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d’activitat humana
de l’Estació d’Esquí
de Soldeu-El Tarter-El Forn
21/11/16 - 30/04/17

Zona
d’activitat humana
d’Ordino -Arcalís
15/11/16 - 31/05/17
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de Pal-Arinsal
21/11/16 - 30/04/17
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Ambient i
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Acció de caça
prohibida
Zona
d’activitat
humana de l’ Estació
d’Esquí del Pas de
la Casa- GrauRoig
21/11/16 - 30/04/17

Zones:
Nuclis urbans, zones
urbanitzades i llocs
habitats
Carreteres generals
i secundàries
Portar:
Arma descarregada
i enfundada

Acció de caça limitada
a buscar, acuitar...
(captura no permesa)

Vedat
de caça
Vedat temporal
de caça
Zona d’activitat
humana

Zona
d’activitat humana
del Funicamp
21/11/16 - 30/04/17
15/07/17 - 15/09/17
Zona
d’activitat humana
de l’obac d’Andorra la Vella
Tot l’any
Zona
d’activitat humana
de Naturlàndia
Tot l’any

Zones:
150 m

25 m

25 m

Zona
d’activitat humana
del Pla d’Engolasters
Tot l’any

Distància ≤ 150m. a Nuclis urbans,
zones urbanitzades i llocs habitats
Distància ≤ 25m. a bordes
cabanes i refugis de muntanya
Distància ≤ 25m. a carreteres
generals i secundàries

Portar:
Arma descarregada
i enfundada

TERRENYS DE CAÇA
ZONES DE TERRENY CINEGÈTIC COMÚ
Són zones de terreny cinegètic comú les que no han estat definides
com a vedats de caça ni com a vedats temporals de caça.
A les zones de terreny cinegètic comú, l’exercici de la caça es
pot practicar sense altres limitacions que les previstes en la Llei
de caça o en les disposicions que la desenvolupen i les normes
complementàries.

VEDATS DE CAÇA
Els vedats de caça asseguren la protecció, la conservació i el foment
de les espècies autòctones. La creació, la modificació o l’anul·lació
dels vedats de caça es fa per llei.
Als vedats de caça es prohibeix tota acció de caça i portar qualsevol
arma.
Als llocs habitats, carreteres generals i carreteres secundàries
inclosos en un vedat de caça només s’autoritza portar armes si estan
descarregades i degudament enfundades.
En els vedats de caça es pot acordar la captura de determinades
unitats quan, en aplicació dels plans de gestió dels vedats de caça
i en coherència amb els plans de caça de cada espècie, aquests
plans ho disposin.

VEDATS TEMPORALS DE CAÇA
Els vedats temporals de caça es destinen a protegir temporalment
totes les espècies animals que hi habiten. El Govern estableix
anyalment per la via reglamentària els vedats temporals de caça.
Als vedats temporals de caça es prohibeix tota acció de caça i portar
qualsevol arma, excepte durant el període de la caça de l’isard.
En els llocs habitats, carreteres generals i carreteres secundàries
inclosos en un vedat temporal de caça, només s’autoritza a portar
armes si estan descarregades i degudament enfundades.

2016

En els vedats temporals de caça es permet la caça de l’isard durant
el període hàbil per a aquesta caça, en les condicions que estableix
la Llei de caça, el Reglament de gestió i caça de l’isard i les normes
complementàries.

CAÇA

SEGURETAT EN LA CAÇA

Mapa

Segons la Llei de caça, del 28 de juliol del 2016, es defineixen els
conceptes següents:
Acció de caça: l’activitat exercida per les persones mitjançant l’ús
d’arts, armes o mitjans adequats per buscar, atreure, perseguir o
acuitar els animals, amb la finalitat de capturar-los vius o morts.
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Dies hàbils de caça
per espècie
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Guineu, tudó, merla, griva
Llebre
Perdiu grisa, perdiu roja, faisà
Porc senglar, Cérvol comú

Porc senglar
Cérvol comú

CALENDARI DE CAÇA TEMPORADA 2016-2017

Batuda: modalitat de caça que consisteix en el fet que una persona
o un grup de persones anomenades batedors, amb l’ajut de gossos
o sense, efectuen l’arruix de les peces aixecant-les i forçant-les a
aproximar-se cap a les parades on resten els caçadors armats per
abatre-les.
Els caçadors que estiguin en acció de caça en
la modalitat de batuda, i les persones que els
acompanyin, han de dur posada i a la vista una
peça de roba d’alta visibilitat de color taronja que
ha de ser una gorra, una jaqueta o una armilla.
En les batudes de les espècies regulables s’han de senyalitzar els
accessos a la zona de batuda amb rètols informatius que indiquin
que s’està fent la batuda. S’entén per accessos a la zona de batuda,
les carreteres, les pistes forestals i els camins principals.
Lloc habitat: Construcció ocupada per persones amb accés rodat
d’amplada superior a 2,5 metres. No s’entén per “llocs habitats” les
cabanes i els refugis de muntanya.
Arma enfundada: S’entén que una arma està enfundada quan no
és a la vista, i la funda o qualsevol altre element de roba la cobreix
totalment.

ZONES DE SEGURETAT
Es consideren zones de seguretat:
• Els nuclis urbans, les zones urbanitzades i els llocs habitats.
• Les carreteres generals i secundàries obertes a la circulació
de vehicles.
• Les zones d’activitat humana en què el Govern, a demanda
del comú afectat, prohibeix per la via reglamentària
temporalment l’activitat de la caça.
En aquestes dos zones de seguretat, l’acció de caça queda prohibida.
Per transportar l’arma, ha d’estar descarregada i enfundada, i cal
evitar que estigui a la vista.
També es consideren zones de seguretat:
Les proximitats als nuclis urbans, zones urbanitzades i llocs habitats,
en una distància igual o inferior a cent cinquanta (150) metres.
Les proximitats a les carreteres generals i secundàries obertes a la
circulació de vehicles, en una distància igual o inferior a vint-i-cinc
(25) metres.
Les bordes, les cabanes i els refugis de muntanya, en una distància
igual o inferior a vint-i-cinc (25) metres.

Limitacions de captura i
transport per caçador i dia

-

1 llebre
3 exemplars entre les 3 espècies
-

Les zones d’activitat humana en què el Govern, a demanda del
comú afectat, limita per la via reglamentària temporalment l’activitat
de la caça.
En aquestes zones de seguretat, l’acció de caça s’ha de limitar a
buscar, atreure, perseguir o acuitar els animals, però està prohibit
l’ús de l’arma, que ha d’estar descarregada i enfundada, i no pot
estar a la vista.
En qualsevol cas, quan es caci en els límits de les zones de
seguretat, sempre s’ha de fer d’esquena a aquestes zones.

VEDATS DE CAÇA
En els vedats de caça, l’exercici de la caça està permanentment
prohibit, però es pot acordar la captura de determinades unitats en
les condicions i formes establertes per via reglamentària.
Vedat de caça d’Enclar
Els seus límits són: de la collada de Muntaner, seguint aigües avall
pel riu dels cortals de Sispony, seguint el riu Valira del Nord fins a la
seva confluència amb el Valira d’Orient, seguint el Gran Valira fins al
riu d’Os, i seguint-lo fins a la frontera espanyola, punt on segueix la
dita frontera fins a la collada de Muntaner.
Vedat de caça de Xixerella
Els seus límits són: des de la sortida d’Erts, riu amunt fins a la plaça
de Pal i pel mateix riu al cap del forn de la Calç, tot pujant pel barranc
del bosc de la Finestra fins a la roca del Tut i seguint la serra dels
Cortals fins a l’alt de la Capa, baixant cap al coll de Turer i tirant recte
fins al riu de Galliner, vorejant-lo fins a la roca Entravessada i seguint
el riu d’Arinsal fins a la cruïlla d’Erts.
Vedat de caça de la vall de Ransol
Els seus límits són: del pic de la Serrera fins a la collada dels
Meners, el pic de la Cabaneta, anant fins al pic de la Pala Alta serra
serrant fins al pic de Torradella, seguint per la serreta fins al coll
de la Cauba. A partir d’aquí, per la canal del coll de la Cauba fins a
l’encreuament amb el Valira d’Orient, riu amunt fins a la confluència
amb el riu d’Incles i seguint aquest riu fins al pont d’Incles. Seguint
la carretera de la vall d’Incles fins al riu de Manegor, riu amunt fins a
la collada de Fontargent i des d’aquí seguint la frontera fins a trobar
el pic de la Serrera.
Vedat de caça del Parc natural de la vall de Sorteny
Els seus límits són: del pont de la Rabassa, pujant pel roc del Quer
(inclou el planell del Quer), i seguint la línia de la cresta passant pel
turó del Forn, fins a la serra del Forn, frontera amb França (serra de
la Cebollera) fins al pic de la Serrera; a partir del pic de la Serrera,
seguint el límit de la parròquia d’Ordino amb la parròquia de Canillo,
passant pels pics de la Cabaneta i de l’Estanyó, fins a creuar la serra
de la coma Obaga; baixant serra avall, passant per la collada de
Ferreroles, fins al pont de Puntal i seguint el riu de Rialb fins al pont
de la Rabassa.

VEDATS TEMPORALS DE CAÇA
Ordre ministerial relativa a la temporada de caça 2016-2017.
Vedat temporal de caça d’Ordino
Els seus límits són: vorejant els límits de la parròquia de Canillo i
els límits de la parròquia de la Massana fins a trobar el riu Valira del
Nord, seguint aigües amunt fins al riu de Segudet, riu amunt seguint
posteriorment el riu de Redort fins a trobar la trenca amb la parròquia
de Canillo.
Vedat temporal de caça d’Escaldes-Engordany
Els seus límits són: des del terme de la Massana, tota la solana
d’Engordany, els Vilars i Can Diumenge, fins al terme d’Encamp.

ZONES D’ACTIVITAT HUMANA
AMB ACCIÓ DE CAÇA PROHIBIDA
Ordre ministerial relativa a les zones d’activitat
humana fixades per a la temporada de caça 2016-2017.
Zona d’activitat humana d’Ordino-Arcalís
Es prohibeix l’exercici de la caça al Camp de Neu d’Ordino-Arcalís a
partir del dia 15 de novembre del 2016 fins al 31 de maig del 2017. La
zona delimitada és la següent: des del pic de l’Hortell, serra serrant
fins al pic d’Arcalís, fins al pic de Cataperdís, i seguint la frontera
francesa passant pel port del Rat i pel port de Creussans fins al
cap de la Serreta entre les valls de Creussans i Tristaina, seguint la
Serreta fins a trobar el riu de Tristaina al nivell de la cascada sota
l’estany Primer de Tristaina, seguint el riu de Tristaina fins al pont del
Castellar, i serra amunt fins al pic de l’Hortell.
Zona d’activitat humana de Pal-Arinsal
Es prohibeix l’exercici de la caça a la zona d’activitat humana de Pal
des del 21 de novembre del 2016 fins al 30 d’abril del 2017. La zona
delimitada és la següent: des del pic del Cubil seguint la frontera
espanyola fins a trobar el riu del barranc del Solanyó, seguint aquest
amunt fins a la carretera del port de Cabús (CG 4), seguint aquesta
carretera fins a l’encreuament amb la carretera de la Caubella (CS
420) i seguint-la fins al planell de la Caubella, i serra serrant amunt
per la serra del Solà fins al pic del Cubil.
Es prohibeix l’exercici de la caça a la zona d’activitat humana
d’Arinsal des del 21 de novembre del 2016 fins al 30 d’abril del
2017. La zona delimitada és la següent: des del pic Negre seguint
la frontera espanyola, passant pel port Vell fins al pic del Port Vell,
i serra serrant passant pel pic dels Aspres fins al cap de les Canals
de Ribanelles i baixant pel serrat de l’Arna Tova fins a trobar el riu
Pollós, seguint-lo riu avall fins a la cruïlla amb el riu de Comallemple,
d’aquí seguint la serra de l’Obaga de la Comarca fins a l’alt de la
Capa, i serra serrant fins al pic Negre.
Zona d’activitat humana de l’estació de Soldeu el Tarter i el Forn
Es prohibeix l’exercici de la caça des del 21 de novembre del 2016
fins al 30 d’abril del 2017 a la zona delimitada següent: del pont de
la Mola (Soldeu), seguint la pista del bosc Fosc fins a trobar el camí
del Pla de les Pedres. Tot seguint el camí del Pla de les Pedres
fins a trobar la trenca de la parròquia de Canillo amb la parròquia
d’Encamp, seguint-la per la serra de les Solanelles, collada de les
Solanelles, collada de les Soronelles, pic de la Llosada fins a trobar
el cap de la cresta sobre el pla de Géspit. Baixant per la pista d’esquí
El Rossinyol fins a trobar la bassa del Forn, vorejant-la fins a trobar
el camí rodat que segueix pel peu del planell del Forn fins a trobar
el vial de la Roca. Seguint-lo fins a la cresta de la Roca del Forn.
Tot seguint la cresta de la Roca del Forn fins al cap de la cresta de
la Roca del Forn, passant pel coll de la Portella, vorejant les basses
cap al pic d’Encampadana fins al collet de les Solanelles. Seguint pel
cap de la cresta fins al refugi de Ribaescorjada baixant pel bosc del
Comellar Llarg. Del refugi, tot seguint el riu de la Bor fins a trobar el
Valira d’Orient, seguint-lo amunt fins al pont de la Mola.

Zona d’activitat humana d’Andorra la Vella
Es prohibeix l’exercici de la caça a tota la zona d’esbarjo de la
Comella, així com als entorns de l’Anella Verda d’Andorra la Vella:
als recs de l’Obac i del Solà i als seus camins associats.
Zona d’activitat humana del pla d’Engolasters
Es prohibeix l’exercici de la caça a tota la zona del pla d’Engolasters:
des de la presa de l’estany d’Engolasters fins al cap del serrat de
l’Estany, respectant les distàncies de seguretat reglamentàries fins
al Club de Tir al Plat d’Andorra inclosa la solana dels Barrers i les
Salineres. S’hi inclouen totes les feixes del pla d’Engolasters, punts
de berenada de la font de la Closa, i es continua per la canal de la
Tosa fins al camí de coll Jovell, seguint el camí superior de coll Jovell
fins a la carretera secundària 200. De la carretera secundària 200
fins al límit parroquial d’Escaldes-Engordany i la parròquia d’Encamp
i seguint el límit parroquial fins a la presa de l’estany d’Engolasters.

ZONES D’ACTIVITAT HUMANA
AMB ACCIÓ DE CAÇA LIMITADA
Zona d’activitat humana del Funicamp
Es limita temporalment l’activitat de la caça a la zona d’activitat
humana del Funicamp des del 21 de novembre del 2016 fins al 30
d’abril del 2017, i del 15 de juliol al 15 de setembre del 2017 a la
zona delimitada següent: des de la cruïlla de la CG2 amb la CS dels
Cortals fins al pont de l’Ovella, riu amunt fins a la primera corba de
Feritxet, seguint la CS dels Cortals fins al pont de la Baronia, riu
amunt fins a la collada d’Enradort, seguint cap a la collada de les
Solanelles i cap al repetidor de la Llosada, baixant serra serrant fins
a la borda del Malestivat, pujant al cap de Rep, baixant a Solans, cap
al roc de la Posa i fins a la CG2.
Zona d’activitat humana de l’estació d’esquí
del Pas de la Casa - Grau Roig
Es limita temporalment l’activitat de la caça en la zona d’activitat
humana de l’estació d’esquí Pas de la Casa - Grau Roig, des del 21
de novembre del 2016 fins al 30 d’abril del 2017, a la zona delimitada
següent: des de la collada d’Enradort a la collada de les Solanelles,
seguint la trenca d’Encamp (serra de les Solanelles i serrat de la
Posa) fins a la CG2, seguint la carretera fins al Pas de la Casa, riu
Arieja amunt fins al pic de les Abelletes, passant pel pic d’Envalira,
per la portella de Joan Antoni, pel pic de la Serra Seca, per la collada
de Montmalús, pel pic de Montmalús, serra avall seguint la serra de
Coma Estremera fins l’estany Primer dels Pessons, vorejant-lo fins
al riu del segon estany i seguint-lo fins a l’estany Forcat, vorejant-lo
per la part inferior fins al pic Baix del Cubil, fins al pic Alt del Cubil i
cap a la collada d’Enradort.
Zona d’activitat humana de Naturlàndia
Es limita l’activitat de la caça a tota la zona de Naturlàndia: de la
carretera de la Rabassa (CS núm. 130, PK7+550), continuant
carretera amunt fins al revolt del Camp de Tir (PK8 +250). Del
revolt del Camp de Tir fins a la costa de l’Escobar, seguint fins a la
collada Fosca i fins a la font dels Traginers. Tot seguint la frontera
fins a sobre el sifó i del sifó fins al riu de Caborreu. Continuant aigües
avall del riu de Caborreu, fins a la carretera secundària núm. 130 a
l’entrada de les pistes de les Mules (PK15 + 800), passant per la
pleta de les Mules. Tot seguint la carretera avall fins a la part alta de
zona de Montllobar (PK10 + 500). Continuant per l’esquerra de la
zona de Montllobar fins a retrobar la carretera secundària núm. 130
(PK 9 + 700). Seguint aquesta carretera fins a la part alta del Camp
de Tir de la Rabassa (PK 9 +200), vorejant el Camp de Tir per la
dreta de la plana del Banc fins a trobar la carretera secundària núm.
130 (PK7 + 500).

LA LLICÈNCIA DE CAÇA
Té dret a caçar tota persona més gran de setze anys titular de la
llicència de caça.
La llicència de caça és un document personal i intransferible, la
tinença i el port del qual són obligatoris per practicar la caça.
La llicència de caça es compon del carnet de caçador i del
comprovant del pagament de la llicència en curs.
Tot titular d’una llicència de caça ha de ser membre de la Federació
Andorrana de Caça.
Requisits d’exercici de la caça.
Per practicar la caça és obligatori:
a) portar en tot moment la documentació que acrediti que el caçador
és titular de la pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil vigent.
b) ser titular del permís d’arma vigent i portar-lo a sobre, d’acord amb
la normativa vigent referent a la tinença i el transport d’armes.
Com obtenir-la per primera vegada o després d’haver-me estat
retirada per infracció administrativa o per resolució judicial?
Les persones que sol·liciten per primera vegada una llicència de caça
o que la sol·liciten després d’haver estat inhabilitades per infracció
administrativa o per resolució judicial, han de superar una avaluació
sobre coneixements de fauna, hàbitats, utilització d’armes de foc
i legislació en matèria de protecció del medi, de caça i d’armes,
segons el reglament d’avaluació per obtenir una llicència de caça.
Imports de les llicències de caça:
• Llicència de caça per a andorrans i residents: 24,40 €.
• Llicència de caça per a andorrans i residents de 65 anys o més
i menors de 18 anys: 12,20 €.
• Llicència de caça per a estrangers no residents: 39,05€.
• L’import de la quota de soci de la Federació Andorrana de Caça
queda fixat per a la temporada 2016-2017 en 23,20 € per a
andorrans i residents.
• L’import de la quota de soci de la Federació Andorrana de Caça
queda fixat per a la temporada 2016-2017 en 11,60 € per a
andorrans i residents de 65 anys o més i per a menors d’edat.
• L’import de la quota de soci de la Federació Andorrana de Caça
queda fixat per a la temporada 2016-2017 en 37,20 € per a
estrangers no residents.

ESPÈCIES CAÇABLES
Espècie caçable

Limitacions

Període hàbil

Modalitat de
caça

Dies hàbils de caça

Documentació obligatòria

Guineu
Tudó
Merla

Sense limitacions
de captura, sexe
i edat

Griva
Llebre

1 unitat/dia

Dijous, diumenges i festius del
període hàbil

del 02/10/2016
al 08/01/2017

Perdiu xerra
Perdiu roja

3 exemplars
entre les 3
espècies

•

Carnet de caçador/a

•

Document acreditatiu
d’assegurança de
responsabilitat civil

•

Comprovant del pagament
de la llicència en curs

•

Permís d’arma

•

Carnet de caçador/a

•

Document acreditatiu
d’assegurança de
responsabilitat civil

Faisà
Porc fer
Cérvol

Sense limitacions
de captura, sexe
i edat

Cabirol
Peça adjudicada

Mufló

del 02/10/2016
al 28/02/2017

Dijous, dissabtes, diumenges i
festius del període hàbil

del 02/10/16 al
30/11/16

Batuda
(mascles i
femelles)

Tots els dies hàbils de la
temporada de caça 2016-2017
compresos en el període hàbil
d’hivern (dijous, diumenges i el
festiu 1 de novembre del 2016)

del 02/10/16 al
30/11/16

Espera o
aproximació
(mascles i
femelles)

Tots els dies compresos en el
període hàbil d’hivern

•

del 01/05/17 al
31/07/17

Espera o
aproximació
(mascles)

Certificat d’adjudicació
d’una llicència especial
de caça

Tots els dies compresos en el
període hàbil d’estiu

•

Permís d’arma

En el moment que efectua una captura de cérvol, el caçador ha de comunicar-ho per telèfon al Cos de Banders. Si es vol transportar la peça trossejada,
abans de fer-ho cal obtenir l’autorització corresponent per part del Cos de Banders.
En el cas d’efectuar la captura del mufló sotmès a un pla de caça, si es vol transportar l’animal trossejat o únicament parts de l’animal, el caçador ha
d’obtenir, en el moment de la comunicació de la captura, l’autorització corresponent del Cos de Banders abans de trossejar-lo.
En ambdós casos, el caçador ha de prendre les mesures escaients perquè les restes de l’animal quedin en llocs allunyats dels camins i zones transitades
per altres usuaris de la muntanya.. En tot cas, és obligatori que es transporti el cap de l’animal anellat a la pell de manera permanent per poder identificar
el sexe i l’edat de l’animal en el moment del control posterior.
Pel que fa a l’espècie porc senglar, d’acord amb l’article 5 del Reglament sobre la detecció de triquines de porcs senglars obtinguts en l’exercici de l’art
de la caça, del 28 de setembre del 2005, prèviament al consum les carns s’han de sotmetre a una anàlisi de detecció de larves de triquina (músculs
masseters o galtes, músculs de la base de la llengua, diafragma i músculs intercostals).

MIDES RÈTOL “BATUDA EN CURS”
El rètol té una mida A3, és a dir: 420 cm d’amplada per 297 cm d’alçada i podeu descarregar un PDF a l’adreça electrònica:
www.patrimoninatural.ad

