NORMATIVA REGULADORA DE LA PRÀCTICA DE LA CAÇA
RESOLUCIÓ AAM/605/2015, de 27 de març, per la qual es fixen les espècies objecte
d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada
2015‐2016 en tot el territori de Catalunya.
2. Períodes hàbils de caça menor a tot el territori de Catalunya
En el territori de Catalunya per a la temporada 2015‐2016 els períodes hàbils de caça menor
són els següents:
2.1 Caça menor en general.
Entre el segon diumenge d'octubre (dia 11) i el primer diumenge de febrer (dia 7), ambdós
inclosos.
En les reserves nacionals de caça, reserves de caça i zones de caça controlada, el període hàbil
de caça és el que indiquin els diferents plans tècnics de gestió cinegètica anuals.
2.3 Mitja veda.
2.3.1 La caça en el període de mitja veda només es pot practicar en els terrenys cinegètics de
règim especial que ho tinguin aprovat en el seu Pla tècnic de gestió cinegètica.
2.3.2 S'estableixen com a períodes i dies hàbils per a la caça de les espècies guatlla (Coturnix
coturnix), tórtora (Streptopelia turtur), tudó (Columba palumbus), colom roquer (Columba
livia) incloses les varietats domèstiques i híbrids, garsa (Pica pica), estornell vulgar (Sturnus
vulgaris), gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus), gavià de potes grogues (Larus
michahellis) i guineu (Vulpes vulpes), els següents:
a) Barcelona i Catalunya Central, llevat de la comarca del Solsonès.
Dies hàbils: dies 16, 23 i 30 d’agost i dia 6 de setembre.
3. Dies hàbils per a la caça menor
Durant els períodes hàbils per a la caça menor descrits als apartats 2.1 i 2.2, en els terrenys
cinegètics d'aprofitament comú, l'exercici de la caça resta limitat als diumenges i festius no
locals, i en el cas de la falconeria, també als dijous i dissabtes.
En els terrenys cinegètics de règim especial, els dies hàbils són els que estableix el
corresponent pla tècnic de gestió cinegètica, excepte per a la perdiu xerra de muntanya (Perdix
perdix hispaniensis), que serà exclusivament un dia per setmana i quedarà fixat en l’esmentat
pla, i per a la guineu (Vulpes vulpes), que seran tots els dies de la setmana.
4. Períodes hàbils de caça major a tot el territori de Catalunya
En el territori de Catalunya, per a la temporada 2015‐2016, els períodes hàbils de caça major a
les reserves nacionals de caça i zones de caça controlada són els que indiquin els respectius
Plans tècnics de gestió cinegètica, i a la resta de terrenys són els següents:
4.1 Caça del porc senglar (Sus scrofa), mufló (Ovis aries) i daina (Dama dama).
El període hàbil per a la caça del porc senglar, el mufló i la daina és el comprès entre el primer
diumenge de setembre de 2015 (dia 6) i l’últim diumenge de març de 2016 (dia 27), ambdós
inclosos.
5. Dies hàbils per a la caça major
Durant el període hàbil esmentat a l’apartat 4.1, en els terrenys cinegètics d'aprofitament
comú, per a la caça del porc senglar, del mufló i de la daina els dies hàbils són els diumenges i
festius.
En els terrenys cinegètics de règim especial, els dies hàbils són els que indica el corresponent
pla tècnic de gestió cinegètica, excepte per al porc senglar, el cabirol, el cérvol, la daina i el
mufló, que seran tots els dies de la setmana.

13. Autoritzacions excepcionals
13.1 Quan en una determinada comarca, municipi o àmbit territorial, tant en àrees privades o
locals de caça, com en zones de seguretat, refugis de caça o refugis de fauna salvatge, es
produeixi una abundància d'individus d'una espècie cinegètica, d’una espècie exòtica invasora
o d’una espècie inclosa en aquesta resolució, de manera que resulti perillosa o nociva per a les
persones o perjudicial per a l'agricultura, la ramaderia, els terrenys forestals, les espècies
protegides o la caça, els/les directors/es dels Serveis Territorials del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, a proposta de les corresponents
seccions i valorades altres solucions alternatives més satisfactòries sense èxit, podran
autoritzar la caça d'aquestes espècies.

