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ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA D’ISIL I ALÓS 

ANUNCI DE LICITACIÓ PERMISOS DE CAÇA 
 
Es fa públic que per acord de Junta Veïnal núm. 02/2021 de data 26 d’agost ha estat 
aprovat el plec de clàusules administratives que regiran la licitació mitjançant 
subhasta, de l’adjudicació de 4 permisos de caça modalitat TROFEU, de 13 permisos 
modalitat SELECTIU i de 6 permisos de caça modalitat lots FEMELLES atorgats pel 
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. 
 
Simultàniament s’anuncia la licitació per procediment obert amb un únic criteri de 
valoració, el preu mes elevat (subhasta) d’acord amb les següents dades: 
 
Objecte i preu de la licitació:  

El preu de licitació de cada permís de TROFEU és a l’alça, essent el preu de 
sortida de: 
1 isard:   4.950 euros 
1 mufló:  1.950 euros 
1 cérvol: 1.850 euros 
1 cabirol:   650 euros 
 
El preu de licitació de cada permís de SELECTIU és a l’alça, essent el preu de 
sortida de: 
2 isards: 1.700 euros/ut 
1 mufló:  1.000 euros 
4 cérvols:  950 euros/ut 
4 daines:   700 euros/ut 
2 cabirol:   350 euros/ut 
 
El preu de licitació de cada LOT de FEMELLES és a l’alça, essent el preu de 
sortida de: 
2 lots de 2 cérvols femella:   250 euros/lot 
1 lot de 2 muflons femella:    200 euros/lot 
3 lots de 2 daines femella:    270 euros/lot 

 
 Presentació de sol·licituds 

a) Data límit de presentació: 22 de setembre de 2021 (20 dies naturals a 
comptar a partir de l’endemà de la data de la publicació de l’anunci al BOP de 
Lleida). 
b) Lloc de presentació: Els licitadors podran presentar la seva oferta de forma 
telemàtica, mitjançant correu electrònic que contindrà la documentació xifrada, 
a l’adreça emd@isilalos.cat, o bé al registre l’Entitat Municipal Descentralitzada 
d’Isil i Alós : Casa Sastrés, C/ del pont núm. 7,  3a planta, en horari d’atenció al 
públic (exclusivament divendres de 10h a 14h) 
b) Documentació a presentar: la prevista al plec de clàusules administratives, 
que podeu trobar a la web: www.isilalos.cat 
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Les dates i condicions per efectuar les caceres son: 
 
Cérvol TROFEU: 
 

Període hàbil: Entre el 20 de setembre de 2021 i el 12 de març de 2022. 
Dies hàbils: dos dies seguits (prioritàriament de dilluns a dissabte) excepte 
festius. 
Pels permisos de trofeus propietaris es podrà caçar en diumenge si no hi 
hagués una altra possibilitat, d’acord amb la disponibilitat del calendari del 
personal que realitza l’acompanyament. 

 
Cérvol SELECTIU: 
 

Període hàbil: Entre el 5 de setembre de 2021 i el 27 de març de 2022. 
Dies hàbils: un dia (de dilluns a divendres excepte festius entre el 17 de 
setembre de 2021 i el 17 d’octubre de 2021 i de dilluns a dissabte excepte 
festius la resta de la temporada) 
 

Cérvol FEMELLES: 
 

Període hàbil: Entre el 25 d’octubre de 2021 i el 26 de març de 2022. 
Dies hàbils: un dia (de dilluns a dissabte excepte festius) 
 
 

Restriccions territorials durant la brama del cérvol 
Per tal de compatibilitzar l’ús públic del Parc Natural de l’Alt Pirineu, l’activitat de les 
empreses de guiatge i la seguretat dels ciutadans que hi acudeixen per lliure, no es 
permet la caça del cérvol entre el 15 de setembre i el 18 d’octubre de 2021 a les 
zones que es detallen tot seguit: 
1.- Sector Bonaigua 
2.- Sector Gavàs 
3.- Sector Isil – Alós d’Isil 
Per les mateixes raons no es permet la caça de mascles selectius o femelles, durant 
el mateix període, al sector següent: 
4.- Montgosso 
 
 
 
 
 
Daina SELECTIU: 
 

Període hàbil: Entre el 4 d’octubre de 2021 i el 16 d’abril de 2022. 
Dies hàbils: un dia (de dilluns a dissabte) excepte festius. 

 
Daina FEMELLES: 
 

Període hàbil: Entre el 25 d’octubre de 2021 i el 26 de març de 2022. 
Dies hàbils: un dia (de dilluns a dissabte) excepte festius. 
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Cabirol TROFEU: 
 

Període hàbil: Entre el 4 d’abril de 2022 i el 28 de maig de 2022. 
Dies hàbils: dos dies seguits (prioritàriament de dilluns a dissabte) excepte 
festius. De forma excepcional per causa major, es podrà caçar algun diumenge 
d’acord amb la disponibilitat del calendari del personal assignat a la RNC que 
realitza l’acompanyament. 

 
Cabirol SELECTIU: 
 

Període hàbil: Entre el 4 d’abril de 2022 i el 28 de maig de 2022. 
Dies hàbils: un dia (de dilluns a dissabte) excepte festius. 

 
 
 
 
Isard TROFEU: 
 

Període hàbil: Entre el 18 d’octubre de 2021 i el 1 de gener de 2022 (tots dos 
sexes) i entre el 2 de gener de 2022 i el 28 de maig de 2022 (només mascles) 
Dies hàbils: dos dies seguits (prioritàriament de dilluns a dissabte) excepte 
festius. Pels permisos de trofeus propietaris, de forma excepcional per causa 
major, es podrà caçar algun diumenge d’acord amb la disponibilitat del 
calendari del personal assignat a la RNC que realitza l’acompanyament. 

 
Isard SELECTIU: 
 

Període hàbil: Entre el 18 d’octubre de 2021 i el 1 de gener de 2022 (tots dos 
sexes) i entre el 2 de gener de 2022 i el 28 de maig de 2022 (només mascles) 
Dies hàbils: un dia (de dilluns a dissabte) excepte festius. 

 
 
 
 
Mufló TROFEU: 
 

Període hàbil: Entre el 1 d’octubre de 2021 i el 11 de juny de 2022 
Dies hàbils: dos dies seguits (prioritàriament de dilluns a dissabte) excepte 
festius. Pels permisos de trofeus propietaris, de forma excepcional per causa 
major, es podrà caçar algun diumenge d’acord amb la disponibilitat del 
calendari del personal assignat a la RNC que realitza l’acompanyament. 

 
Mufló SELECTIU: 
 

Període hàbil: Entre el 1 d’octubre de 2021 i el 11 de juny de 2022 
Dies hàbils: un dia (de dilluns a dissabte) excepte festius. 

 
Mufló FEMELLES: 
 

Període hàbil: Entre l’1 d’octubre de 2021 i el 26 de març de 2022 
Dies hàbils: un dia (de dilluns a dissabte) excepte festius. 
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Els permisos s’han de dur a terme durant la temporada de caça 21/22. 
 
Els lots de 2 femelles s’adjudiquen independentment del mascle. Les dos femelles es 
caçaran el mateix dia i acompanyats del mateix guarda, però els permisos es poden 
posar a dos titulars diferents. 
 
 
 
 
Isil,  1 de setembre de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guillem Esteban Isus 
President 
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