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Altres disposicions
Ordre ministerial
Exposició de motius
Vista la Llei 13/2016, del 28 de juliol, de caça;
Vista la Llei dels vedats de caça, del 13 d’abril del 2000;
Vist el Reglament de caça, aprovat pel Decret del 3 de juliol del 2019;
Vist el Decret de data 3-7-19 relatiu als vedats temporals de caça i a les zones d’activitat humana per a la
temporada de caça 2019-2020;
Vista l’ordre ministerial de data 3-7-19 relativa a la temporada de caça i als plans de caça per al 2019-2020;
Vista la demanda del departament de Policia, del Ministeri de Justícia i Interior de prohibir la caça en la zona
de Soldeu i la seva perifèria del 24 al 27 de novembre del 2019, amb motiu de la celebració de la Reunió
de ministres d’Afers Exteriors iberoamericans-CIBA 2020, per garantir la seguretat a la zona;
Atès que els apartats 1 i 2 de l’article 5 de l’ordre ministerial de data 3-7-19 relativa a la temporada de caça
i als plans de caça per al 2019-2020 estableixen els períodes i els dies hàbils de caça per a les espècies
caçables per a la temporada 2019-2020;
D’acord amb l’article 31 de la Llei 13/2016, del 28 de juliol, de caça, que autoritza la prohibició temporal de
la caça en circumstàncies especials per part del ministeri responsable de la caça, es publica aquesta ordre
ministerial, que prohibeix l’activitat de la caça del 24 al 27 de novembre del 2019, ambdós dates incloses,
en tota la zona de Soldeu i la seva perifèria.
La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, en virtut de les competències que té assignades legalment,

Disposa
Article únic
Es prohibeix tota acció de caça des del 24 de novembre del 2019 fins al 27 de novembre del 2019, ambdós
dates incloses, en la zona de Soldeu-vall d’Incles-Envalira-Solana d’Andorra, delimitada de la manera següent:
- Al sud, per la zona d’activitat humana de l’estació d’esquí de Grandvalira (sector Canillo-el Forn, sector
Soldeu i sector el Tarter) i per la zona d’activitat humana de l’estació d’esquí del Pas de la Casa-Grau Roig
- A l’oest, pel vedat de caça de la vall de Ransol
- Al nord i a l’est per la frontera amb França

Disposició final
Aquesta ordre ministerial entrarà en vigor l’endemà de ser publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Govern

Andorra la Vella, 18 de novembre del 2019
Sílvia Calvó Armengol
Ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat
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