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Resum de la Resolució ARP/905/2021, d’1 d’abril, per la qual es fixen les espècies objecte 
d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2021-2022 
en tot el territori de Catalunya (DOGC 8379, 1.4.2021) 

CAÇA MAJOR TEMPORADA 2021/2022 

Els períodes hàbils de caça major a les reserves nacionals de caça, reserves de caça i zones de caça 
controlada, s’indiquen als respectius plans tècnics de gestió cinegètica, i a la resta de terrenys són: 

A TOT EL TERRITORI CATALÀ 

Espècie Inici període Fi període 

 PORC SENGLAR 
MUFLÓ                                  
DAINA 

5 SET 2021 27 MARÇ 2022 

ÀREES PRIVADES I LOCALS DE CAÇA 

Espècie Inici període Fi període Sexe Modalitat Observacions 

ISARD 
10 OCT 2021 31 GEN 2022 Ambdós 

sexes 
Acostament 

o aguait Cal permís i precinte 
1 MARÇ 2022 15 MAIG 2022 Mascles Acostament 

o aguait 

CABRA SALVATGE 
10 OCT 2021 6 GEN 2022 Ambdós 

sexes 
Acostament 

o aguait Cal permís i precinte 
1 MARÇ 2022 31 MAIG 2022 Mascles Acostament 

o aguait 

CÉRVOL 
12 SET 2021 10 OCT 2021 Mascles Acostament 

o aguait 
Cal permís i precinte 

(Per a la femella no cal 
precinte a l’Alt Urgell, el 
Pallars Jussà, el Pallars 

Sobirà i la Cerdanya) 
11 OCT 2021 27 FEB 2022 Ambdós 

sexes Qualsevol 

CABIROL 

4 ABR 2021 15 AGO 2021 Mascles Acostament 
o aguait 

Cal permís pel mascle i la 
femella. Precinte només 

pel mascle (excepte 
comarques de  Lleida, el 

Priorat i la Conca de 
Barberà) 

5 SET 2021 28 NOV 2021 Ambdós 
sexes Qualsevol 

2 GEN 2022 27 FEB 2022 Femelles Qualsevol 

ZONES D'APROFITAMENT COMÚ MAJORS DE 200 ha. 

Dies hàbils: Diumenges i festius per a batudes de porc senglar, del mufló i de la daina. 

ZONES D'APROFITAMENT COMÚ ENTRE 25 ha. i 200 ha. 
Es prohibeix la caça major en els terrenys cinegètics d’aprofitament comú més grans de 25 ha i menors de 200 
ha limítrofs a terrenys cinegètics de règim especial, a excepció de les batudes del porc senglar, del mufló i de 

la daina que duguin a terme les persones titulars de les àrees privades o locals de caça o persones 
autoritzades per les persones titulars limítrofes a aquests terrenys, que les podran realitzar tots els dies de la 

setmana. 
ÀREES PRIVADES I LOCALS DE CAÇA amb danys a l’agricultura 

PORC 
SENGLAR 

Durant els mesos de juny, juliol i agost i fins al 4 de setembre inclòs la caça només es podrà 
realitzar quan aquest produeixi danys a l’agricultura. Els mètodes permesos són la batuda de 
caça major i altres caceres col·lectives, l’aguait diürn i foragitar amb gossos, que han de ser 

comunicats per la persona titular o representant legal amb antelació mitjançant el tramitador de 
Comunicacions de cacera de porc senglar a l’estiu del lloc web del DARP. 

 

Aquest document té finalitat 
orientativa i informativa i, en cap 
cas, té validesa jurídica. 


