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23578 LLEI 40/1997, de 5 de novembre, sobre reforma 
de la Llei 4/1989, de 27 de març, de conservació 
dels espais naturals i de la flora i fauna silves-
tres. («BOE» 266, de 6-11-1997.)

JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei 

següent i jo la sanciono.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El temps transcorregut des de l’entrada en vigor de la 

Llei 4/1989, de 27 de març, de conservació dels espais 
naturals i de la flora i fauna silvestres, ha permès compro-
var el diferent tractament que atorguen les administraci-
ons competents als períodes hàbils de caça i a la utilitza-
ció de les excepcions que preveu la Llei esmentada per 
enervar les prohibicions que aquesta conté.

Així mateix, s’ha constatat el creixement i l’augment 
de la producció de determinades espècies, cosa que s’ha 
traduït en el fet que les èpoques de veda per a aquestes 
espècies en els diferents estats de la Unió Europea no 
siguin uniformes i que es permetés la caça en períodes 
més llargs de temps.

Aquesta situació aconsella que en els llocs on són tra-
dicionals i en condicions estrictament controlades, ate-
nent les condicions de risc i les circumstàncies de temps i 
de lloc, es pugui permetre, d’una manera selectiva, la cap-
tura, retenció o explotació prudent de determinats ocells 
en petites quantitats i amb les limitacions necessàries per 
garantir la conservació de les espècies.

Article únic.

1. Es fa una nova redacció del primer paràgraf de 
l’apartat 2 de l’article 28 de la Llei 4/1989, de 27 de març, 
de conservació dels espais naturals i de la flora i fauna 
silvestres, i s’hi afegeix una nova lletra f), amb la redacció 
següent:

«2. Poden quedar sense efecte les prohibicions 
de l’article 26.4, prèvia autorització administrativa 
de l’òrgan competent, si no hi ha cap altra solució 

satisfactòria, quan es doni alguna de les circumstàn-
cies següents:

(...)
f) Per permetre, en condicions estrictament con-

trolades i mitjançant mètodes selectius i tradicio-
nals, la captura, retenció o qualsevol altra explotació 
prudent de determinades espècies cinegètiques en 
petites quantitats i amb les limitacions necessàries 
per garantir la conservació de les espècies.»

2. S’incorpora un nou apartat 6 a l’article 28 amb la 
redacció següent:

«Les comunitats autònomes han de comunicar 
al Ministeri de Medi Ambient les autoritzacions acor-
dades segons el que preveu l’apartat 2 d’aquest arti-
cle, a l’efecte de la seva notificació posterior a la 
Comissió de les Comunitats Europees.»

3. S’hi afegeix una nova disposició addicional vui-
tena, amb la redacció següent:

«Si no hi ha cap altra solució satisfactòria, i en 
compliment dels requisits dels apartats 3 i 6 de l’ar-
ticle 28, l’Administració competent pot deixar sense 
efecte la prohibició que estableix el paràgraf b) de 
l’article 34 respecte als ocells migratoris no catalo-
gats i durant el seu trajecte de tornada als llocs de 
cria, per permetre, en els llocs tradicionals, en condi-
cions estrictament controlades i d’una manera selec-
tiva, la captura, la retenció o qualsevol altra explota-
ció prudent de determinades espècies cinegètiques 
en petites quantitats i amb les limitacions necessà-
ries per garantir la conservació de les espècies.»

Disposició final única.

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la publicació 
en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.
Madrid, 5 de novembre de 1997.

JUAN CARLOS R.  

El president del Govern, 
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ


