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Des del mes de setembre de 2020, s’han signat diversos convenis de col·laboració amb empreses
de la zona, per oferir-los descomptes als caçadors federats de les Terres de l’Ebre, els quals només
han de presentar la seva federativa per a què els apliquin els següents descomptes:

IG SERVEIS MÈDICS, SL de Tortosa, ofereix un
descompte de 5€ en els reconeixements mèdics de
sol·licitud, renovació o pròrroga del Permís d’Armes.

SALA

DE

TRACTAMENT

D’AUS

DE

CAÇA

GRANJA

LUISIANA,SL, de Deltebre, ofereix tarifes reduïdes en els seus
serveis.

T-340, km 13, 43580 Deltebre, Tarragona

CLUB DE TIR AL PLAT LES PEDRERES, d’Ulldecona,
ofereix una tirada d’entrenament gratuïta, quan s’acrediti
portar 20 tirades d’entrenament.

COTO PONS DE CALAFAT, ofereix un descompte en les seves tarifes.
Carretera Nacional 340 - a, Km 21, 43860 L'Ametlla de Mar, Tarragona

ARMERIA ESCOTO, ofereix un 10% de descompte en roba i calçat, excepte els
que tinguin algun descompte o oferta aplicada.
Carrer de la Puríssima, 7, 43550 Ulldecona, Tarragona

2

Federació Catalana de Caça RT Terres de l’Ebre

Núm. 01 - 2021

El dissabte 10 d’abril de 2021, es va celebrar l’Assemblea General Ordinària de la
Federació Catalana de Caça Representació Territorial de les Terres de l’Ebre, amb format
telemàtic, degut a les restriccions d’aforament i mobilitat originades per la situació
epidemiològica de la Covid19.

Convocades les 65 Societats de Caçadors federades de les Terres de l’Ebre, a les 10h del matí, amb segona
convocatòria, es va iniciar l’Assemblea General amb el seguiment de l’ordre del dia previst, i l’assistència de 14
societats de caçadors, membres de la junta directiva de la Territorial, i el president de la Federació Catalana de
Caça, el Sr. Sánchez.
El desenvolupament de l’Assemblea General va transcórrer amb total normalitat, exceptuant alguns problemes de
connexió a internet, que van ocasionar que els vídeos no es poguessin veure clarament. No obstant, es poden
visualitzar a la web de la Territorial (www.fccterresebre.cat) o directament a l’article “Memòria dels projectes
realitzats durant la temporada 2020 – 2021”
En la memòria de les activitats i projectes realitzats, es van comentar els projectes realitzats fins a la data per la
Territorial, així com els previstos a desenvolupar en dates properes.
Al mes de març es van repartir les perdius corresponents al Projecte de Reintroducció de perdiu roja, així com les
corresponents a les Societats de Caçadors de la Ribera d’Ebre afectades per l’incendi del 2019.

CURSOS DE RECLAM BUCAL
Està previst realitzar properament cursets de reclam bucal de tord, a les quatre comarques de Terres
de l’Ebre, sempre que hi hagi una participació mínima d’uns 10 alumnes.
El primer curs es realitzarà a la Terra Alta els dies 9 i 10 de juliol. I el proper, per a les comarques de
Baix Ebre i Montsià, els dies 17 i 24 de setembre de 2021.
Tindran una durada de 6 hores distribuïdes amb dos dies, divendres i/o dissabte.
Per més informació sobre properes dates, poden consultar la web de la Territorial.

Telf. 937 342 913
Ctra. Matadepera, 249 - 08225 Terrassa
www.armerialisard.com
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Els Consells Assessors Comarcals (CAC’s), durant el mes de juliol, acabaran de realitzar
les reunions informatives comarcals previstes, i què degut a les restriccions de la
situació epidemiològica s’han anat posposant.

BAIX EBRE

MONTSIÀ

Està previst realitzar la reunió comarcal el proper 9

S’està treballant amb la sarna del conill de bosc, on

de juliol a la localitat de Bitem.

s’ha realitzat un mapa de la seva situació al primer
trimestre de 2021, i s’està pendent de la clarificació
del protocol per part dels tècnics, per poder realitzar

RIBERA D’EBRE

reunions informatives amb les Societats de Caçadors
afectades.

En la darrera temporada de caça, desprès de
diverses gestions i entrebancs, les Societats de
Caçadors que tenen illes al Riu Ebre, van poder

La reunió comarcal es celebrarà el 2 de juliol a Santa
Bàrbara.

realitzar batudes de Porc Senglar, com venien
realitzant anteriorment, i què per canvis en la

TERRA ALTA

legislació i procediments en les autoritzacions, els
ho denegaven.
Previst celebrar la reunió comarcal el divendres 16
de juliol a Tivissa.

El passat 18 de juny, es va realitzar una reunió
informativa

comarcal,

amb

l’assistència

de

representants de les Societats de Caçadors federades
de la Terra Alta, i amb aforament limitat degut a les
restriccions de Covid19.
En el desenvolupament de la reunió es va realitzar la
presentació de la nova junta directiva de la Territorial,
i es van poder escoltar les inquietuds del territori.
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Col·locació de rampes als canals del Delta de l’Ebre per part de les Societats de
Caçadors del Delta de l’Ebre, i sortida de salvament d’aus aquàtiques organitzada per
l’Illa de Buda Societat de Caçadors.
Un any més, la Federació
Catalana de Caça RT Terres
de l’Ebre, ha repartit entre les
Societats de Caçadors del
Delta de l’Ebre rampes per a la
seva col·locació als canals de
reg.
Com a novetat aquest any,
s’han

realitzat

rampes

de

planxes de poliestirè expandit,
que s’espera que tinguin una
major durada.

L’Illa de Buda Societat de Caçadors, de Sant Jaume d’Enveja, va
organitzar el 13 de juny, una sortida de salvament d’aus
aquàtiques, amb nens i nenes del municipi acompanyats dels seus
pares, per tal d’ensenyar al jovent la salvaguarda de la natura.

Amb els estris necessaris, van recórrer bona part de les sèquies i
canalets formigonats del Delta de l’Ebre, on els ànecs novells
tenen molt difícil la seva supervivència, donada la gran quantitat
de depredadors que tenen i la dificultat per sortir-hi d’aquests.

La Territorial va ser convidada a la sortida, on
també, es va comptar amb la col·laboració d’una
patrulla del Deprona, i de l’Armeria Isard de
Terrassa que va obsequiar al jovent amb una gorra.
En la sortida es van poder rescatar 497 aus
aquàtiques.
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En Javier López, president de la Societat de Caçadors Sant Jaume i Sant Miquel de la
Torre de l’Espanyol i Vinebre (Ribera d’Ebre), és un jove caçador federat, que practica la
falconeria des de fa anys.

Sent una pràctica minoritària de caça, com va
començar la teva afició per la falconeria?
Sempre he estat coneixedor de l’existència de la
falconeria, encara que sigui un esport minoritari.
Personalment, des de ben petit m’he sentit atret per
qualsevol art de caça, però la combinació amb
altres animals m’ha portat a la passió i estima per
aquesta afició.
Podem destacar l’ús del gos amb l’arma de foc, que
hi ha un gran nombre de caçadors que ens
apassiona. Però, és en la falconeria on la relació es
porta a altres límits...
No només amb l’ús dels falcons, que per mi ja és el
més apassionant, sinó que a part pots combinar l’ús
del gos perquè et doni suport en aquesta modalitat,
i per tant, això m’ha permès trobar la meva veritable
passió, començar practicant un tipus de caça,
poder-hi sumar una altra modalitat i combinar-les.

Perquè creus que aquesta activitat tan antiga, no és

de les coses, certes comoditats i això no t’ho proporciona

majoritària?

la falconeria, ja que per obtenir un petit moment d’èxit,

La falconeria va tenir el seu major auge a l’edat mitjana,

aquest requereix una inversió enorme de sacrifici i

quan lògicament no existia una altra tecnologia com la
pólvora, les armes de foc, etc.

compromís, i hi ha molta gent que avui en dia no està
disposada a realitzar-ho.

Crec que la falconeria no serà mai un esport majoritari,

És un esport molt atractiu i molt bonic, però la majoria

segurament per la dificultat de la seva pràctica.

prefereixen veure-ho des de la barrera, perquè per al
practicant és molt sacrificat, tot i que penso que

Avui en dia, la majoria de les persones disposen de poc
temps i pèssim esperit de sacrifici, cosa que es requereix

compensa per als que realment estem apassionats i
dedicats de ple en aquesta pràctica.

per a una mínima bona pràctica.
No és un esport majoritari, perquè la gent busca la facilitat

Per totes aquestes raons, no crec que sigui una activitat
majoritària i difícilment ho pugui arribar a ser mai.
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Des de fora, potser es veu una modalitat molt

Les aus utilitzades son l’astor, l’esparver, i el Harris,

sacrificada i amb molta dedicació, és així?

que són ocells, en aquest cas, de baix vol, de vols
directes des del puny cap a la presa i que han

No estic segur si tothom té la percepció de poder apreciar
el sacrificat que pot arribar a ser la falconeria. Suposo
que la gent que té un mínim vincle amb el camp, la caça,
poden fer-se una lleugera idea, però estic segur i

perfeccionat les seves tècniques amb un esprint molt
potent i que pot donar a l’abast, en un mesurament de
potència en velocitat, amb una veloç llebre, un esquiu
conill o, fins i tot, amb les perdius sabent perseguir.

convençut, que la gran majoria de persones no poden
imaginar-se la gran tasca que hi ha darrere de cada

Hi ha ocells de falconeria que no estan equipats per

falconer/a o de cada exemplar de falconeria.

mesurar les seves forces en un esprint potent, sinó,

De cada exemplar, sent igual de l’espècie que sigui, gran
o petita, perquè aquesta estigui en perfecte estat de
salut, i en perfectes condicions de vol i ensinistrament, hi

estan més preparades per a la caça de forma
sorprenent, més pausada, esperant en una talaia, que
un animal estigui despistat i agafar-lo per aquesta
tècnica.

ha una enorme tasca al darrere de sacrifici, de temps, de
inversió de diners, etc.

En la falconeria, no ens interessaria a l’hora de caçar,
no ens resulta esportiu, per tant, utilitzarem aus

Anomeno la paraula sacrifici perquè aquesta pràctica
implica deixar de passar temps amb la família, els amics,
altres dedicacions, etc.
És una pràctica amb molta constància, ja que has de ser-

especialistes, com també el falcó pelegrí o la major
part de varietats de falcons que sí són especialistes
en caçar tot tipus d’aus aconseguint grans velocitats i
amb tècniques d’impacte, de persecucions, etc.

hi cada dia, i això, de vegades, afecta la teva vida
quotidiana, sent conscient que passi el que passi en el
teu dia a dia, has de ser allà...
El falconer no és un practicant d’una modalitat simple
que va al camp quan li ve de gust, sinó que és un servent
de la seva pròpia au, una persona que ha d’estar les 24
hores del dia pendent i atenent a qualsevol necessitat
que tingui l’au.
Quins tipus d’ocells utilitzes per a aquesta
modalitat?
S’utilitzen totes les espècies que tenen un cert
perfeccionament en les seves tècniques de caça, no
serveix qualsevol au rapinyaire, encara que qualsevol
podria ser ensinistrada per a vols, però per a la
falconeria, només ens dediquem a les aus que tenen
un perfeccionament en la seva biologia per poder
donar caça d’una manera efectiva en la major part de
les armes.
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Com aconsegueixes reproduir aquestes aus?
Fent una mica d’introducció, i per entendre una mica
com és això, no sols són coneixements que es tenen
a dia d’avui de científics de la reproducció, sinó què
és sobretot una trajectòria que han tingut els falconers
al llarg del temps.
A l’Edat mitjana i molt abans, quan els falconers feien
tot el possible per protegir els nius dels falcons,
gestionant-los per a què no els abandonessin, evitant
molèsties i protegint-los de qualsevol tipus d’espoli.
Sempre hi ha hagut un zel per part dels falconers per
assegurar aquests falcons per poder practicar la
falconeria, i sempre hi ha hagut un interès per intentar
reproduir-los en captivitat. En els temps més actuals,
quan les necessitats de reproduir-los ja no era per
l’aportació de practicar la falconeria, sinó també
perquè les poblacions de falcons s’estaven veient en
un veritable perill per la contaminació de DDT,
arribant gairebé a la desaparició total dels falcons

el primer és l’amansiment i la tolerància amb les

pelegrins als Estats Units, quan un grup de falconers

persones; en segon lloc, la socialització als llocs on viurà,

es van posar mans a l’obra i van començar a realitzar

la nostra casa, els jardins, els gossos, els familiars,...; i

un projecte de cria amb falcons d’investigació per

desprès, anirem introduint-lo en els exercicis de camp,

finalment descobrir tots els secrets de la cria de

fent vols curts que s’aproximin a nosaltres. Finalment, els

falcons.

vols dirigits a les preses que anem a caçar.

Amb els avenços de les investigacions, s’ha

Per tant, és un ensinistrament llarg i intens, que

aconseguit realitzar la cria en captivitat de qualsevol

bàsicament es resumeix en aquests pilars explicats a

tipus d’espècie rapinyaire, bé sigui un falcó pelegrí,

grans trets.

com qualsevol tipus d’àguila o voltor.
Per a una persona que desconeix aquesta modalitat,
Com descriuries a grans trets l’ensinistrament
d’una au?
Un cop finalitzat el seu creixement en un centre de cria,
hi ha unes fases molt concretes.

que li diries què és la falconeria?
Depèn, no li diria a tothom el què és la falconeria, tret que
tingui un cert interès en ella. Però, la falconeria és una
forma de caça, que implica un gran sacrifici per a una
bona pràctica.

A grans trets, l’ensinistrament està basat en els
reforços positius, amb premis i amb positivitat portar al
nostre falcó a fer aquells exercicis que volem que faci,
per després anar passant per una sèrie de fases.

Et permet ser partícip d’alguna cosa que passa a la
natura diàriament, que és la depredació d’un súper
depredador a les seves preses que passa en la intimitat
de la natura i que et permet al final tenir una butaca a

Per a què l’ensinistrament vagi creixent, així com el

primera fila per veure aquest bell espectacle que és la

major abast dels seus vols, major altura i distàncies,

naturalesa en si mateixa.

8

Federació Catalana de Caça RT Terres de l’Ebre

Núm. 01 - 2021

Per aquest motiu no li diria a tothom, només a aquelles

Creus que aquesta modalitat hauria de tenir més

persones que saben el que pot significar això, amants

repercussió entre el col·lectiu de caça?

de la natura, de l’art o de la vida real en si mateixa; no
a qualsevol persona portada per la moda o per
ideologies que van en perjudici de qualsevol cosa que
vegin i punt, oblidant-se de la lògica de les coses.

Evidentment sí! Està clar que la falconeria ha tingut des
de sempre moltes dificultats per a ser practicada, i
també, la falta d’empatia d’una gran part de la caça en
general, que no veuen bé aquesta pràctica cinegètica, i

Per mi, la falconeria és una cosa apassionant i

què, en molts casos, hi ha veritables dificultats per poder

important en la meva vida que reservaria els meus

ser acceptat per caçar en vedats, ja sigui per creences

sentiments cap a ella.

medievals o infantils del que és un falcó, o el que implica
la caça amb falcó per a les poblacions cinegètiques.

Imagino la satisfacció que és veure néixer un au i
poder ensinistrar-lo, ha de ser un èxtasi, no?

Recolzo que la caça en general aculli a la falconeria com
un membre més de la família de l’activitat cinegètica, per

Certament sí, no és simplement veure néixer un

sumar junts, i assumir els reptes que la societat està

pollet, és veure tot el procés, en què els pares ja han

imposant a dia d’avui, per poder conservar la nostra

estat ensinistrats anteriorment per mi, han estat els

manera de viure, de tots els caçadors en general.

meus companys de caça i desprès que siguin els
progenitors d’aquest futur falcó de caça, seleccionats

Què aconsellaries a una persona que vol conèixer i
començar a practicar aquesta modalitat?

per tenir aquest poll, veure l’ou, veure créixer l’embrió,
trencar-se la closca,..., estar present en totes

En línia amb l’anterior, he insistit molt amb la seva

aquestes fases i finalment poder tenir un falcó al puny

dificultat, i repassant una mica l’entrevista podríem

que ha passat tot aquest procés, veritablement és un

pensar que la falconeria té els seus propis problemes,

camí apassionant.

però, qualsevol de nosaltres sap que en aquest món les
minories tenen un cert perill de desaparèixer, no obstant,

Pensant amb una perspectiva de futur, és una
veritable emoció, ja que aquests animals ens
acompanyaran durant moltíssims anys, i poder gaudir

per a la falconeria no és així, ja que està declarada com
a patrimoni cultural immaterial de la humanitat, i per tant,
té certes garanties de protecció.

d’aquest poll nou implica una infinitat d’il·lusions.
Sí que és cert, que animaria a qualsevol practicant que
vulgui ser falconer, que ho faci, però que abans repassi
el seu propi codi de sacrifici, temps i dedicació per poder
cometre una pràctica i una modalitat tan sacrificada com
és la falconeria.
La falconeria en si ja fa el seu propi filtre i escull amb el
temps els veritables practicants, molts es queden al camí,
però solament demano als que comencin, que estiguin
segurs abans de fer-se amb una au, per a què aquestes
no paguin el desconeixement, sinó que una vegada
estiguin segurs, ho facin d’una forma tradicional,
apropant-se a algú que els pugui ensenyar, que aprengui
com sempre s’ha transmès els coneixements dels
mestres als alumnes, fer una bona pràctica i deixant-se
guiar per gent experimentada i no només per informació
de les xarxes socials, que no es sap si està verificada o
no.
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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 20212022 en tot el territori de Catalunya (DOGC 8379, 1.4.2021, a efectes de Terres de l’Ebre.
Aquest document té finalitat orientativa i informativa i, en cap cas, té validesa jurídica.

MITJA VEDA
En terrenys cinegètics de règim especial que ho tinguin aprovat en el seu pla tècnic de gestió cinegètica.
ESPÈCIES: guatlla, tudó, colom roquer (incloses les varietats domèstiques i híbrids), garsa, estornell vulgar i guineu
Comarca
Dies hàbils
TERRES DE L’EBRE
22 i 29 d’agost i 5 i 12 de setembre de 2021

CAÇA MENOR
ESPÈCIES
Espècies caçables a tot Catalunya: ànec collverd, xarxet comú, becada, colom roquer, estornell vulgar, faisà, fotja
vulgar, garsa, gavina vulgar, gavià de potes grogues, griva vulgar, guatlla, perdiu roja, perdiu xerra, tord ala-roig, tord
comú, tudó, xixella.
Només es poden caçar a Terres de l’Ebre: ànec cullerot, ànec bec vermell (xibec), ànec cuallarg, ànec griset, ànec
xiulador.
Només es poden caçar a Terres de l’Ebre i a les APC G-10043, G-10162 i G-10219: Becadell comú
No es poden caçar: Estornell negre, morell de cap-roig, morell de plomall, xarrasclet. Fredeluga, griva cerdana i
tórtora comuna.
PERÍODE HÀBIL
EN GENERAL
PERDIU ROJA

Inici període
10 OCT 2021
10 OCT 2021

Final període
06 FEB 2022
02 GEN 2022

PERDIU XERRA
DE MUNTANYA

10 OCT 2021

26 DES 2021

FOTJA

10 OCT 2021

27 FEB 2022

GUINEU

5 SET 2021

27 MARÇ 2022

TORD COMÚ
TORD ALA-ROIG
GRIVA

10 OCT 2021
10 OCT 2021
10 OCT 2021

13 FEB 2022
13 FEB 2022
31 GEN 2022

BECADA

10 OCT 2021

06 FEB 2022

GUATLLA

10 OCT 2021

06 FEB 2022

Observacions

Màxim 2 exemplars per caçador i dia. Obligatori carnet de
captures i precinte. Es prohibeix dins les zones
d’aprofitament comú.
Es prohibeix dins dels terrenys cinegètics de règim especial
que hagin obtingut autoritzacions excepcionals per danys
produïts pel conill, durant alguna de les dues darreres
temporades.

Màxim 3 exemplars per caçadors i dia en terrenys
cinegètics de règim especial. Voluntari tenir el carnet de
captures.
Màxim 20 exemplars per caçador i dia.

TERRENYS CINEGÈTICS D’APROFITAMENT COMÚ
Els dies hàbils són els diumenges i festius no locals, i en el cas de la falconeria també dijous i dissabtes.
En aquests tipus de terrenys no és permesa la caça de la perdiu xerra de muntanya.
El nombre màxim de captures del conjunt de llebre, perdiu roja i becada és de 2 per caçador i dia.
No es permesa la caça d’estornell vulgar, tord comú, tord ala-roig, griva a les comarques de les Terres de l’Ebre en
terrenys d’aprofitament comú limítrofs amb la Reserva Nacional de Caça dels Ports.
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TERRENYS CINEGÈTICS DE RÈGIM ESPECIAL
En els terrenys cinegètics de règim especial que no siguin de reglamentació especial, els dies hàbils resten limitats
a un màxim de tres dies i festius no locals, excepte per a la perdiu xerra de muntanya, que serà exclusivament un
dia per setmana, i per a la guineu fora de l’àmbit territorial de l’apartat 3.1.1.2, que seran tots els dies de la setmana.
Els dies hàbils quedaran fixats en el PTGC corresponent, excepte en l’àmbit territorial previst al punt 3.1.1.1 pel que
fa a la cacera d’ocells aquàtics.

TERRES DE L’EBRE
ÀNEC COLLVERD
BECADELL COMÚ

TUDÓ

CONILL

PREVISIONS ESPECÍFIQUES DE CARÀCTER TERRITORIAL
Inici període
Final període
Territori
Limitacions
10 OCT 2021
06 MARÇ 2022
10 OCT 2021
20 FEB 2022
T-10104 (Les Forques),
Sense limitacions de dies
T-10150 (Puig Moltó) i Thàbils,
en
passos
10 OCT 2021
30 NOV 2021
10281 (Coll del Camp,
tradicionals des de llocs
Coll de les Canals i
fixos.
Barranc de les Valls)
Autoritzacions
excepcionals dels SSTT
Comarques del Baix Ebre
01 JUL 2021
31 AGO 2021
del DARP per a ús de
i Montsià
fura, gos i escopeta o
amb falconeria.

CAÇA MAJOR
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
05 SET 2021
27 MARÇ 2022
DAINA
ÀREES PRIVADES I LOCALS DE CAÇA
PERÍODE HÀBIL
Inici període
Final període
Sexe
Modalitat
Observacions
Ambdós
Acostament o
10 OCT 2021
31 GEN 2022
sexes
aguait
ISARD
Cal permís i precinte
Acostament o
01 MARÇ 2022 15 MAIG 2022
Mascles
aguait
Ambdós
Acostament o
10 OCT 2021
06 GEN 2022
sexes
aguait
CABRA
Cal permís i precinte
SALVATGE
Acostament o
01 MARÇ 2022 31 MAIG 2022
Mascles
aguait
Acostament o
12 SET 2021
10 OCT 2021
Mascles
aguait
CÉRVOL
Cal permís i precinte
Ambdós
11 OCT 2021
27 FEB 2022
Qualsevol
sexes
Acostament o
04 ABR 2021
15 AGO 2021
Mascles
aguait
Cal permís pel mascle i la
CABIROL
Ambdós
femella. Precinte només pel
05 SET 2021
28 NOV 2021
Qualsevol
sexes
mascle.
02 GEN 2022
27 FEB 2022
Femelles
Qualsevol
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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 de 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.

PORC SENGLAR

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

ESTADÍSTIQUES DE CAPTURA, REPOBLACIONS I ALLIBERAMENTS
En un termini màxim de tres mesos, a comptar des de l’1 d’abril de l’any en curs en el cas de les estadístiques
corresponents a la temporada hàbil, excepte les que corresponguin a la temporada de la mitja veda, les persones
titulars de les àrees privades i locals de caça o qui legalment les representi han de comunicar a la direcció general del
departament competent en matèria d’activitats cinegètiques el nombre d’exemplars capturats i repoblats i/o alliberats
en l’àrea de caça durant la temporada anterior, mitjançant el formulari web d’estadístiques del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/medi-natural/casa/questionaris-estadistics-arees-cacera/questionari-estadisticarees-cacera-sense-reglamentacio-especial/
En un termini màxim de tres mesos, a comptar des de l’1 d’octubre de l’any en curs en el cas de les estadístiques
corresponents a la temporada de la mitja veda, les persones titulars de les àrees privades i locals de caça o qui
legalment les representi han de comunicar a la direcció general del departament competent en matèria d’activitats
cinegètiques el nombre d’exemplars capturats i repoblats i/o alliberats en l’àrea de caça durant la temporada anterior,
mitjançant el formulari web d’estadístiques del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Les dades de les captures de cada persona caçadora, determinen l’atorgament dels precintes ulteriors en base al
PTGC, són confidencials i només són utilitzades per a finalitats científiques, estadístiques i censals.

RECOLLIDA DE CARTUTXOS
És obligatòria la recollida dels cartutxos i baines de la munició en l’activitat cinegètica. Es realitzarà de forma
immediata en abandonar el lloc on s’ha desenvolupat l’activitat, o en el cas de la caça d’ocells aquàtics en zones
humides, aiguamolls, paratges inundats o inundables quan finalitzi la cacera, havent de quedar la superfície lliure
d’aquests per evitar el deteriorament del medi natural.
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Av. Alcalde Palau, 56-58, 2n 2ª
43870 – Amposta
977 133 580 – 635 421 926
info@fccterresebre.cat – www.fccterresebre.cat
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