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NOTA INFORMATIVA SOBRE LES RESTRICCIONS DE L’ACTIVITAT 
CINEGÈTICA a partir del dia 24 de desembre de 2020. 

Arran del Decret 127/2020, de 25 d’octubre, per a l'adopció de les mesures necessàries en el 
territori de Catalunya durant la declaració de l'estat d'alarma davant la situació d'emergència 
sanitària provocada per la COVID-19, i la Resolució SLT/2620/2020, de 25 d'octubre, per la qual 
s'adopten mesures de salut pública, de restricció de la mobilitat nocturna, per a la contenció del 
brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, que fou prorrogada i 
modificada posteriorment per la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, la Resolució 
SLT/3268/2020, de 12 de desembre, la Resolució SLT/3354/2020, de 19 de desembre i la 
Resolució SLT/3397/2020, de 22 de desembre, dictades arran de la declaració de l’estat d’alarma 
en tot el territori espanyol pel Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es declara l'estat 
d'alarma per contenir la propagació d'infeccions causades pel SARS-CoV-2, es van incloure 
diverses restriccions, algunes de les quals afecten a l’activitat cinegètica. 

En aquest sentit, aclarir que les actuacions de caça individuals i colꞏlectives (menor i major) durant 
tots els dies de la setmana només es poden practicar dins de la comarca de residència del 
caçador, a excepció de les batudes de porc senglar, sense perjudici de les limitacions del “toc de 
queda” (horari nocturn).  

Així mateix, en termes de mobilitat i a efectes de la pràctica de l’activitat cinegètica, l’Alt Urgell i 
Andorra, es consideren una mateixa comarca. 
 
En relació amb el confinament comarcal, es permeten els desplaçaments a localitats d’altres 
comarques, exceptuant les comarques de la Cerdanya i el Ripollès, per anar a la segona 
residència o a una destinació fixa com un hotel o una casa rural, on si que es podria practicar en 
aquests casos i dins aquesta comarca de segona residència, la caça, a l’igual que qualsevol altra 
activitat esportiva, sempre i quan es compleixin les mesures relatives a reunions i trobades 
familiars i de caràcter social. 

En aquesta línia, les batudes ordinàries del porc senglar, llevat les comarques de la Cerdanya i 
el Ripollès, es podran realitzar sense restriccions de moviments a tot Catalunya durant tota la 
setmana, sempre i quan el titular del terreny cinegètic hagi comunicat 24 hores abans de la seva 
realització mitjançant un correu electrònic a la bústia batudescovid.agricultura@gencat.cat, 
totes les dades de la batuda i la relació de persones que participaran en aquesta, mitjançant el 
formulari habilitat a l’efecte. Qualsevol persona participant en aquestes batudes, haurà de portar 
en tot moment una còpia d’aquest formulari on ha de constar les seves dades personals, així com 
el certificat autoresponsable de desplaçament per la crisi sanitària per la COVID-19 degudament 
complimentat. 

Pel que fa a les comarques de la Cerdanya i el Ripollès, les batudes de senglar només les 
poden dur a terme els caçadors amb residència en aquestes comarques, sempre i quan el 
titular del terreny cinegètic ho hagi comunicat 24 hores abans de la seva realització mitjançant un 
correu electrònic a la bústia abans esmentada. 

En relació a les batudes ordinàries de senglar a la zona de Collserola, aquestes es poden 
realitzar també durant el cap de setmana (de dissabte a diumenge) sempre i quan s’intensifiqui 
la senyalització d’aquestes, i es faci la comunicació preceptiva. 

La resta d’actuacions cinegètiques que disposin de la corresponent autorització excepcional de 
caça per danys (incloent les actuacions nocturnes) es poden fer durant tota la setmana, sense 
restriccions de mobilitat dins de Catalunya, havent de disposar en tot moment del certificat 
autoresponsable de desplaçament per la crisi sanitària per la COVID-19 degudament 
complimentat. 
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El director general dels Agents Rurals 

 

 
Per suplència de la persona titular de la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi. 
(Resolució de 19 de desembre de 2019, de la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació) 
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