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Manual de comunicacions de caceres de porc senglar (provisional) 

 
Per obtenir el formulari cal anar a l’apartat de caça de la web del DARP (Comunicació de 
caceres de porc senglar): 
 
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/medi-natural/casa/ 
 
O al portal Tràmits Gencat: 
 
http://web.gencat.cat/es/tramits 
 
En aquest portal, cal cercar la fitxa d’Autoritzacions excepcionals de caça per danys, i una 
vegada obert, a l’apartat Què necessiteu fer? cal escollir Comunicar una cacera de porc 
senglar o el prémer el botó Comença. 
 
Apareixerà la pantalla amb els elements habituals (Terminis, Documentació, Taxes, Altres 
Informacions), i al final de la pàgina, al Pas 1.  Obrir la pestanya Per internet. Al clicar a sobre 
de Comunicar cacera senglar o del botó Vés-hi, apareixerà el següent: 
 
Descàrrega del formulari 

 
 

 
 
La tramitació de la comunicació comença amb la descàrrega del formulari, que una vegada 
emplenat, validat i desat, s’haurà d’enviar a tramitar i seguidament es rebrà l’acusament de 
rebuda. 
 
Alhora que es descarrega el formulari (apartat 1) també s’emplena, valida i desa (apartat 2). 
Al descarregar-lo, apareix la pantalla següent, on tots els apartats remarcats en vermell són 
obligatoris. En aquesta pantalla s’ha d’escollir si el comunicant és una Persona física (el 
representant de l’APC): 
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O una Persona jurídica (el titular de l’APC), on també cal indicar les dades del comunicant 
que pot ser també el representant legal: 
 

 
 
En tos dos casos, l’apartat d’Adreça correspon a l’adreça de l’APC. (Nota: Ja hem comunicat 
que cal indicar-ho més clarament per evitar confusions, i quan es pugui es modificarà). 
 
Seguidament amb el botó Següent es passa a la pantalla on s’indiquen les dades de la 
cacera: 

de l’APC 

de l’APC
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El camp de Matrícula de l’APC s’ha d’omplir d’una manera determinada, segons indica el 
formulari (X-XXXXX), i una vegada omplert apareixerà el nom de l’APC automàticament. 
(Però si és posa el nom de l’APC primer, no s’emplenarà automàticament el de matrícula). 
 
Les comarques on es realitzaran les caceres que sortiran en el desplegable estan lligades a 
la província que s’hagi indicat en la pantalla anterior. 
 
Com a novetat també s’ha incorporat la possibilitat que es puguin comunicar fins a 4 
actuacions. És imprescindible omplir com a mínim tota una filera per poder continuar. Cal 
seleccionar la Modalitat, el Dia del calendari, emplenar la columna d’Hores (HH:MM), la 
Durada prevista, escollir el Municipi i posar el Paratge. 
 
També apareix en aquest apartat la Declaració responsable. Finalment, es pot autoritzar o no 
al DARP a que sol·liciti dades a altres administracions. 
 
Premem el botó Següent, i apareix una pantalla on s’indica la Localitat des d’on es realitza la 
comunicació i la Data. 
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Cal Acceptar les condicions, indicar el tipus de sol·licitud que es vol realitzar i Validar. Si tot 
està correctament emplenat, podrem clicar el botó de Desar, i podrem guardar la 
comunicació a l’ordinador: 
 

 
 
Una vegada fet això, es torna al tràmit en línia i es passa a l’apartat 3: 
 

 
 
Cal cercar el fitxer que hem desat a l’ordinador: 
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I enviar-lo. Apareixerà la pantalla següent: 
 

 
 
Es pot descarregar l’acusament de rebuda o guardar el codi del tràmit ID. Aquest codi és el 
necessari per fer qualsevol consulta respecte al tràmit en qüestió. 

 


