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Mesures per fer front als danys de conills a la Plana de Lleida 
 
 
Unió de Pagesos treballem des de fa anys contra els danys de conills a la Plana de Lleida, amb 
propostes com la declaració de l’emergència cinegètica, però davant d’aquesta situació causada 
per la sobrepoblació calen més mesures i utilitzar-les totes per aconseguir unes poblacions 
sostenibles en l’aspecte ambiental i compatibles amb l’activitat agrària. 
 
Per això, reclamem a les administracions: 
 

• Més recursos humans i econòmics per poder dur a terme una gestió eficaç de la fauna 
que permeti prevenir els danys als cultius. 
 

• Que s’estableixi un sistema per garantir la indemnització dels danys a les explotacions.  
 

• Vetllar perquè els titulars de les àrees privades de caça no posin impediments per a les 
actuacions necessàries per reduir la població de conills.  
 

• Ampliar els recorreguts nocturns a totes les zones afectades per danys i incrementar els 
mitjans materials i humans per poder intensificar les actuacions.  

 
• Posar en marxa l’ús generalitzat de les gàbies trampa amb un sistema àgil i senzill 

d’autorització per facilitar-ne l’ús per a la pagesia afectada per danys.   
 

• Localitzar els focus de conills que es refugien en zones de seguretat d’infraestructures 
lineals (canal Segarra-Garrigues, carreteres, autovia A2, autopista AP2, ferrocarril) i altres 
com basses de reg, i concretar i planificar les actuacions necessàries per controlar 
aquests focus amb biocides autoritzats. Així mateix, insistir a l’Administració General de 
l’Estat per aconseguir l’autorització de l’ús de biocides en àrees agrícoles.   

 
• Que el període hàbil per a la caça del conill a la Plana de Lleida sigui tot l’any i que la 

Generalitat indemnitzi els danys als pagesos a les ZEPA si es prohibeix la caça o es posen 
limitacions.  
 

• Declaració i aplicació de l’emergència cinegètica a les zones que superin el llindars de 50 
conills/km2 i l’aplicació de mesures cinegètiques excepcionals per reduir la població.  
 

 
Lleida, 3 de març de 2023 

 


