
A: Honorable Damià Calvet i Valera, Conseller de Territori i Sostenibilitat 
 
     Honorable Teresa Jordà i Roura, Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i   
     Alimentació    
 
    Sr. Marc Trachsel Costa,  Director General del Cos d’Agents Rurals 
  
  
El Cos d’Agents Rurals, que depèn del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació (DARP), s’ha cuidat històricament de la recollida d’espècies protegides a 
Catalunya, i del seu trasllat als diferents Centres de Recuperació de Fauna Salvatge. 
Això no és merament una tasca de transportista, com pot semblar, sinó que dóna al 
cos un contacte amb la ciutadania, i amb els centres veterinaris col·laboradors, que 
sovint els permet detectar situacions de maltractament, cria il·legal, enverinaments, 
electrocucions, o altres problemes que poden afectar la fauna salvatge o els animals 
de companyia. 
  
El govern anterior de la Generalitat va posar aquest Cos, i l’actual l’ha conservat dins 
el DARP, però ha deixat les competències en matèria d’espècies protegides i animals 
de companyia en mans del Departament  de Territori i Sostenibilitat. Aquest 
repartiment de competències entre dues conselleries potser dificulta el diàleg per 
tractar l’afer que ens ocupa.  
  
Pel Cos d’Agents Rurals la prevenció d’incendis forestals és, lògicament, un objectiu 
prioritari que requereix la màxima dedicació precisament en unes dates que 
coincideixen amb l’allau de pollets d’ocells protegits. Aquest problema és especialment 
greu en les zones més poblades, on hi ha més incendis, i on es recullen més animals 
que requereixen ajut. 
  
Des de ja fa uns anys els Agents Rurals comptaven amb la col·laboració de clíniques 
veterinàries col·laboradores que els permetien centralitzar les recollides en uns pocs 
punts i que, si calia, podien donar una primera assistència als animals que els lliuraven 
els ciutadans. 
  
Enguany però, probablement degut a una manca d’entesa entre el DARP i el DTES 
s’ha provocat una important disfunció que ha perjudicat precisament als més febles. 
Per alleujar la càrrega de feina dels agents rurals, el DTES havia de contractar 
personal que faria la recollida d’animals en els centres veterinaris col·laboradors. El 
personal que s’havia de contractar però, s’ha contractat tard, i ha resultat del tot 
insuficient. Primer una furgoneta, reforçada amb un altre més tard, no podien donar 
l’abast a tanta recollida, quan ja s’havia donat ordre als agents rurals de deixar-les de 
fer. 
  
Durant els últims anys, els recursos per a la conservació i protecció del medi ambient 
han minvat de manera desproporcionada enfront d’altres partides… I uns dels més 
perjudicats són els centres de recuperació de fauna salvatge dependents del DTES. 
Els seus treballadors han de gestionar la recuperació de cada cop més animals amb 
els mateixos mitjans personals i materials. Només la voluntat dels seus treballadors fa 
possible el miracle. N’hi ha que fan interminables jornades i s’acaben portant feina a 
casa. 
  
Els Agents Rurals, seguint les ordres de la seva Conselleria, el DARP, havien de 
recollir estrictament animals en perill d’extinció o bé que poguessin suposar un risc per 
a la salut pública. Molts altres animals, igualment protegits, però sortosament fora 



d’aquests supòsits, quedaven exempts d’aquest privilegi. Falciots, ballesters, orenetes, 
eriçons, xots, mussols, gamarussos... També estan protegits per la Llei.  
  
Les clíniques veterinàries amb conveni amb la Generalitat assumeixen la primera 
atenció veterinària dels animals, però no donen l'abast per mantenir amb vida a molts 
animals que de vegades han passat dies esperant que el personal contractat pel DTES 
els anés a recollir. De vegades han d'acabar anant de totes formes els Agents Rurals. 
  
Per tot plegat, demanem: 
  

• Un canvi seriós en l’actual política de recollida i rescat de fauna, que garanteixi 
la supervivència del màxim possible d’exemplars, incloses totes les espècies 
protegides. I per això cal que tornin a ser els Agents Rurals qui s’encarreguin 
d’aquesta important tasca. Recordem que no es convoquen places noves des 
de fa uns 10 anys: Darrera convocatòria RESOLUCIÓ MAH/166/2009, de 22 de 
gener, de convocatòria del procés selectiu, mitjançant el sistema de lliure 
accés, per a l'ingrés a l'escala auxiliar, categoria d'agent auxiliar (subgrup C2) 
del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de 
convocatòria 01/08) Com a mínim és exigible reforços de personal en funció de 
les èpoques de l’any i de les característiques de cada comarca. 
  

• Una dotació pressupostària a l’alçada de la nostra biodiversitat, especialment 
pel que fa al Cos d’Agents Rurals i als Centres de Recuperació de Fauna 
Silvestre com Torreferrusa, el CRAM, el CRARC, Vallcalent...etc. i reobrir Can 
Balasch que podria reforçar les recollides de fauna de la província de 
Barcelona.  
  

• Una reunió amb el Conseller del DTS, la Consellera del DARP i la Direcció del 
CAR.  

  
  

  
  

DEPANA, amb el suport de l’Agrupació d’Agents Rurals de CCOO, i l’Associació 
Professional d’Agents Rurals de Catalunya, ASPARC. 
  
  
 


