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RESOLUCIÓ, de 20 de juny de 2018, per la qual s’aprova el Pla tècnic de gestió 
cinegètica de la Zona de caça controlada de Montserrat per a la temporada de caça 
2018-2019.  
 
D’acord amb la normativa anual per la qual es fixen les espècies objecte d’aprofitament 
cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per tot el territori de Catalunya, 
 
Atesa l’Ordre de 21 d’abril de 1999, per la qual es fixen les instruccions generals per a la 
redacció, l’aprovació i la revisió dels Plans tècnics de gestió cinegètica, i les seves posteriors 
modificacions,  
 
Vist el Reial decret 50/2018, de 2 de febrer, pel qual es desenvolupen les normes de control 
de subproductes animals no destinats al consum humà i de sanitat animal, en la pràctica 
cinegètica de caça major, 
 
A proposta de la directora tècnica de la Zona de caça controlada de Montserrat, i en ús de 
les atribucions que m’han estat conferides, 
 
RESOLC 
 

Aprovar el Pla tècnic de gestió cinegètica de la Zona de caça controlada de Montserrat per a 
la temporada 2018-2019, el qual s’adjunta a l’annex d’aquesta resolució.  
 
Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs 
d’alçada davant de la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en el termini 
d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació, d’acord amb el que disposen els 
articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques. 
 

 
La directora general d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi 

 

 

 

Montserrat Barniol i Carcasona 
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ANNEX: PLA TÈCNIC DE GESTIÓ CINEGÈTICA DE LA ZONA DE CAÇA 
CONTROLADA DE MONTSERRAT PER A LA TEMPORADA 2018-2019 

 
Espècies objecte d’aprofitament cinegètic: Porc senglar (Sus scrofa) i cabra salvatge (Capra 
pyrenaica). 
 
 
1. PORC SENGLAR (Sus scrofa):  
 
Es realitzaran un total de 9 batudes per a porc senglar repartides entre les Societats de 
caçadors de Marganell, Collbató i El Bruc, als sectors 1, 2, 3 del territori de la Zona de caça 
controlada (a partir d’ara ZCC) d’acord amb el plànol adjunt.  
 
No es podrà efectuar cap batuda, ni entrar amb els gossos a la zona de St. Miquel, grafiada 
en el plànol adjunt. 
 
A cada batuda hi podran participar un màxim de 60 caçadors i 60 gossos. Durant aquesta 
temporada, els guardes de fauna i els agents rurals podran incrementar aquest número fins 
a un màxim de 70, quan vulguin participar caçadors de Monistrol. 
 
En cas que es prevegi que una batuda estarà formada per més de 40 caçadors, caldrà 
que això es comuniqui a la direcció tècnica amb una antelació de 7 dies per tal de 
donar compliment al Reial decret 50/2018, de 2 de febrer, pel qual es desenvolupen les 
normes de control de subproductes animals no destinats al consum humà i de sanitat 
animal, en la pràctica cinegètica de caça major.  
 
A partir de 20 gossos cal disposar de la llicencia de canilles. 
 
D’acord amb la Resolució ARP/663/2018, de 4 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 2018-2019 en tot el territori de Catalunya, durant les batudes de senglar es 
permet la cacera del porc vietnamita i dels seus híbrids. 
 
Cada societat de caçadors participant confeccionarà una llista (amb el nom i cognoms, DNI i 
si és caçador local o no) en la que proposi un màxim de 125 persones que siguin socis.  
Aquesta llista s’haurà de presentar a la Direcció tècnica de la zona de caça controlada 
abans de l’1 d’octubre de 2018 (en paper i per correu electrònic en format word o excel). 
 
Un cop rebuts els llistats, la Direcció tècnica de la ZCC emetrà les corresponents cartes de 
pagament i les trametrà a la societat de caçadors corresponent. Una vegada rebut el 
comprovant de pagament, la Direcció tècnica emetrà l’autorització a la societat de caçadors 
corresponent que inclou els membres que poden participar a les batudes d’acord amb el 
llistat proposat per la societat de caçadors.  
 
D’acord amb la Llei 5/2017, d'28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i 
del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, 
sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes 
ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni, la taxa establerta per a la 
cacera del porc senglar és de 5 € per a caçadors locals i 10 € per a caçadors no locals, per 
temporada. 
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Així mateix, d’acord amb la llei esmentada, es considerarà com a caçador/a local la persona 
que té veïnatge administratiu en algun dels termes municipals als quals pertany la ZCC 
corresponent, el propietari o propietària d’un mínim de 5 ha de terreny rústic dins la dita ZCC 
i el que sigui soci de la societat de caçadors amb un mínim de 5 anys de soci. 
 
Les persones incloses a l’autorització seran les úniques candidates amb dret a participar a 
les caceres autoritzades durant la temporada vigent.  
 
En cas que una societat de caçadors no realitzi el pagament amb una antelació mínima de 
15 dies abans de la cacera corresponent, perdrà els drets de cacera i la Direcció tècnica 
buscarà una altra societat de caçadors interessada que organitzi la batuda corresponent.  
 
El control de les caceres anirà a càrrec dels agents rurals del Cos d’Agents Rurals o guardes 
de reserves de fauna de la Subdirecció General d’Activitats Cinegètiques i Pesca 
Continental. Els agents rurals o guardes de reserves de fauna lliuraran a cada participant un 
passi nominal i intransferible d’acord amb el llistat de candidats validat. Per al lliurament del 
passi nominal, cada caçador candidat autoritzat haurà de presentar la següent 
documentació: 
 

 Carnet de soci amb tarja federativa 

 Llicència de caça en vigor 

 DNI original 

 Permís d’armes 

 Guia de l’arma 

 Pòlissa de l’assegurança obligatòria amb rebut de pagament 

 Documentació acreditativa de la identificació dels gossos (al gosser responsable) 
 
En cas de necessitat, la llista de candidats autoritzats d’una societat de caçadors es podrà 
complementar amb els candidats de les llistes autoritzades de la resta de societats de 
caçadors autoritzades a la ZCC.  
 
Els caçadors no es podran moure o allunyar del lloc de parada establert. Els agents rurals o 
guardes de reserves de fauna establiran el llocs on, per raons de seguretat, no es podrà fer 
parada.  
 
Es podran posar parades als corriols sempre condicionat al risc i la seguretat tant dels 
caçadors com dels usuaris del parc, d’acord amb el criteri dels agents rurals o guardes de 
reserva de fauna.  
 
La Direcció tècnica de la ZCC comunicarà el calendari de caceres de porc senglar en als 
titulars de les APC limítrofes, per tal que en tinguin coneixement. En cas necessari, els 
titulars d’aquestes APC i les societats de caçadors autoritzades podran realitzar caceres 
simultànies sempre i quan hi hagi un acord entre les parts i ho comuniquin a la Direcció 
tècnica de la ZCC. 
 
La Direcció del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat s’encarregarà de comunicar el 
calendari de batudes als ramaders de la zona per tal d’evitar incidències amb els gossos 
durant el desenvolupament de les batudes. 
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Els llocs i hora de trobada previs a les caceres, on es realitzarà la revisió de documentació i 
el lliurament de passis, seran els següents: 
 

Societat de caçadors 
responsable 

Lloc de trobada Municipi Hora 

Collbató Bar de les Piscines Collbató 7 h 

El Bruc Taller Castellet El Bruc 7 h 

Marganell Restaurant Ferreroles Nou Marganell 7 h 

 
Els calendaris de caceres de porc senglar per a la temporada 2018/2019 són els següents: 
 

SECTOR 1  

Societat Caçadors Dissabte o diumenge Sector 

Marganell Ds 20/10/18 1 

El Bruc/Collbató  Ds 10/11/18 1 

Marganell Ds 01/12/18 1 

El Bruc/Collbató Ds 22/12/18 1 

Marganell Ds 12/01/19 1 

El Bruc/Collbató Ds 02/02/19 1 

 

Societat Caçadors Dimecres Sector 

El Bruc/Collbató  24-10-2018 2-3 

Collbató 14-11-2018 2-3 

El Bruc 12-12-2018 2-3 

 
Durant aquesta temporada, els caçadors de Monistrol podran participar en qualsevol de la 
batudes programades, sempre i quan tinguin el vistiplau de la societat de caçadors que les 
organitza. 
 
En els casos en que hi puguin haver riscos per a les persones per excés de senglars, que 
puguin incrementar el risc d’accident de transit o per danys greus a les collites, en el sector 
2-3 es podran autoritzar batudes en altres dies de la setmana de manera excepcional durant 
la temporada hàbil de caça, amb els corresponents i preceptius informes del Cos d’Agents 
Rurals i/o de l’ajuntament en qüestió. 
 
En cas que s’hagués de suspendre alguna batuda per causes de força major, es podrà 
recuperar un altre dia, sempre i quan estigui consensuat entre totes les parts implicades 
(Direcció Tècnica, parc natural, agents rurals o guardes de reserva de fauna, ajuntaments 
locals i caçadors), per tal de poder compatibilitzar les caceres amb els altres usos de l’espai. 
 
Qualsevol proposta de canvi de data de cacera s’haurà de comunicar per escrit a la Direcció 
Tècnica de la ZCC amb un mínim de set dies d’antelació per tal que sigui autoritzada 
expressament.  
 
Les dates de cacera, així com qualsevol canvi es publicaran a la pàgina web del Parc 
Natural de la Muntanya de Montserrat i la direcció del Parc Natural serà l’encarregada de 
comunicar-ho als Ajuntaments de Monistrol, Marganell, el Bruc i Collbató. 
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En cas de boira, la/les persona/es que estigui/n a la/les parada/es afectada/es per aquest 
fet, desmuntaran, enfundaran l’arma i romandran al seu lloc de parada esperant instruccions 
dels membres del Cos d’Agents Rurals o guardes de reserves de fauna presents. Si la boira 
dissipa podran tornar a muntar l’arma i podran tornar a caçar. 
 
En cas d’anul·lació de batudes amb anterioritat al dia de la seva realització, l’única persona 
competent per a fer-ho és el director tècnic de la ZCC o superior jeràrquic corresponent. 
 
En cas que una societat de caçadors no pugui coordinar i celebrar la batuda per manca de 
caçadors, s’ha de comunicar amb una antelació mínima de 15 dies a la Direcció tècnica de 
la ZCC per tal de poder buscar una altra societat de caçadors que organitzi la batuda 
corresponent, i els membres autoritzats podran participar conjuntament amb aquesta nova 
societat.  
 
La direcció del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, amb la col·laboració de la 
Direcció Tècnica de la ZCC i en base al Pla tècnic de gestió cinegètica aprovat, es 
compromet a dur a terme les accions de divulgació informativa dels dies i llocs de les 
caceres programades, per tal de preservar la seguretat de la resta de persones usuàries del 
parc. 
 
 
Funcions del cap de colla 
 
A cada batuda hi haurà un caçador responsable de la mateixa anomenat “Cap de Colla”, que 
actuarà en representació de la societat de caçadors responsable d’aquell dia de cacera i 
tindrà assignades les següents funcions: 
 

 Relació entre els participants, els agents del Cos d’Agents Rurals i personal tècnic 
que controli la cacera. 

 

 Comunicar als agents rurals o guardes de reserva de fauna, en el lloc de trobada i 
prèviament a la revisió de la documentació que realitzen aquests, les següents 
dades:   

o Telèfon de contacte del cap de colla i gossers 
o Nom i cognoms de les persones que participaran a la cacera i del/s que 

actuarà/ran com a gosser/s 
o Ubicació exacta de la batuda i dels llocs de parada 
o Lloc i hora on es deixaran anar els gossos 

 
Gossers 
 
Els gossos aniran identificats d’acord amb la normativa vigent, acompanyats de la 
documentació que ho acrediti. 
 
Degut al perill que pot suposar per a les persones en aquest espai públic, resta prohibit 
utilitzar a les caceres gossos de races considerades perilloses, d’atac o de presa, així com 
els seus híbrids, d’acord amb el llistat que estableix la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la 
tinença de gossos considerats potencialment perillosos. 
 
El nombre total de gossos que es poden deixar anar és de 60 exemplars. 
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En el sector 1 es podran deixar anar en diferents punts alhora, mentre que en els sectors 2 i 
3, els agents del Cos d’Agents Rurals decidiran si s’han de deixar anar en un sol punt o en 
diferents punts alhora. 
 
Senyalització 
 
La societat de caçadors responsable de la cacera ha de senyalitzar degudament la zona de 
batuda abans de la realització de la cacera (amb 24 h d’antelació en el sector 1 i a punta de 
dia als sectors 2 i 3), i es recolliran les senyals un cop finalitzada la cacera i, com a màxim 3 
h desprès de finalitzar-la.  
 
Les senyals d’avís s’han de col·locar en els camins i pistes forestals que accedeixin a la 
zona de batuda, d’acord amb l’article 8.1 de la RESOLUCIÓ ARP/663/2018, de 4 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 2018-2019 en tot el territori de Catalunya. Les 
característiques dels cartells es desenvolupen en l’esmentada resolució.   
 
No és podrà caçar en cap zona que no hagi estat senyalitzada prèviament a la batuda en el 
termini establert al PTGC. 
 
Les batudes, a efectes dels llocs de parada, hauran de finalitzar abans de les 17 hores. 
 
Resultat de les caceres 
 
Les societats de caçadors han de trametre a la Direcció tècnica la corresponent fitxa de 
resultat de jornada de batuda (model normalitzat) al correu electrònic 
areacinegetica.daam@gencat.cat en el termini màxim d’una setmana des de la realització 
de la batuda. 
 
 
 
2. CABRA SALVATGE (Capra pyrenaica): 
 
El darrer cens, realitzat el 23 de gener de 2018, va donar com a resultat un total de 247 
individus desglossat de la manera següent: 
 

SEXE EDAT NÚM. INDIVS. 

MASCLES 1-5 ANYS 67 

 6-8 ANYS 18 

 9-10 ANYS 11 

 >10 ANYS (SELECTIUS) - 

 >10ANYS (TROFEUS) 7 

 TOTAL MASCLES 103 

FEMELLES ADULTES 67 

 SEGALLES 16 

 TOTAL FEMELLES  83 

CABRITS TOTAL CABRITS 59 

INDETERMINATS  2 

 TOTAL INDIVIDUS 247 
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D’aquests animals s’han de descomptar 6 femelles, i 8 cabrits que es van abatre desprès de 
la realització del cens per completar el PTGC de la temporada 2017/2018.  
 
D’acord amb el cens realitzat i per motius de control de la població, s’acorda la caça de 57 
exemplars (20 femelles, 15 cabrits i 22 mascles), distribuïts de la manera següent: 
 
- 20 femelles, 4 per cada societat de caçadors local  i 4 per a la Federació Catalana de 

Caça. 
 

- 15 cabrits, 3 per Societats de caçadors locals i 3 per a la Federació Catalana de Caça. 
 

- 15 mascles de 1-5 anys, 3 per cada societat de caçador local i 3 per a la Federació 
Catalana de Caça. 

 
- 4 mascles de 6-8 anys, 1 per societat de caçadors locals. 

 
- 3 mascles de més de 10 anys, 3 per a la Generalitat de Catalunya (que s’adjudicaran 

mitjançant subhasta pública).  
 

 
Procediment d’autorització i taxes 
 
Cada societat de caçadors participant i la Federació Catalana de Caça presentarà a la 
Direcció tècnica de la ZCC, abans de l’1 d’octubre de 2018, un llistat amb un candidat per 
a cada dia de caça adjudicat, indicant nom complet, DNI, telèfon de contacte, si es tracta 
d’un caçador local o no local i la peça abatre, així com els caçadors de reserva (nom 
complet, DNI, telèfon de contacte, si es tracta d’un caçador local o no local). En cas que les 
societats de caçadors o la Federació Catalana de Caça no aporti el llistat en el termini 
indicat comportarà que no es pugui tramitar el permís i, per tant, la Direcció tècnica 
s’encarregarà de gestionar els permisos com cregui convenient. 
 
La Direcció tècnica de la ZCC emetrà les corresponents cartes de pagament amb la quota 
fixa corresponent d’acord amb la Llei 5/2017, d'28 de març, de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre 
grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements 
radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni, i 
les trametrà a les societats de caçadors i a la Federació Catalana de Caça corresponents. 
Una vegada rebut el comprovant de pagament, emetrà l’autorització a la societat de 
caçadors corresponent o Federació Catalana de Caça amb els membres autoritzats a 
realitzar les caceres, indicant el dia i peça a abatre, així com els reserves autoritzats.  
 
La taxa s’aplicarà per a cada exemplar autoritzat i serà la oficial vigent en els moments 
d’emetre les autoritzacions. D’acord amb la llei esmentada, es considerarà com a caçador/a 
local la persona que té veïnatge administratiu en algun dels termes municipals als quals 
pertany la ZCC corresponent, el propietari o propietària d’un mínim de 5 ha de terreny rústic 
dins la dita ZCC i el que sigui soci de la societat de caçadors amb un mínim de 5 anys de 
soci. 
 
El pagament de la taxa dóna dret al caçador a executar un permís i abatre l’exemplar de  
cabra salvatge assignat, i anirà acompanyat per un agent rural o guarda de reserves de 
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fauna. En cas de que no es caci per causa de força major justificada, i amb l’informe 
favorable de l’agent rural o guarda de reserves de fauna, la Direcció Tècnica podrà cercar un 
nou dia que vagi bé a totes les parts. 
 
El cas que les societats de caçadors o la Federació Catalana de Caça no facin efectiu el 
pagament dels permisos dins el termini establert, comportarà perdre els drets per a aquesta 
temporada i per tant, la Direcció tècnica s’encarregarà de gestionar els permisos com cregui 
convenient. 
  
Un cop abatut l’animal, el caçador ha d’abonar la quota variable segons les taxes 
establertes a la Llei 3/2015, d'11 de març.  
 
 
Lloc de trobada 
 
El caçador s’ha de presentar, el dia autoritzat de cacera, a l’hotel “El Bruc” a les 7:30 h del 
matí. En cas que sorgeixi algun problema, el caçador s’haurà de posar en contacte amb 
l’agent rural al telèfon 607 07 11 40. 
 
La no presència del caçador en el dia, lloc i hora de trobada, comportarà perdre els drets de 
l’autorització de caça d’aquella jornada. 
 
La documentació que ha de portar el caçador és: 
 

 El permís de cacera. 

 Carnet de soci amb tarja federativa, si s’escau. 

 Llicència de caça en vigor 

 DNI original 

 Permís d’armes 

 Guia de l’arma 

 Pòlissa de l’assegurança obligatòria amb rebut de pagament. En cas que no sigui 
federat, aquesta ha d’incloure danys propis.  

 
 
Horari de la cacera 
 
La cacera es donarà per acabada a les 12:30 h. Excepcionalment i a criteri de l’agent rural, 
es podrà prorrogar fins a les 14 h. 
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Calendari caceres 
 
Els dies de cacera s’estableixen d’acord amb el següent calendari:  
 

Mes / Any 
Dia de la 
cacera 

Societat de caçadors / 
Federació 

Peça a abatre 

Novembre 
2018 

5(6) 
Marganell 1 femella i 1 cabrit 

Monistrol 1 femella i 1 cabrit 

8(9) 
El Bruc 1 femella i 1 cabrit 

Collbató 1 femella i 1 cabrit 

12(13) 
Marganell 1 femella i 1 cabrit 

Monistrol 1 femella i 1 cabrit 

15(16) 
El Bruc 1 femella i 1 cabrit 

Collbató 1 femella i 1 cabrit 

19(20) 
Marganell 1 mascle 1-5 i 1 mascle de 6-8 

Monistrol 1 mascle 1-5 i 1 mascle de 6-8 

22(23) 
El Bruc 1 mascle 1-5 i 1 mascle de 6-8 

Collbató 1 mascle 1-5 i 1 mascle de 6-8 

26(27) 

Collbató 1 mascle 1-5 

Monistrol 1 mascle 1-5 

El Bruc 1 mascle 1-5 

Marganell 1 mascle 1-5 

29(30) 
 

Marganell 1 femella i 1 cabrit 

Monistrol 1 femella i 1 cabrit 

Desembre 2018 

3(4) 
El Bruc 1 femella i 1 cabrit 

Collbató 1 femella i 1 cabrit 

10(11) Subhasta  ≥ 10 anys 

13(14) Subhasta  ≥ 10 anys 

17(18) Subhasta  ≥ 10 anys 

Gener 2019 

10(11) 
Marganell 1 mascle 1-5 i 1 femella 

Monistrol 1 mascle 1-5 i 1 femella 

14(15) 
El Bruc 1 mascle 1-5 i 1 femella 

Collbató 1 mascle 1-5 i 1 femella 

17(18) Federació 2 mascles 1-5, 1 femella i  1 cabrit 

21(22) Federació 2 femelles / 2 cabrits 

24(25) Federació 1 mascle 1-5 i 1 femella 

 
 
Per a cada dia autoritzat, es realitzarà una sola captura, i en cas que el primer dia no 
s’hagi pogut realitzar, es disposarà del dia següent com a dia de reserva. 
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Material de cacera 
 
Obligatori fusell amb mira telescòpica (si no s’anul·larà el permís per aquest motiu). Es 
recomana que l’arma sigui de càrrega manual. 
 
Mètode de cacera 
 
Modalitat d’acostament, acompanyat per un agent rural o guarda de reserva de fauna, 
responsable del control de la cacera, el qual decidirà l’animal a abatre en cada cas i la 
distància dels trets. Per a cada permís, es permet un màxim (a criteri de l’agent rural o 
guarda de reserves de fauna) de 2 acostaments, amb un màxim de 2 trets per acostament. 
 
Condició física 
 
Els caçadors autoritzats han de presentar un mínim de forma física i anar degudament 
equipats amb el material corresponent per a la seva possible alimentació i hidratació. 
 
Les persones autoritzades han de signar un document conforme disposen d’unes bones 
condicions físiques per a realitzar la cacera, i accepten executar el permís sota la seva 
responsabilitat.   
 
Acompanyants 
 
Es permet 1 acompanyant per caçador i dia. 
 
Animal abatut 
 
Una vegada abatuda la peça objecte de cacera, la captura i el trasllat de l’animal o de les 
seves restes, anirà a càrrec del caçador i de l’acompanyant. Així mateix, els caçadors 
hauran de portar els estris necessaris pel maneig de l’animal mort. Un cop abatut l’animal, el 
caçador ha d’abonar la quota variable segons les taxes vigents.  
 
Compliment del Pla tècnic 
 
En cas que no es puguin complir les previsions de cacera determinades en aquest PTGC, el 
DARP podrà disposar de les cabres que restin per al compliment i autoritzar a determinats 
caçadors a efectuar la cerera, ja sigui mitjançant un sorteig general, la Federació de Caça de 
Catalunya, o el Cos d’Agents Rurals i Guardes de reserves de fauna. 
 
INFRACCIONS AL PLA TÈCNIC 
 
Els caçadors que no compleixin les condicions del PTGC vigent, independentment de la 
denúncia i sanció que se’n pugui derivar, se’ls pot retirar de forma immediata el 
corresponent passi nominal i prèvia resolució ferma poden perdre el permís de cacera anual, 
en aplicació dels articles 48.2.15 i 48.3.19 del Decret 506/1971, de 25 de març, Reglament 
per a l’execució de la Llei de caça.  
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