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Govern

Disposicions
de caràcter general

Ordre
ministerial relativa a
l’avaluació per a l’obtenció
del certificat d’aptitud per
a la llicència de caça

Decret
de modificació del Decret
sobre el règim dels
procediments i el Registre
d’Inversions Estrangeres

Vist l’apartat 3 de l’article 16 de la Llei
del Govern, del 15 de desembre del
2000;

Atesa la necessitat de facilitar la transició de les autoritzacions administratives
d’inversió atorgades amb anterioritat a
l’entrada en vigor de la Llei d’inversions
estrangeres al Principat d’Andorra;

Vist el Reglament d’avaluació per a
l’obtenció del certificat d’aptitud per a la
llicència de caça, del 21 de juliol del
2004;

A proposta de la ministra de Presidència, en la sessió del 17 de novembre del
2008, el Govern aprova aquest Decret de
modificació amb el contingut següent:

El ministre d’Ordenament Territorial,
Urbanisme i Medi Ambient, en virtut de
les competències que té assignades legalment,

Article únic
S’afegeix al Decret sobre el règim dels
procediments i el Registre d’Inversions
Estrangeres una disposició transitòria segona amb la redacció següent:
“Les autoritzacions administratives
d’inversió atorgades amb anterioritat a
l’entrada en vigor de la Llei 2/2008, del 8
d’abril, d’inversions estrangeres al Principat d’Andorra són vàlides. Aquestes inversions s’han d’efectuar en el termini de
sis (6) mesos a comptar de l’entrada en
vigor de la Llei; és a dir, com a màxim
fins al dia 7 de maig del 2009, data a partir de la qual s’hauran d’entendre caducades.”

Disposició final
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial
del Principat d’Andorra.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 17 de novembre del
2008
Albert Pintat Santolària
Cap de Govern

Vista la Llei de caça, del 13 d’abril del
2000;

Disposa
Article 1
D’acord amb l’article 7 del Reglament
d’avaluació per a l’obtenció del certificat
d’aptitud per a la llicència de caça, es
constitueix el Tribunal Examinador format pels membres, i pels substituts,
següents:
Josep-M.ª Naudí Naudí. Substitut: Landry Riba Mandicó.
Albert Pla Garcia Moya. Substitut: Miquel Naudí Bermon.
Landry Riba Mandicó. Substitut: Jordi
Solà de la Torre.
Miquel Naudí Bermon. Substitut: Albert Pla Garcia Moya.
Article 2
Les àrees atribuïdes a cada membre
del tribunal són les següents:
Josep-M.ª Naudí Naudí: Legislació en
matèria de caça i medi ambient.
Albert Pla Garcia Moya: Teoria sobre
armes i seguretat en la pràctica de la
caça.
Landry Riba Mandicó: Coneixements
tècnics de la caça
Miquel Naudí Bermon: Pràctica sobre
manipulació d’armes i seguretat en la
pràctica de la caça.
Article 3
El contingut de la matèria del curs de
formació i de la prova teòrica de l’àrea

de legislació en matèria de caça i de
medi ambient és el següent:
Llei de caça, del 13 d’abril del 2000.
Llei dels vedats de caça, del 13 d’abril
del 2000.
Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal.
Llei de tinença i de protecció d’animals, del 30 de juny del 1998.
Decret sobre possessió, ús i circulació
d’armes, del 3 de juliol del 1989
Reglament de la gestió i caça de l’isard,
vigent.
Reglament de funcionament i gestió
dels vedats de caça, vigent.
Reglament d’aplicació de la Llei de
caça, vigent.
Reglament d’espècies animals protegides.
Ordres ministerials vigents en matèria
de caça.
Article 4
El contingut de la matèria del curs de
formació i de la prova teòrica de l’àrea
de coneixements tècnics de la caça és el
següent:
Els terrenys de caça: tipus, característiques d’explotació i distribució.
Les espècies caçables i caçables regulables: identificació i biologia.
Les espècies protegides: identificació i
estatus
Les modalitats de caça i els períodes
de caça.
Elements de seguiment de les poblacions faunístiques.
L’elaboració dels plans de gestió i dels
plans de caça.
Article 5
El contingut de la matèria del curs de
formació i de la prova teòrica de l’àrea
de teoria sobre armes i seguretat en la
pràctica de la caça és el següent:
Permisos d’arma per a la caça.
Mètodes de caça.
Armes i municions.
Caça amb arc.
Parts corporals vitals dels animals.
Seguretat en la caça i fora de la caça.
Article 6
El contingut de la matèria del curs de
formació i de la prova pràctica de l’àrea
de pràctica sobre manipulació d’armes i

