TEMPORADA DE CAÇA MENOR 2017 / 2018 A LA DEMARCACIÓ DE BARCELONA I LA CATALUNYA
CENTRAL (excepte el Solsonès)
ÀREES PRIVADES I LOCALS DE CAÇA
PERÍODE HÀBIL

DIES HÀBILS

MITJA VEDA

20 i 27 d’agost, 3 i 10 de setembre de 2017

CAÇA MENOR

8 d’octubre 2017 a 4 de febrer 2018

Segons Pla Tècnic de Gestió Cinegètica de l’APC
Màxim 3 dies a la setmana i festius no locals
*La guineu es podrà caçar els dies hàbils de la mitja veda i en qualsevol modalitat
ZONES D’APROFITAMENT COMÚ
PERÍODE HÀBIL
MITJA VEDA

NO ES POT PRACTICAR

CAÇA MENOR

8 d’octubre 2017 a 4 de febrer 2018

DIES HÀBILS

Límits captures per caçador/a i dia

Diumenges i festius no locals
Falconaria també els dijous i
dissabtes

2 peces del conjunt de perdiu roja,
conill, llebre i becada per caçador/a i
dia

PREVISIONS SINGULARS PER A DETERMINADES ESPÈCIES
ESPÈCIE

PERÍODE HÀBIL

DIES HÀBILS

Perdiu roja

8 d’octubre 2017 a 7 de gener 2018

Perdiu xerra
Fredeluga
Fotja

8 d’octubre a 24 de desembre 2017
8 d’octubre 2017 a 21 de gener 2018
8 d’octubre 2017 a 25 de febrer 2018

Segons Pla Tècnic de Gestió Cinegètica
Màxim 3 dies a la setmana i festius no locals
Segons Pla Tècnic de Gestió Cinegètica
Màxim 1 dia a la setmana
Segons Pla Tècnic de Gestió Cinegètica
Segons Pla Tècnic de Gestió Cinegètica

Guineu

3 de setembre 2017 a 25 de març 2018

Tots els dies de la setmana

Límits de captures
per caçador/a i dia

2

Tórtora comuna

20 i 27 d’agost 3 i 10 de setembre de 2017

8

Guatlla

20 i 27 d’agost 3 i 10 de setembre de 2017
Segons Pla Tècnic de Gestió Cinegètica
Màxim 3 dies a la setmana i festius no locals

20

Becada

8 d’octubre 2017 a 4 de febrer 2018

3

TEMPORADA DE CAÇA MAJOR 2017 / 2018 A LA DEMARCACIÓ DE BARCELONA I LA CATALUNYA
CENTRAL (excepte el Solsonès)
Àrees privades i locals de caça:
ESPÈCIE

SEXE

PORC
SENGLAR

Mascle i Femella

PERÍODE HÀBIL
1 de juny a 2 de setembre de 2017

MODALITAT
Batuda i aguait diürn ( per danys
a l’agricultura amb comunicació
prèvia web avisos de cacera)

DIES HÀBILS

Tots els dies de la setmana

3 de setembre 2017 al 25 de març 2018

Batuda i acostament o aguait

Mascle

2 d’abril a 13 d’agost de 2017

Acostament o aguait

Mascle i Femella

3 de setembre a 29 d’octubre de 2017

Batuda i acostament o aguait

Femella

7 de gener a 25 febrer de 2018

Batuda i acostament o aguait

Mascle

10 de setembre a 8 d’octubre 2017

Acostament

Mascle i Femella

9 d’octubre 2017 a 25 de febrer 2018

Batuda i acostament o aguait

Mascle i Femella

8 d’octubre 2017 a 31 de gener 2018

Acostament

Mascle

1 de març 2018 a 15 de maig de 2018

Acostament

DAINA

Mascle i Femella

3 setembre 2017 a 25 de març de 2018

Batuda i acostament o aguait

Tots els dies de la setmana

MUFLÓ

Mascle i Femella

3 setembre 2017 a 25 de març de 2018

Batuda i acostament o aguait

Tots els dies de la setmana

CABRA
SALVATGE

Mascle i Femella
Mascle

8 d’octubre 2017 a 6 de gener 2018
1 de març a 31 de maig de 2018

Acostament
Acostament

Segons PTGC

CABIROL

CÉRVOL

ISARD

Tots els dies de la setmana

Tots els dies de la setmana

Segons PTGC

Zones d’aprofitament comú de més de 200 ha
ESPÈCIE

SEXE

PERÍODE HÀBIL

MODALITAT

DIES HÀBILS

PORC SENGLAR
DAINA
MUFLÓ

Mascle i Femella

3 setembre 2017 al 25 març de 2018

Batuda i acostament o aguait

Nomes diumenges i festius

Zones d’aprofitament comú més grans de 25 ha i menors de 200 ha:
Es prohibeix la caça major, a excepció de les batudes del porc senglar, el mufló i la daina que duguin a terme els titulars de terrenys
cinegètics de règim especial limítofes a aquests terrenys, o les persones per ells autoritzades.
ESPÈCIE

SEXE

PERÍODE HÀBIL

MODALITAT

DIES HÀBILS

PORC SENGLAR
DAINA
MUFLÓ

Mascle i Femella

3 setembre 2017 al 25 març de 2018

Batudes

Tots els dies de la setmana

PRINCIPALS MESURES DE SEGURETAT EN LES CACERES
El cap de colla ha de coordinar la col·locació, als camins i les pistes forestals que accedeixin a la zona de batuda, de senyals visibles de la seva realització
abans del inici de la batuda i es retiraran com a màxim 12 hores desprès de finalitzar-la. Les senyals tindran característiques i símbols que s’especifiquen a
l’annex1 de la Resolució de vedes ARP/587/2017, de 13 de març.
Per col·locar parades en camins d’ús públic s’ha de disposar, de l’autorització del Ajuntament i col·locar un altre cartell informatiu amb les característiques i
símbols que s’especifiquen a l’annex2 de la Resolució de vedes ARP/587/2017, de 13 de març.
Les persones que intervinguin en les batudes de caça major han de dur una peça de roba de colors d’alta visibilitat que cobreixi el tors, dins la gamma del
groc al vermell.
El/la caçador/a haurà de descarregar l’arma d’acord amb el que disposa la legislació vigent, i, en tot cas, quan per qualsevol circumstància s’aproximi o se li
aproximin altres persones, abandoni la parada, finalitzi la cacera o sigui requerit/da per agents de l’autoritat.

