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Comunicació de batudes de caça major en període hàbil. 
 

 
Aclariments en relació a l’aplicació del punt 8.3 de la Resolució ACC/821/2022, de 
22 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 2022-2023 en tot el 
territori de Catalunya. 
 
El punt 8.3 estableix el següent: 
 
“La persona o entitat titular de l'aprofitament cinegètic o la persona en qui delegui, 
d'acord amb el pla tècnic de gestió cinegètica vigent, comunicarà amb la màxima 
previsió possible, i en tot cas abans del seu inici, al Departament d'Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural, mitjançant el tramitador o l'aplicació informàtica que aquest 
departament habiliti a tal efecte, les batudes de caça major previstes durant la 
temporada hàbil de caça, indicant la matrícula del terreny cinegètic, la data, l'horari 
previst, el municipi i les coordenades UTM del punt central de la batuda”. 
 
Aquesta comunicació té caràcter merament informatiu de la previsió existent que 
hi ha en relació a dur a terme una batuda de caça en un determinat coto i en una 
data determinada. La informació lliurada es posarà a disposició del públic en general 
i podrà ser consultada mitjançant un visor cartogràfic específic. 
 
La dada que es comunica és una previsió de data de batuda i un sol punt central de 
referència per poder presentar la informació en un format cartogràfic, i per tant no 
pressuposa ni que la batuda finalment es dugui a terme, ni implica que s’identifiqui el 
punt concret on finalment es durà a terme la batuda, sinó únicament l’àrea en què és 
previsible que aquesta es faci. Òbviament, com més precises siguin les dades 
facilitades, més útils seran per acomplir el seu propòsit. 
 
La comunicació de batudes és una informació que pot ser útil per als usuaris dels 
espais naturals per tal de planificar la seva visita, però en cap cas substitueix la 
responsabilitat que tenen aquests usuaris de respectar totes les senyalitzacions sobre 
el terreny que adverteixen que hi ha una batuda en curs. 
 
Per tal que quedi palès aquest caràcter informatiu, al formulari de comunicació de 
batuda s’afegirà el següent paràgraf: 
 
“Aquesta comunicació té caràcter merament informatiu de la previsió de batuda, 
i es pot donar el cas que la batuda no s’acabi realitzant o es realitzi en una altra 
zona dins l’APC. Així mateix, la batuda efectiva es podrà dur a terme en qualsevol 
part del terreny de l’APC” tenint en compte que el punt de referència comunicat és 
orientatiu de la possible ubicació dins de l’APC. 
 
 



 
Addicionalment, a la finestra que visualitzi el ciutadà, també s’indicarà que les 
comunicacions són una previsió i que es pot donar el cas que hi hagi batudes 
que no s’acabin realitzant, o que s’estiguin fent en zones que el sistema no hagi 
pogut actualitzar.  
 

 
Finalment, recordar que l’objectiu de les comunicacions és quàdruple: i) promoure la 
planificació de les batudes en el marc dels plans tècnics de gestió; ii) disposar de dades 
agregades que permetin assistir la presa de decisions per part de l’administració 
cinegètica i el propi sector; iii) facilitar informació a la ciutadania perquè conegui i 
respecti els diferents usos dels espais naturals; iv) augmentar la seguretat de les 
batudes tant pels usuaris dels espais naturals com pel col·lectiu de caçadores i 
caçadors. 
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