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1. LA BIOLOGIA DE L’OS BRU

La protecció de la natura és un dels elements fonamentals de la
nostra societat. La defensa dels valors com la biodiversitat inclou
necessàriament que coexisteixin amb activitats humanes de llarga
tradició, com la caça, la ramaderia o l’agricultura.

1.1 Un territori amb os és un territori singular

El projecte PirosLife, “Consolidació de la població de l’os bru
en un territori fragmentat: els Pirineus centrals” (LIFE13 NAT/
ES/001394), es posa en marxa en aquest sentit l’any 2014 per
consolidar el futur de l’os als Pirineus en un marc de diàleg i
col·laboració amb les persones, les entitats i les institucions que
fan possible el desenvolupament d’aquest territori de muntanya.
El projecte, amb un pressupost d’execució de 2.435.639 euros (el 75
% de fons europeus), el va coordinar el Departament de Territori
i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i va comptar amb
els socis col·laboradors següents: Conselh Generau d’Aran, Forestal
Catalana SA, Fundación Oso Pardo i la Universitat de Lleida.
Fruit d’aquest projecte neix aquest manual que teniu a les mans,
que parteix d’un treball conjunt del col·lectiu de caçadors del
territori amb presència d’os bru, la Federació Catalana de Caça i la
seva representació territorial a Lleida, la Real Federación Española
de Caza, el Conselh Generau d’Aran i el Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya,
amb el qual s’han realitzat una sèrie de tallers de participació amb
l’objectiu de garantir la coexistència de la pràctica de la caça amb la
conservació de l’os en territoris amb presència d’aquesta espècie.

La presència d’ossos en un territori, com espècie apical de la xarxa
tròfica, produeix tota una sèrie d’accions en cascada que donen
complexitat als sistemes ecològics i que normalment són difícils de
conèixer i de preveure.
Com a espècie que basa bona part de la seva alimentació en la ingesta
de vegetals i fruïts, el seu paper com a dispersor de llavors es va a
començar a posar de manifest durant la dècada dels anys noranta del
segle xx.
D’altra banda, ocasionalment l’os pot capturar cérvols, daines, cabirols,
senglars o isards, però sempre que siguin animals ferits, malalts, vells,
cadells, etc.
La conservació de l’os bru en un territori tan humanitzat com els
Pirineus funciona com a “paraigües”, ja que la protecció de l’hàbitat
per conservar l’os contribueix a la conservació d’altres espècies que
habiten i conviuen al mateix territori i que no són tan mediàtiques.
Aquesta protecció afavoreix també les espècies cinegètiques, que
poden gaudir de grans espais naturals on desenvolupar-se.

El manual recull una introducció en la qual es detalla la biologia
de l’espècie, la seva distribució i l’estat de la població a Catalunya,
una explicació sobre la caça al territori amb presència d’os i les
diferents modalitats de caça, així com una sèrie de pautes de
comportament que cal seguir per tal de minimitzar els riscos que
es puguin produir durant l’activitat de la caça per una hipotètica
interacció amb l’os bru.

L’os i les seves parts.
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PRESENTACIÓ

La seva alimentació és omnívora i està basada en matèria vegetal (70
%) i matèria animal (30 %). La matèria vegetal són brots verds, fruits
carnosos, fruits secs, bolets, etc. La matèria animal la constitueixen
insectes com abelles (i la seva mel), vespes, formigues i també ungulats
salvatges i domèstics, vius o principalment en forma de carronyes.
Aquesta diversitat tròfica varia al llarg de l’any; segons les estacions
i la disponibilitat l’os menja més d’un tipus que d’alimentació que de
l’altre.

Les mides de l’os comparades amb les mides de les persones.

1.2 L’os bru al llarg de les estacions

Piràmide alimentària de l’os.

1.4 Ús de l’hàbitat
Durant el cicle anual, l’os bru fa servir un bon nombre d’ambients de
muntanya, molts d’ells modelats per la mà de l’home i pel seu bestiar.
Segons les estacions, l’edat, el sexe i l’estat reproductor de l’exemplar
(amb cadells de primer o de segon any), selecciona el territori en funció
de la disponibilitat d’aliment −preferentment− o de la necessitat de
refugi.
Per hivernar, busca indrets pedregosos, tranquils, normalment amb
una orientació al nord, a una certa altitud, amb una bona cobertura
de neu i amb presència de caus. En resum, llocs tranquils i on els
humans no el molestin. Un cop finalitzada la hivernació, i fins el
moment del zel, és un moment molt sensible per a les femelles amb

Cicle biològic de l’os al llarg de l’any.
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1.3 Alimentació

Durant la primavera freqüenta els espais oberts de muntanya,
especialment a la nit, quan busca carronyes d’animals que no han
pogut suportar l’hivern. Igualment, aprofita les zones de muntanya
amb megafòrbies per alimentar-se durant els mesos d’estiu.

Espais oberts de muntanya, utilitzats a la primavera i l’estiu per l’os.

Ossa amb les seves cries sortint de la ossera, on han passat l’hivern.

Les pinedes, els avetars i els boscos mixtos de caducifolis, tot i ser
utilitzats durant bona part del cicle anual, són ambients recollits on
l’os s’amaga durant el zel.

Durant la tardor es produeix el període conegut com a hiperfàgia, per
la necessitat que té de menjar aliments altament calòrics que l’ajudin
a emmagatzemar reserves de greix per passar l’hivern. És un moment
en el qual sovinteja, sobretot, boscos de caducifolis productors de
fruita seca.

Als boscos de caducifolis, l’os hi troba molt aliment.
Boscos de pins on l’os es refugia durant el zel.
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cries acabades de néixer. Durant aquesta època, les femelles viuen en
llocs petits bastant escarpats amb una bona disponibilitat de refugis
per tenir protecció i estar allunyades de possibles pertorbacions. Les
pertorbacions poden venir dels humans, però també dels mascles
adults, que son capaços d’arribar a matar el cadells perquè la femella
torni a entrar en zel i puguin aparellar-s’hi.

Zona Presència Permanent

L’os bru és l’espècie d’úrsid que ocupa una major àrea de distribució.
Actualment, en estat salvatge es troba a Europa, Àsia i a l’Amèrica del
Nord.

Comarques

Val d’Aran

A Europa, les poblacions més extenses són Escandinàvia, els Carpats
(Romania, Eslovàquia i Polònia) i les àrees muntanyenques dels
Balcans: Croàcia, Eslovènia, Macedònia, Sèrbia i Grècia.
Al sud-oest d’Europa hi ha quatre poblacions relictes i aïllades,
que n’alberguen pocs exemplars i que es troben en un elevat risc
d’extinció. Són les regions italianes dels Abruços (autòctona) i Trentino
(reintroduïda), la dels Pirineus (també reintroduïda i segurament la
més petita del món) i la població Cantàbrica, que és la més important
de les quatre, amb més de 350 exemplars.

Ribagorça

Pallars Sobirà

Pallars
Jussà
05

10Km

Territori de presència permanent de l’os bru a Catalunya.

1.6 Demografia
Des de fa segles, la demografia de l’os bru ha estat modificada per la
persecució humana. Els ramaders han vist aquesta espècie com una
competidora pel fet que ataca el bestiar i fa que la tasca ramadera
sigui més dura i complicada.
L’os bru es considera una espècie autòctona dels Pirineus, tot i que a
l’actualitat tots els ossos que hi viuen provenen d’exemplars alliberats
des de l’any 1996 (11 individus en total) fins el 2018.

Distribució mundial de l’os bru.

Als Pirineus, la població d’ossos s’estén des del Bearn i Navarra
(Pirineus Atlàntics) fins a Andorra, tot i que les densitats més elevades
es troben entre la Vall d’Aran, el Pallars Sobirà, l’Alta Garona i l’Arieja
(Pirineus centrals).
El territori de distribució permanent de l’os bru a Catalunya se centra
a la Vall d’Aran i a les capçaleres del Pallars Sobirà. Al sud d’aquest
territori, entre l’Alta Ribagorça i el Pallars Jussà, hi podem trobar
ocasionalment aquesta espècie.
10

Efectivament, la intensa persecució humana a la qual es va sotmetre
la població pirinenca d’os bru va causar que la seva població es reduís
considerablement, fet que es va accentuar a partir de la dècada dels
anys cinquanta del segle passat amb la utilització del verí i armes
de foc més modernes. A partir dels anys setanta, l’exigua població
ossera va anar disminuint i, tot i que en quedaven uns 30 exemplars,
la viabilitat de la població era molt complicada.
A partir dels anys noranta, un projecte de reintroducció implementat a
França i recolzat per Catalunya va suposar un canvi definitiu d’aquesta
tendència regressiva i va tornar l’esperança de la possible recuperació
de l’espècie als Pirineus.

11
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1.5 Distribució

Excrement amb restes d’herbes.

Evolució de la població d’ossos a Catalunya.

1.7 Detectem l’espècie
L’os bru és una espècie de costums nocturns i discrets i, per tant,
és molt difícil observar-lo en estat salvatge. Normalment la seva
presència es detecta gràcies a una sèrie de rastres que deixa durant
els seus desplaçaments diaris: petjades, restes de pèls, excrements,
restes d’alimentació com arbres fruiters amb branques trencades,
pedres aixecades o arnes i restes de bestiar depredat.

Petjades a la neu.
Danys en arnes.

Petjades del peu anterior i posterior

Il·lustració del peu anterior i posterior

En funció del tipus de terreny, les petjades d’os són molt diferents.
Sobre el fang, a les vores dels estanys i als tolls amb poca aigua es
marquen molt clarament i es poden conservar durant molt de temps,
mentre que sobre la neu normalment duren poc dies a causa del
desgel.
Els excrements d’os bru presenten una gran varietat de formes,
textures i colors. El factor que determina aquesta varietat és la font
d’alimentació.
12

Indicis de pèl en arbres.

Petjades al fang.
Rascada a un arbre amb les urpes.
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Excrement amb restes de nabiu.

•

2.1 La importància de la caça als Pirineus

Reserva Natural de Baish Aran (385,46 ha) i Reserva Natural de
l’Alt Àneu (341,62 ha), on la caça també està prohibida. També hi
ha la Reserva Natural Parcial de la Noguera Pallaresa-Bonaigua,
que és una àrea fluvial.

A més d’aquestes zones de gestió pública, hi trobem 14 àrees
privades de caça (42.240,03 ha) que representen una part minoritària.
Aquestes àrees tenen diverses titularitats, tot i que en aquest territori
sovint són dels mateixos ajuntaments o de les Entitats Municipals
Descentralitzades (EMD). Per tant, l’os habita pràcticament en zones
on la caça la gestionen les administracions públiques en les seves
diverses figures.

A la zona dels Pirineus catalans on actualment hi ha presència d’os
bru, l’activitat cinegètica hi té una forta tradició. Durant bona part
del segle passat, la caça major es basava en la caça de l’isard; i la
caça menor, de diverses espècies com el gall fer −en aquell moment
considerat espècie cinegètica−, la llebre, la perdiu xerra i fins i tot
el conill, combinada amb la persecució dels grans depredadores,
com l’os. A partir del darrer terç del segle xx, la pressió cinegètica
comença a desviar-se cap al senglar −que comença a proliferar, però
durant les primeres dècades en baix nombre. A la darrera dècada del
segle xx fins avui, l’arribada i l’expansió de vàries espècies d’ungulats
com el cabirol, el cérvol, la daina, el mufló i, recentment, la cabra
salvatge o herc ha provocat que bona part de l’activitat cinegètica se
centri en aquestes espècies, ja que presenten densitats elevades en
molts indrets del Pirineu català. Com veurem més endavant, aquest
canvi d’espècies cinegètiques disponibles ha produït un canvi en el
tipus de caceres que es realitza, fet que cal tenir present a l’hora de
compatibilitzar la caça amb la presència de l’os bru.

En aquestes zones de gestió pública hi cacen principalment els
caçadors locals, tot i que una part minoritària dels permisos es
dediquen a caçadors forans.
Límit comarcal

Àrees de gestió cinegètica
Bossost

Parc Nacional
Àrea Local de Caça

Vall d'Aran

Àrea privada de caça
Refugi de Fauna Salvatge
Reserva Nacional de Caça

Vielha

Reserva natural parcial

Salardú

Zona d'aprofitament comú
Zona d'aprofitament prohibit per estar dins ENPE

Pallars Sobirà

Zona d'aprofitament prohibit per ser menor 25ha
Zona de Caça Controlada
Zona de Seguretat No Declarada

2.2 Organització de la caça

Esterri d'Àneu

Alta Ribagorça

La caça es practica a més del 70-80 % de la zona amb presència de
l’os. La major part d’aquestes zones (zones de presència regular i
esporàdica) tenen figures de gestió cinegètica de titularitat pública
(les gestionen la Generalitat de Catalunya o el Conselh Generau d’Aran,
segons la comarca):
•

Lladorre

Reserva Nacional de Caça. N’hi ha dues, la de l’Alt Pallars
(74.954,51 ha) i la de la Vall de Boí (9.772,35 ha).

•

Zona de Caça Controlada. N’hi ha sis, la ZCC de Sort, Soriguera,
Tornafort i el Baix Pallars (22.877,39 ha), la ZCC de la Vall d’Aran
(37.320,14 ha), la ZCC de Naut Aran (25.657,50 ha), la ZCC del Pont
de Suert (6.936,64 ha) i la ZCC de Camporan (784,56 ha).

•

Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. La caça hi
està prohibida. Els terrenys declarats com a tals tenen 13.851,64
ha, sense incloure-hi la seva àrea perifèrica.

•

A la zona perifèrica de Protecció del Parc Nacional d’Aigüestortes
i Estany de Sant Maurici també hi ha la Reserva Integral de
Torberes i els prats humits d’Aiguamòg (91 ha), on la caça està
prohibida.
14

Alins

Boí

Llavorsí
Vilaller

La Cerdanya
Sort
Pont de Suert

Pallars Jussà

Alt Urgell
La Seu d'Urgell
Martinet
Senterada

Mapa de Catalunya amb els tipus de terrenys cinegètics

Cabirol mascle.

Cérvol mascle.
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2. LA CAÇA EN TERRITORI D’OS BRU

2.4 Legislació a Catalunya
A Catalunya, la caça es regeix per la Llei 1/1970, de 4 d’abril, de caça,
pels seus reglaments i per l’ordre anual de vedes, en què es determinen
les espècies i els períodes durant els quals es pot caçar.
A la Vall d’Aran, en virtut de la Llei 1/2015, de 5 de febrer, del règim
especial d’Aran, i dels decrets de transferència de competències
i serveis de la Generalitat de Catalunya al Conselh Generau d’Aran,
l’ordenació, la planificació i la gestió de l’activitat cinegètica a les
zones de caça controlada del territori aranès les planifiquen els
plans tècnics de gestió cinegètica corresponents, els quals el Conselh
Generau d’Aran aprova anualment.

Cérvol: reintroduït. Hi podem trobar la
subespècie ibèrica i la centreeuropea.

Actualment, al territori amb presència d’os bru existeixen restriccions
a la cacera, en relació amb les espècies que es poden caçar i amb
els períodes en què és permès caçar. A les zones lliures incloses dins
d’espais protegits no es pot practicar la caça.

Daina: introduïda. En bona part de
la seva àrea de distribució presenta
densitats elevades.

2.5 Modalitats de caça
Actualment, dins del territori de l’os bru, les modalitats de caça major
més practicades són la batuda i l’acostament. Degut a la proliferació
de determinades espècies (senglars i cèrvids), també s’autoritzen
actuacions excepcionals per danys, que són quirúrgiques i fora dels
dies o de les zones en les quals es puguin produir riscos. Són caceres
autoritzades amb la finalitat de reduir els danys que aquestes espècies
causen sobre l’agricultura.

Cabirol: reintroduït. Després d’una
important expansió, la seva població
s’està estabilitzant al Pirineu.
16

La batuda és la modalitat amb una possibilitat potencial més alta
d’interacció amb l’os. Tanmateix, els caçadors i l’administració (parc
nacional, parc natural, reserves de caça, etc.) col·laboren de manera
conjunta i molt responsable per tal d’evitar aquest risc, minimitzat
pel fet que el període hàbil per realitzar les batudes coincideix amb
l’època d’hivernació de l’os bru o amb el moment de l’any en què els
ossos fan desplaçaments curts pel territori. Les batudes formades per
pocs caçadors també disminueixen el risc d’interacció.

Isard: presència permanent. A principis
de segle va patir la incidència d’una
epidèmia provocada pel Pestivirus
i la seva població es va reduir
substancialment, tot i que de manera
irregular.

Senglar: presència permanent. Forta
expansió en els darrers 30 anys.

Il·lustracions: Toni Llobet

Mufló: introduït. Distribució molt
puntual, però normalment amb
densitats elevades.

Les condicions de poca visibilitat de les actuacions nocturnes també
poden ocasionar un cert risc, però es tracta d’actuacions molt
excepcionals en zones poc utilitzades per l’os (prats relativament
propers als pobles) i han estat planificades per evitar conflictes. La
caça per acostament té una probabilitat molt baixa d’interacció amb
l’os bru, similar a la que pot tenir qualsevol excursionista o ramader
que vagi caminant pel bosc o la muntanya.

17
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2.3 Espècies cinegètiques

Un resultat que cal
destacar és que els
riscos i les interaccions
entre caçadors i ossos
són extraordinàriament
rars. Això és deu al
fet que l’os fuig dels
caçadors per evitar
veure’s
acorralat
i
aquests
darrers
intenten evitar-lo i
actuen amb l’objectiu
que no pateixi cap mal.
En cas de coincidir
amb l’os, cal prendre
una sèrie de mesures
i actuar seguint uns
protocols determinats
que n’evitin el risc.

En el cas que, tot i les precaucions preses, ens trobéssim amb un os
bru durant l’exercici de la caça, cal tenir presents una sèrie de pautes
de comportament per tal d’evitar els riscos.

Gràfica amb la temporalitat
al llarg de l’any de l’activitat de l’os bru i els diferents períodes de caça.

2.6 Situacions en les quals l’os bru pot ser perillós
Per tal de minimitzar els riscos que es puguin produir durant la cacera,
el primer pas és conèixer quines són les situacions en les quals un os
bru pot originar algun conflicte. L’os no manifesta un comportament
d’atac. Les situacions de risc sempre s’originen quan l’os se sent
amenaçat i, per tant, intenta defensar-se −lògicament com un animal
gran i poderós. Aquestes situacions es donen quan:
•

L’os està ferit o és ferit.

•

L’ossa va acompanyada de les seves cries.

•

Es molesta l’os durant la hivernació.

•

S’empaita l’os o quan els gossos d’una batuda
l’ataquen (especialment si posteriorment busquen
el refugi del gosser).

•

3. PAUTES BÀSIQUES DE COMPORTAMENT
DAVANT UN OS BRU

Es molesta l’os i se’l sorprèn mentre menja una
carronya o descansa.
18

1. Si un os ens detecta i està relativament a prop, hem de fer que
l’animal ens identifiqui deixant-nos veure i parlant suaument.
2. Els moviments que fem han de ser suaus –mai bruscos– i evitar
dirigir-nos cap a ell.
3. No li hem de barrar el pas ni les possibles vies de fugida. Si ens
veiem en aquesta situació, ens hem de deixar identificar parlant
i marxant lentament, per mostrar-li que no som una amenaça
per a ell. Mai no hem de cridar ni amenaçar-lo.
4. En el cas que veiéssim l’os a una certa distància, ens hem
d’allunyar de l’itinerari més probable que pot fer l’animal, sense
córrer i sense alertar-lo ni espantar-lo.
5. Si ens trobem una femella amb cadells, és molt important no
posar-se entre la mare i les cries.
6. No hem de disparar mai a l’aire per intentar foragitar-lo.
7.

El més important és sempre mantenir la calma.

Nosaltres no som un objectiu per l’os bru.
Si un os ens ataca és perquè considera que som una amenaça per a ell
o per als seus cadells.

19
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La caça menor cada vegada té menys pes al territori amb presència d’os
i es practica bàsicament al salt i amb gossos de mostra. La probabilitat
d’interaccionar amb l’os durant la pràctica d’aquesta modalitat és
pràcticament nul·la.

ELS AGUAITS NOCTURNS

La batuda és la modalitat amb una probabilitat més elevada
d’interacció amb l’os bru, ja que normalment hi participen bastants
caçadors i gossos. A més, els caçadors es disposen de tal manera que
tanquen les possibles sortides de la zona on es preveu la batuda. Fins
fa uns anys, la majoria de les batudes es feien amb la finalitat de
caçar el porc senglar i s’utilitzaven un nombre reduït de gossos de
rastre, especialment entrenats per seguir en exclusiva el rastre del
senglar. En l’actualitat, a Catalunya, a més del senglar, està autoritzada
la caça amb batuda per a vàries espècies d’ungulats: el cérvol, la
daina, el mufló i el cabirol. El nombre de gossos per batuda també ha
augmentat considerablement, les espècies de gossos utilitzades ja no
són exclusives per al senglar i, per tant, poden seguir rastres d’altres
espècies, com ara l’os bru.

En moltes zones del Pirineu català, la densitat elevada d’ungulats
−bàsicament senglars i cérvols− provoca conflictes amb el sector
ramader i agrícola, a causa dels danys sobre els prats de dall i els
cultius farratgers. Aquest fet s’agreuja a la primavera, moment en
què els prats de dall –concentrats en zones relativament petites– són
els primers a créixer i són una forta atracció pels ungulats davant la
manca d’aliment durant l’hivern.

El període de més risc se situa entre el setembre i el desembre,
moment en què la neu a la muntanya és minsa i les batudes es fan a
les zones boscoses de més altitud, on l’os s’alimenta compulsivament
per tal d’acumular reserves per a la hivernació. Entre el desembre i
el març, depenent dels anys i del sexe, l’edat i l’estat reproductor de
l’animal, l’os bru està hivernant.

Per tal de minimitzar els danys que causen aquests ungulats,
excepcionalment es realitzen aguaits nocturns a les finques més
afectades mitjançant autoritzacions excepcionals.
Precaucions que cal tenir en compte durant els aguaits
nocturns en una zona amb presència d’os bru:
1

Davant l’aparició d’un os bru en un aguait, una mala gestió de la
situació pot esdevenir un risc d’imprevisibles conseqüències.

2

La norma més important que cal respectar sempre durant els
aguaits nocturns és no disparar mai fins que no s’identifiqui amb
total seguretat l’espècie. Les condicions de foscor quan es fan
aquestes actuacions suposen una dificultat afegida per garantir
la correcta identificació de l’espècie o, fins i tot, si es tracta d’una
persona o d’una espècie ramadera. Cal tenir present que en un
prat, a la nit, hi pot haver animals domèstics −gossos inclosos– i
eventualment també hi pot aparèixer un os bru.

3

És obligatori utilitzar focus halògens d’alta lluminositat per
tal d’assegurar la correcta identificació de l’animal que es vol
prendre.

4

Si surt un os, cal actuar amb tranquil·litat i no disparar a l’aire
per intentar foragitar-lo. Cal marxar lentament per evitar-lo i no
dirigir-se mai en la seva direcció.

5

Cal evitar situar-se entre la mare i els petits, si és el cas.

Precaucions que cal tenir en compte durant una batuda en
una zona amb presència d’os bru:
1

2

No hem de disparar fins que no s’identifiqui amb total seguretat
l’espècie diana. Hi ha moltes situacions en les condicions de
l’observació, com la llum o la quantitat de vegetació, en què la
identificació del senglar i l’os pot portar a confondre les dues
espècies.
Si surt un os, no hem de disparar a l’aire per intentar foragitar-lo.
L’os probablement intentarà sortir de la zona de batuda per on
hi hagi un caçador. En aquest cas, cal retirar-se posant distància
al mig i evitar trobar-nos-el de cara i barrar-li el pas. L’os intenta
escapar i només és un problema si li ho fem difícil.

3

Durant la preparació de la cacera hem d’intentar informarnos sobre la presència d’ossos a la zona on es farà la batuda,
preguntant als agents rurals o als equips de seguiment de l’os
bru. És molt important que no hi hagi femelles amb cadells.

4

Sempre que es pugui, hem d’evitar les zones on la probabilitat de
presència d’ossos sigui més elevada, com ara rouredes o fagedes,
especialment si hi ha una bona producció de fruits durant la
tardor.

5

Tots els integrants de la batuda han d’anar ben comunicats amb
emissores durant tota la batuda.

PRECAUCIONS

PRECAUCIONS
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LES BATUDES

4. ADRECES D’INTERÈS
•

CAR. Control de Sort:
973 62 11 00

•

Parc Natural de l’Alt Pirineu:
973 62 23 35

•

Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici:
973 69 61 89

•

Oficina Tècnica de les Reserves Nacionals de Caça Pirinenques
(Tremp): 973 65 47 16

•

Departament de Territori i Sostenibilitat:
93 444 50 00

•

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació:
93 567 42 00

•

Conselh Generau d’Aran:
973 64 18 01

•

Telèfon d’emergències:
112
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