresponent durant dos anys consecutius es 
donaran de baixa definitiva de l’annex I, per resolució del conseller competent en 
matèria de medi ambient. 

Article 9. Autoritzacions excepcionals 

9.1 Comú als dos mètodes:  

Les autoritzacions excepcionals s’atorguen exclusivament a majors de 18 anys i de 
forma nominal i intransferible pel corresponent Director/a dels Serveis Territorials 
del Departament competent en matèria de medi ambient i contenen les condicions 
a les quals resta sotmesa, per tal de garantir que la captura es desenvolupa amb el 
mètode tradicional, de manera selectiva, estrictament controlada i en petites 
quantitats d’ocells.  

L’autorització excepcional ha d’especificar les espècies cinegètiques objecte 
d’autorització, les causes excepcionals que la motiven, el lloc de captura, període, 
dies i horari concrets, el mètode o mètodes de captura, els reclams, el caràcter 
d’aquesta autorització, el número màxim de captures diàries autoritzat i la/es 
persona/es autoritzada/es.  

L’autorització excepcional s’ha de mostrar a requeriment de qualsevol agent de 
l’autoritat. L’incompliment de les condicions de l’autorització excepcional pot 
comportat la retirada cautelar in situ i immediata d’aquesta autorització pels agents 
de l’autoritat. 

9.2 Mètode tradicional del vesc: 

L’autorització excepcional és única per lloc fix de captura o barraca i en aquesta hi 
ha de constar el nom o noms de la persona/es autoritzada/es, com a màxim quatre, 
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de les quals almenys una ha de ser present i atent en el lloc mentre es 
desenvolupa la captura. 

No es pot autoritzar un lloc fix de captura si a la temporada passada se li va revocar 
l’autorització.  

La barraca serà donada de baixa definitivament del annex I, per resolució del 
conseller competent en matèria de medi ambient, si acumula dues revocacions 
d’autorització en un període de cinc anys o es captura en ella per persona no 
autoritzada. 

Article 10. Requisits de les persones autoritzades 

Les persones autoritzades han de disposar de la corresponent llicència de caça 
tipus B vigent, de la conformitat del propietari del terreny i, si s’escau, de 
l’autorització del titular del terreny cinegètic de règim especial. 

A més, no han d’haver estat sancionats per faltes greus o molt greus o haver estat 
revocada una autorització excepcional per l’incompliment de les seves condicions 
establertes, en les tres darreres temporades, així com per haver impedit l’acció 
inspectora dels agents de l’autoritat.  

Article 11. Control de les captures 

Durant cada jornada de captura s’ha d’omplir el full diari de control de captures que 
consta a l’annex III d’aquest Decret. Aquest document s’ha de mostrar a 
requeriment de qualsevol agent de l’autoritat.  

Durant l’horari hàbil de cada jornada de captura i al lloc fix de captura, els 
exemplars de túrdids capturats s’han de mantenir i conservar en correctes 
condicions dins d’un sarró o recipient apropiat, i també el vesc, el dissolvent i la 
resta d’utensilis que s’utilitzen per a exercir la captura que s’han de guardar en un 
segon recipient, sota la responsabilitat de la/es persona/es autoritzada/es i s’han de 
mostrar a requeriment de qualsevol agent de l’autoritat. 

L’autorització excepcional acredita el transport de les captures efectuades. 

Un cop finalitzat el període de captura, i abans de l’1 de desembre en el cas del 
mètode tradicional del vesc i abans de l’1 de març en el cas del mètode tradicional 
del filat, la persona titular de l’autorització ha de trametre al Servei Territorial 
competent en matèria de medi ambient corresponent els fulls diaris de control de 
captures i el full resum de captures de la temporada que consten a l’annex III 
d’aquest Decret.  

Article 12 .Comissos 

L’incompliment d’aquest Decret comportarà el comís dels exemplars capturats, dels 
reclams i, en tots els casos, dels arts i mètodes de captura. 
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Article 13. Incompliment de les autoritzacions 

El règim de sancions i les mesures cautelars que es puguin decretar per 
incompliment del previst en el present decret, es regeixen per les disposicions de la 
Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals, sense perjudici de l’aplicació 
d’altres normatives en el cas d’aquelles infraccions no tipificades a l’esmentada llei. 

Disposició transitòria única 

L’article 10, paràgraf segon, només serà d’aplicació a les persones sancionades 
per infraccions comeses amb posterioritat a l’entrada en vigor d’aquest decret.  

Barcelona,  

José Montilla i Aguilera 
President de la Generalitat de Catalunya 
 
Francesc Baltasar i Albesa 
Conseller de Medi Ambient i Habitatge 
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ANNEX I:  LLOCS FIXOS DE CAPTURA AUTORITZATS 

  
DADES CADASTRALS DE LA 
FINCA 

CODI MUNICIPI POLIGON PARCELA 
TE-AL-01 ALCANAR 3 250 
TE-AL-02 ALCANAR 1 32 
TE-AL-03 ALCANAR 11 212 
TE-AL-04 ALCANAR 1 413-414 
TE-AL-05 ALCANAR 10 75 
TE-AL-06 ALCANAR 9 216 
TE-AL-07 ALCANAR 2 129 
TE-AL-08 ALCANAR 2 365 
TE-AL-09 ALCANAR 10 287 
TE-AL-10 ALCANAR 8 221 
TE-AL-11 ALCANAR 13 268 
TE-AL-12 ALCANAR 10 221 
TE-AL-13 ALCANAR 2 131 
TE-AL-14 ALCANAR 10 180 
TE-AL-15 ALCANAR 11 75 
TE-AL-16 ALCANAR 10 293 
TE-AL-17 ALCANAR 10 215 
TE-AL-18 ALCANAR 8 16 
TE-AL-19 ALCANAR 2 274 
TE-AL-20 ALCANAR 10 185 
TE-AL-21 ALCANAR 9 120 
TE-AL-22 ALCANAR 1 5 
TE-AL-23 ALCANAR 10 208 
TE-AL-24 ALCANAR 36 113 
TE-AL-25 ALCANAR 12 163 
TE-AL-26 ALCANAR 3 193 
TE-AL-27 ALCANAR 1 297 
TE-AL-28 ALCANAR 13 230 
TE-AL-29 ALCANAR 9 132 
TE-AL-30 ALCANAR 9 186-187 
TE-AL-31 ALCANAR 13 48-49 
TE-AL-32 ALCANAR 10 325 
TE-AL-33 ALCANAR 11 79 
TE-AL-34 ALCANAR 2 115 
TE-AL-35 ALCANAR 4 3 
TE-AL-36 ALCANAR 11 135 
TE-AL-37 ALCANAR 4 331 
TE-AL-38 ALCANAR 2 103 
TE-AL-39 ALCANAR 13 80 
TE-AL-40 ALCANAR 5 158 
TE-AL-41 ALCANAR 8 174 
TE-AL-42 ALCANAR 10 230 
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TE-AL-43 ALCANAR 10 201 
TE-AL-44 ALCANAR 5 75 
TE-AL-45 ALCANAR 4 255 
TE-AL-46 ALCANAR 2 319 
TE-AL-47 ALCANAR 4 13 
TE-AL-48 ALCANAR 8 168 
TE-AL-49 ALCANAR 9 246 
TE-AL-50 ALCANAR 11 113 
TE-AL-51 ALCANAR 9 158 
TE-AL-52 ALCANAR 12 282 
TE-AL-53 ALCANAR 11 120 
TE-AL-54 ALCANAR 8 115 
TE-AL-55 ALCANAR 320 146 
TE-AL-56 ALCANAR 9 37 
TE-AL-57 ALCANAR 5 165 
TE-AL-58 ALCANAR 2 186-198 
TE-AL-59 ALCANAR 5 56 
TE-AL-60 ALCANAR 12 92-93-94 
TE-AL-61 ALCANAR 6 109 
TE-AL-62 ALCANAR 2 153 
TE-AL-63 ALCANAR 19 35 
TE-AL-64 ALCANAR 10 260-261 
TE-AL-65 ALCANAR 5 71 
TE-MB-
01 MAS DE BARBERANS 22 27 
TE-MB-
02 MAS DE BARBERANS 22 63 
TE-MB-
03 MAS DE BARBERANS 15 48 
TE-MB-
04 MAS DE BARBERANS 31 48 
TE-MB-
05 MAS DE BARBERANS 31 88 
TE-MB-
06 MAS DE BARBERANS 36 13 
TE-MB-
07 MAS DE BARBERANS 36 30 
TE-MB-
08 MAS DE BARBERANS 12 77 
TE-MB-
09 MAS DE BARBERANS 14 23 
TE-MB-
10 MAS DE BARBERANS 12 53 
TE-MB-
11 MAS DE BARBERANS 10 51 
TE-MB-
12 MAS DE BARBERANS 36 52 
TE-MB- MAS DE BARBERANS 35 8 
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13 
TE-SB-01 SANTA BARBARA 7 22-24-25 
TE-SB-02 SANTA BARBARA 20 25 
TE-SB-03 SANTA BARBARA 4 2 
TE-SB-04 SANTA BARBARA 2 40 
TE-SB-05 SANTA BARBARA 12 45 
TE-SB-06 SANTA BARBARA 5 100 
TE-SB-07 SANTA BARBARA 12 98 
TE-SB-08 SANTA BARBARA 15 151 
TE-SB-09 SANTA BARBARA 9 41 
TE-SB-10 SANTA BARBARA 13 70 
TE-SB-11 SANTA BARBARA 11 64 
TE-SB-12 SANTA BARBARA 7 79-82 
TE-SB-13 SANTA BARBARA 4 61 
TE-SB-14 SANTA BARBARA 15 3 
TE-SB-15 SANTA BARBARA 14 16-18 
TE-SB-16 SANTA BARBARA 7 77 
TE-SB-17 SANTA BARBARA 3 26 
TE-SB-18 SANTA BARBARA 8 74 
TE-SB-19 SANTA BARBARA 3 9 
TE-SB-20 SANTA BARBARA 3 26 
TE-MA-
01 MASDENVERGE 12 28 
TE-MA-
02 MASDENVERGE 5 64-65 
TE-MA-
03 MASDENVERGE 14 83 
TE-MA-
04 MASDENVERGE 27 13 
TE-MA-
05 MASDENVERGE 14 71 
TE-MA-
06 MASDENVERGE 4 146 
TE-MA-
07 MASDENVERGE 17 78 
TE-MA-
08 MASDENVERGE 4 112 
TE-LG-01 LA GALERA 2 51 
TE-LG-02 LA GALERA 43 8 
TE-LG-03 LA GALERA 41 30 
TE-LG-04 LA GALERA 2 30 
TE-LG-05 LA GALERA 22 71 
TE-LG-06 LA GALERA 19 15 
TE-LG-07 LA GALERA 39 52 
TE-LG-08 LA GALERA 4 51 
TE-LG-09 LA GALERA 43 14 
TE-LG-10 LA GALERA 43 1 
TE-LG-11 LA GALERA 43 18 
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TE-LG-12 LA GALERA 46 25 
TE-LG-13 LA GALERA 9 7 
TE-LG-14 LA GALERA 16 45 
TE-LG-15 LA GALERA 9 76 
TE-LG-16 LA GALERA 32 19 
TE-LG-17 LA GALERA 33 10 
TE-LG-18 LA GALERA 9 44 
TE-LG-19 LA GALERA 19 43 
TE-LG-20 LA GALERA 42 22 
TE-LS-01 LA SENIA 67 22-37 
TE-LS-02 LA SENIA 76 78 
TE-LS-03 LA SENIA 74 57 
TE-LS-04 LA SENIA 45 22 
TE-LS-05 LA SENIA 65 59 
TE-LS-06 LA SENIA 77 130-131 
TE-LS-07 LA SENIA 81 3-4 
TE-LS-08 LA SENIA 72 315 
TE-LS-09 LA SENIA 65 50-65 
TE-LS-10 LA SENIA 50 149-251 
TE-LS-11 LA SENIA 65 30-40-42-43 
TE-LS-12 LA SENIA 72 256-257 
TE-LS-13 LA SENIA 46 20 
TE-LS-14 LA SENIA 74 28-29-34-38 
TE-LS-15 LA SENIA 65 25 
TE-LS-16 LA SENIA 81 23 
TE-LS-17 LA SENIA 41 58-59 
TE-LS-18 LA SENIA 73 122-143 
TE-LS-19 LA SENIA 44 5 
TE-LS-20 LA SENIA 44 37 
TE-LS-21 LA SENIA 49 28-29-84-38 
TE-LS-22 LA SENIA 72 131 
TE-LS-23 LA SENIA 74 138 
TE-LS-24 LA SENIA 57 85 
TE-LS-25 LA SENIA 43 27 
TE-LS-26 LA SENIA 43 96 
TE-LS-27 LA SENIA 2 26 
TE-UL-01 ULLDECONA 32 150 
TE-UL-02 ULLDECONA 43 99 
TE-UL-03 ULLDECONA 81 67 
TE-UL-04 ULLDECONA 81 180 
TE-UL-05 ULLDECONA 41 27 
TE-UL-06 ULLDECONA 3 70 
TE-UL-07 ULLDECONA 5 224 
TE-UL-08 ULLDECONA 78 6 
TE-UL-09 ULLDECONA 41 49 
TE-UL-10 ULLDECONA 41 77 
TE-UL-11 ULLDECONA 52 185 
TE-UL-12 ULLDECONA 52 140-141 
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TE-UL-13 ULLDECONA 3 25 
TE-UL-14 ULLDECONA 80 19 
TE-UL-15 ULLDECONA 81 227-211 
TE-UL-16 ULLDECONA 4 40 
TE-UL-17 ULLDECONA 41 116 
TE-UL-18 ULLDECONA 6 93 
TE-UL-19 ULLDECONA 49 80-82 
TE-UL-20 ULLDECONA 38 156 
TE-UL-21 ULLDECONA 81 18 
TE-UL-22 ULLDECONA 11 9 
TE-UL-23 ULLDECONA 45 15 
TE-UL-24 ULLDECONA 27 190 
TE-UL-25 ULLDECONA 64 32 
TE-UL-26 ULLDECONA 28 124 
TE-UL-27 ULLDECONA 27 209 
TE-UL-28 ULLDECONA 27 208 
TE-UL-29 ULLDECONA 28 12 
TE-UL-30 ULLDECONA 32 218-219 
TE-UL-31 ULLDECONA 31 84 
TE-UL-32 ULLDECONA 63 17 
TE-UL-33 ULLDECONA 31 188 
TE-UL-34 ULLDECONA 51 28 
TE-UL-35 ULLDECONA 31 67 
TE-UL-36 ULLDECONA 63 3 
TE-UL-37 ULLDECONA 63 35 
TE-UL-38 ULLDECONA 29 15 
TE-UL-39 ULLDECONA 24 32 
TE-UL-40 ULLDECONA 26 13 
TE-UL-41 ULLDECONA 32 19 
TE-UL-42 ULLDECONA 36 51 
TE-UL-43 ULLDECONA 32 148 
TE-UL-44 ULLDECONA 76 41-42 
TE-UL-45 ULLDECONA 4 77 
TE-UL-46 ULLDECONA 80 113 
TE-UL-47 ULLDECONA 83 61 
TE-UL-48 ULLDECONA 3 53 
TE-UL-49 ULLDECONA 42 46 
TE-UL-50 ULLDECONA 7 115 
TE-UL-51 ULLDECONA 62 144 
TE-UL-52 ULLDECONA 2 82 
TE-UL-53 ULLDECONA 78 51 
TE-UL-54 ULLDECONA 28 110 
TE-UL-55 ULLDECONA 31 117 
TE-UL-56 ULLDECONA 27 36 
TE-UL-57 ULLDECONA 30 50-51 
TE-UL-58 ULLDECONA 7 218 
TE-UL-59 ULLDECONA 5 118 
TE-UL-60 ULLDECONA 5 188 
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TE-UL-61 ULLDECONA 29 71 
TE-UL-62 ULLDECONA 65 7 
TE-UL-63 ULLDECONA 6 29 
TE-UL-64 ULLDECONA 52 78 
TE-UL-65 ULLDECONA 82 57 
TE-RO-
01 ROQUETES 23 72 
TE-RO-
02 ROQUETES 26 86 
TE-RO-
03 ROQUETES 42 33 
TE-RO-
04 ROQUETES 8 17 
TE-GO-
01 GODALL 15 10 
TE-GO-
02 GODALL 40 47 
TE-GO-
03 GODALL 47 36 
TE-GO-
04 GODALL 4 21 
TE-GO-
05 GODALL 16 29 
TE-GO-
06 GODALL 35 24 
TE-GO-
07 GODALL 56 6 
TE-GO-
08 GODALL 44 4 
TE-GO-
09 GODALL 1 187 
TE-GO-
10 GODALL 42 11 
TE-GO-
11 GODALL 17 9 
TE-TO-
01 TORTOSA 83 34 
TE-TO-
02 TORTOSA 52 19 
TE-LA-01 L'AMPOLLA 88 10 
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ANNEX II 

Sol·licitud d'autorització excepcional per a la captura d'ocells túrdids amb  
mètodes tradicionals  

………………………………………........ amb DNI……………….... i amb adreça  
………………………………………….. de ………………………….(CP  ...............) 
SOL·LICITO: 
Autorització per a la captura d'ocells túrdids de les següents espècies :Tord comú 
(Turdus philomelos) i  Tord ala-roig (Turdus pilaris)  
 
1. Mètode tradicional 

a) vesc 
      Dades del lloc fix de captura o barraca: 

Codi Identificador:_________ 
Dades cadastrals de la finca:  ____parcel·la  ______ polígon 
Terme municipal: _____________   
   

           Dades del mètode: 
 Tipus de vesc: ________________ 
 Tipus de dissolvent: ___________   
         

 
      b) filat 

      Dades del punt de captura: 
Dades cadastrals de la finca:  ____parcel·la  ______ polígon 
Terme municipal: _____________   
   

2. Dades del propietari de la finca ( No cal emplenar-ho si és el mateix       
sol·licitant): 
Nom:.......................................................   DNI: ......................................... 
Adreça: ...................................................................................................... 
 

3. Dades de l’Àrea Privada de Caça  
Número de matrícula:............................ Titular: ...................................... 

Signat: 
…………………………., …… de ……………de ........... 
 
Conforme: 
 
el propietari de la finca 
(si no és el mateix sol·licitant)                             Titular de l'Àrea de Caça amb     
        matrícula ……………… 
 
SERVEIS TERRITORIALS DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I 
HABITATGE A LES TERRES DE L’EBRE 
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ANNEX III 
 

FULL DIARI DE CONTROL DE CAPTURES Data: 
Terme municipal: 
a) Barraca - Codi identificador: 

Identificació del lloc de captura: 
 b) Filat- Dades cadastrals de la finca:   

         Parcel·la:                      
         Polígon: 

Nom i cognoms de la/les persona/es que hi captura/en: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Hora d’inici de captura: Hora de fi de captura: 
Número d’exemplars capturats: 

Intervals horaris * Tord comú                           Tord ala-roig 

   
   
   
   
   
   
   
   
          
Observacions:  
 
 
 
* l’interval horari solament s’ha de complimentar en el cas de la barraca 
Lloc, data i signatura de la/es persona/es: 
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FULL RESUM DE CAPTURES DE TÚRDIDS Temporada 

Terme municipal: 

a) Barraca - Codi Identificador: 
Identificació del lloc de captura: 
 b) Filat- Dades cadastrals de la finca:   

         Parcel·la:                      
         Polígon: 

Nom i cognoms de la/les persona/es que hi captura/en: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Número  total d’exemplars capturats  de la temporada: 
Dia/mes Tord comú     Tord ala-roig Dia/mes Tord comú        Tord ala-roig 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Observacions: 
 
 
 
Lloc, data i signatura de la/es persona/es: 


