
Objectiu 
 
Aquest full informatiu té l’objectiu de divulgar i 
assessorar sobre les possibles opcions a l’hora 
d’afrontar conflictes provocats pel porc senglar, 
tant pel que fa a l’adopció de mesures d’urgència 
com a les actuacions de prevenció i control.  
Té com a principals destinataris totes aquelles 
entitats, persones, ajuntaments, etc. afectats per 
conflictes amb l’espècie. 

 
Aspectes a tenir en compte sobre la 
problemàtica 
 
El porc senglar (Sus scrofa) és una espècie que a 
Catalunya trobem arreu del territori. La seva 
distribució i abundància depenen de la 
disponibilitat de recursos alimentaris i de 
l’existència de zones de refugi, normalment 
boscos o matollars. La seva capacitat d’adaptació 
i dieta omnívora li permeten colonitzar la pràctica 
totalitat del hàbitats presents a Catalunya, 
incloses les zones fortament humanitzades. 
 
Per tant, atesa la diversitat d’ambients presents al 
nostre país i les característiques biològiques de 
l’espècie, la possibilitat de conflictes és present 
arreu del nostre territori. 
 
Els perjudicis i les molèsties que ocasiona 
l’espècie són de tipologia variada: danys a 
conreus i pastures, jardins, parcs, horts i 
camps de golf, accidents de trànsit, 
problemes sanitaris i atacs esporàdics a 
persones i animals domèstics.  
En aquest darrer supòsit, és molt important 
actuar amb celeritat, ja que la conflictivitat tendeix 
a augmentar progressivament a causa de la 
capacitat de les cries d’aprendre el comportament 
dels progenitors. 
 
 
 

Què podem fer davant l’existència de 
conflictes amb el porc senglar? 
 
La presència de senglars a l’entorn de pobles i 
ciutats és una problemàtica que no pot ser 
abordada des d’una sola perspectiva ni amb una 
sola tècnica.  
 
Campanyes d’informació ciutadana 
 
Informar sobre la problemàtica de l’espècie a 
Catalunya 
 
Evitar pràctiques d’alimentació dels senglars 
Aquesta pràctica ha d’estar prohibida, tant pels 
perjudicis que ocasiona als animals com pels que 
pot ocasionar a les persones. Els porcs senglars 
que s’acostumen a les persones hauran de ser 
capturats i, malauradament, no podran ser 
retornats al medi natural. 

 
Persona alimentant un porc senglar. Cal vetllar per què aquests 
tipus de situacions no es produeixin (font: CAR Bar celonès). 
 

Promoure normatives específiques en l’àmbit 
municipal 
 
 
 

 

Reduir l’atracció de determinats indrets 
 
Gestió dels espais verds urbans: 
 
Potenciar la xerojardineria 
Evitar plantes bulboses 
Reduir el reg de gespes a l’estiu 
Eliminar la vegetació en zones d’amagatall 
  
Gestió dels residus urbans: 
 
Deixar la brossa dins els contenidors 

Deixar bosses de brossa fora dels contenidors és un a pràctica que 
cal evitar, ja que facilita l’alimentació dels seng lars i que s’habituïn 
a freqüentar aquests indrets.  

 
Fixació dels contenidors: cal tenir en compte 
la capacitat del porc senglar de tombar els 
contenidors per obtenir aliment. 
 
 
Control de la població 
 
Activitat cinegètica 
 
Captura amb mitjans diversos i per personal 
especialitzat 

 
 
 



Evitar l’accés a zones conflictives  
 
Tancaments elèctrics: es tracta d’una mesura 
àmpliament utilitzada i amb una eficàcia 
demostrada si se segueixen les prescripcions 
tècniques corresponents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esquema de tancat elèctric protector amb les dimens ions 
recomanades. Funcionament amb plaques solars (amb bateries de 12 
V) o corrent continu. Per evitar l’accés del senglar, es recomana una 
potència de com a mínim 4 joules (font: Minuartia). 

 
Tancaments permanents: es pot considerar per 
tancar recintes i zones d’accés del senglar a la 
xarxa viària. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanca perimetral permanent  amb malla nuada rectangular de filferro 
galvanitzat i de densitat progressiva. L’alçada ha de ser de 2 m amb 20 
cm enterrats al sòl. També hi ha la possibilitat d’instal·lar panells rígids 
soterrats 30 cm en un rasa paral·lela a la tanca existent (font: 
Minuartia). 

 
Repel·lents olfactius: la seva eficàcia és 
temporal i poc contrastada a hores d’ara. 

 
 
 

INFORMACIÓ  
 

Com a mesura immediata, davant de conflictes 
provocats pel porc senglar, podeu obtenir 
informació posant-vos en contacte amb el DAAM. 
 
Àrea d’Activitats Cinegètiques de la Direcció 
General del Medi Natural i Biodiversitat: 93 567 
42 00 
Serveis Territorials del DAAM a Barcelona: 93 
409 20 90 
ST del DAAM a la Catalunya Central: 93 885 52 99 
ST del DAAM a Girona: 872 975 000 
ST del DAAM a Lleida: 973 246 650 
ST del DAAM a Tarragona: 977 250 845 
ST del DAAM a les Terres de l’Ebre: 977 442 116 
Cos d’Agents Rurals: 112 o 93 561 70 00 
Mossos d’Esquadra: 112 
 
Cal esmentar que hi ha empreses especialitzades 
a resoldre conflictes relacionats amb porcs 
senglars, amb les quals podeu posar-vos en 
contacte perquè facilitin la solució més adient 
segons cada cas.  
 
Cal tenir en compte que qualsevol actuació que 
es vulgui dur a terme ha d’estar d’acord amb la 
normativa vigent en matèria d’espècies 
cinegètiques i de protecció dels animals. 
 

 

GUIA D’ACTUACIONS 
DAVANT DE  

CONFLICTES GENERATS 
PEL PORC SENGLAR EN 

ZONES URBANES A 
CATALUNYA 

 

Imatges de la portada i contraportada cedides pel Parc Natural de Collserola 

 


