INFORMACIÓ LEGISLACIÓ 1/2018
Fixació de les espècies objecte d’aprofitament cinegètic, períodes hàbils de caça i les
vedes especials per a la temporada 2018-2019 en tot el territori de Catalunya
Resolució ARP/663/2018, de 4 d’abril (DOGC 7594, de 9 d’abril de 2018 i al BOE 85, de 7
d’abril)
Períodes hàbils de caça menor a Catalunya:
- En general: entre el segon diumenge d’octubre de 2018 (dia 14) i el primer diumenge de
febrer de 2019 (dia 3), ambdós inclosos. En reserves nacionals de caça, reserves de caça i
zones de caça controlada, el període hàbil és el que s’indiqui en cada pla tècnic de gestió
cinegètica anual.
- Per a determinades espècies:
 Per a perdiu roja: entre el segon diumenge d’octubre (dia 14) i el primer diumenge de gener
de 2019 (dia 6), ambdós inclosos.
 Per a la perdiu xerra de muntanya: entre el segon diumenge d’octubre (dia 14) i el quart
diumenge de desembre (dia 23) ambdós inclosos.
 Per la fredeluga: entre el segon diumenge d’octubre (dia 14) i el tercer diumenge de gener
(dia 20), ambdós inclosos.
Mitja veda: només en terrenys cinegètics de règim especial que ho tinguin aprovat en el seu
pla tècnic de gestió. Guatlla, tórtora, tudó, colom roquer, garsa, estornell vulgar, gavina riallera,
gavià de potes grogues:
• Barcelona i Catalunya Central, llevat del Solsonès: 19, 26 i 29 d’agost i 2 de setembre
• Girona: dijous, diumenges i festius no locals dins el període de 19 d’agost a 9 de
setembre, ambdós inclosos.
• Lleida i la comarca del Solsonès: dijous, dissabtes, diumenges i festius dins el període
de 15 d’agost a 11 de setembre, ambdós inclosos.
• Tarragona: 19 i 26 d’agost i 2 i 9 de setembre.
• Terres d’Ebre: 19 i 26 d’agost i 2 i 9 de setembre.
Dies hàbils per a la caça menor



En els terrenys cinegètics d’aprofitament comú i dins els períodes hàbils de caça menor
abans esmentats, només es podrà caçar diumenges i festius no locals i en falconeria
també els dijous i dissabtes. No és permesa la caça de perdiu xerra de muntanya.
En terrenys cinegètics de règim especial: els establerts en els respectius plans tècnics de
gestió, excepte la perdiu xerra de muntanya que serà només un dia per setmana fixat al pla
tècnic.

A partir de l’1 d’abril i durant 3 mesos els titulars de les àrees privades i locals de caça hauran
de comunicar dades sobre exemplars capturats, repoblats, alliberats mitjançant formulari web
del DARP.

Hi ha unes previsions específiques de caràcter territorial a les comarques de Terres de l’Ebre i
de Lleida per a caça menor i major que podeu consultar a l’article 6 de la resolució. També
s’estableixen mesures especials de protecció de l’activitat agrària i forestal (article 10) i les
emergències cinegètiques quan en un determinat àmbit territorial es produeixi una abundància
d’individus d’una espècie que pugui resultar nociva o perillosa per a les persones o activitats
(article 11).
A l’article 12 s’obliga a disposar d’autorització del servei territorial corresponent per efectuar
alliberaments i repoblacions amb espècies cinegètiques. La sol·licitud de l’autorització cal
demanar-la 20 dies abans de la data prevista de la repoblació o alliberament. Un cop
autoritzades s’han de comunicar al Cos d’Agents Rurals 48 hores per formulari web.
També es recullen les mesures especials de protecció de la fauna salvatge (article 14). Hi ha
apartats específics on es recullen el nombre màxim de captures per caçador i dia de guatlla
(art. 14.11) i de perdiu roja (art. 14.6), la prohibició de repoblació i alliberament de guatlla
japonesa, ni del faisà (art. 14.15).
És obligatòria la recollida de terra de cartutxos utilitzats durant la jornada de caça en qualsevol
modalitat.
Els directors dels serveis territorials del DARP poden variar les condicions de cacera anteriors
quan ho consideri necessari per raons tècniques de gestió, per afectació local i temporal a
determinades espècies de caça,...
Barcelona, 9 d’abril de 2018

