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Abstract 
Pla de gestió de senglars (Sus scrofa) en zones altament antropitzades. Parc Natural de la Serra de 
Collserola. This article introduces the "Management plan of wild boars in highly humanized areas, 
Natural Park of Sierra de Collserola". By studying documents that define the species, as management 
experiences in Spain and the rest of the world, we have designed a new management plan. This Plan 
incorporates guidelines for cooperation and networking, as the newest techniques and technologies in 
the field of wildlife management. During this project, has highlighted the need for a protocol to monitor 
the effects caused by the animals, in order to define and optimize the actions and resources to use. 
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Resumen 
Pla de gestió de senglars (Sus scrofa) en zones altament antropitzades. Parc Natural de la Serra de 
Collserola. En este artículo se presenta el “Plan de gestión de jabalís en zonas altamente humanizadas, 
Parque Natural de la Sierra de Collserola”. Mediante el estudio de documentos que definen la especie, 
como de experiencias de gestión en España y en el resto del mundo, se ha diseñado un nuevo Plan de 
Gestión. Este Plan, incorpora las directrices de cooperación y trabajo en red, así como las más nuevas 
técnicas y tecnologías en el ámbito de la gestión de la fauna silvestre. Durante la realización de este 
proyecto, se ha evidenciado la necesidad de un protocolo de seguimiento de las afectaciones 
provocadas por los animales, para poder definir y optimizar las acciones y recursos a utilizar.   
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Introducció 
El senglar (Sus scrofa) és una espècie 
classificada com cinegètica en els reglaments 
de l’Estat Espanyol. Això fa que, de forma 
general, la gestió de la població recaigui en els 
caçadors. Per aquest motiu, el sistema de 
gestió clàssic a tot l’Estat, és el de la cacera 
amb armes de foc.  
A Collserola, al 2012, com a mètodes 
alternatius, es van dur a terme: batudes amb 
arc; rehabilitació dels animals acostumats a 
l’esser humà; reubicació d’animals capturats. El 
balanç d’aquests mètodes va ser negatiu per la 
falta de resultats i/o conflictes amb els usuaris 
del Parc (S. Cahill, F. Llimona, L. Cabañeros & F. 
Calomardo, 2012). Finalment, en aquest mateix 
article, es presenten els mètodes de captura 
per trampeig o amb dards anestèsics, i la 

posterior eutanàsia, com el mètode més 
utilitzat en el Parc Natural de Collserola. En 
aquest mateix indret, el “Pla de Control del 
Senglar (Sus scrofa) a Collserola” de 2005, 
redactat per Minuàrtia, incorpora una 
metodologia innovadora en l’àmbit de la gestió. 
A quest nou enfoc, es basa en el seguiment i 
càlcul de les poblacions per estimar un nombre 
de captures necessàries per a controlar la 
població. Si els caçadors no arriben al nombre 
de captures indicat, que s’han de fer en zones 
de seguretat, aquestes s’hauran de completar 
amb batudes administratives. 
Paral•lelament, s’incorporen mesures per 
reduir la població o evitar-ne l’accés a 
determinades zones, com apareix a “EL JABALÍ 
EN ZONAS URBANAS Y PERIURBANAS 
PROBLEMAS QUE OCASIONA Y MÉTODOS DE 



CONTROL” editat per SEFaS (Servei 
d’Ecopatologia de Fauna Salvatge) i la facultat 
de Veterinària de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, on presenten directrius per reduir 
l’accés a l’aliment, eliminar exemplars, i 
controlar la reproducció. 
En altres punts del món la metodologia de 
gestió és similar, eliminació dels exemplars amb 
armes de foc o captura i eutanàsia (F. 
Courchamp, J. Chapuis, M. Pascal, 2002). En 
alguns països com Australià, també s’usa 
l’enverinament (J. Hone: Applied Ecology 
Research Group, University of Canberra, 2001).    
En l’àmbit de control de la reproducció es 
presenta l’administració de fàrmacs 
anticonceptius, com en “Effect of the GnRH 
vaccine GonaCon on the fertility, physiology 
and behaviour of wild boar”. Tant per a vacunar 
per a malalties a les poblacions salvatges a 
Alemanya (S. Rossi, F. Pol, B. Forot, N. Masse-
provin, S. Rigaux, A. Bronner, M.-F. Le Potier, 
2010), com per l’administració d’anticonceptius 
a Anglaterra, existeix el BOS (Boar-Operated-
System). Instrument per a subministrar els 
esqués amb els fàrmacs de forma selectiva per 
a senglars (G. Massei, J. Coats, R.Quy, K. Storer, 
D. Cowan, 2010).  
A Anglaterra, s’ha aplicat el sistema de gestió 
amb anticonceptius. Es va usar en zones amb 
altes densitats de població, i la seva reducció al 
cap de dos anys va ser exitosa, tal com es 
comenta en diversos documents ja citats 
Ara per ara, tots els sistemes i protocols de 
gestió, inclouen la reducció de l’oferta 
d’aliment en zones urbanes per reduir-ne 
l’atractiu. Això entra en conflicte amb els 
interessos e ideals de part de la societat. Pel 
que fa a l’eliminació d’individus, també crea 
conflicte amb ciutadans i grups de pressió 
(ecologistes, defensors dels drets dels animals, 
etc.), que rebutgen tant les metodologies de 
caça com l’eutanàsia d’aquests animals, encara 
que accepten, o reclamen, un major control de 
la població i els danys que provoquen. 
 
 
Àrea d’estudi 
L’àmbit d’estudi, és el Parc Natural de la Serra 
de Collserola i la seva àrea d’influencia. Aquest 
Parc, es situa al sector central de la Serralada 
Litoral Catalana. Limita amb el riu Besos a l’est, 
i amb el Llobregat per l’oest; pel nord, té el 
límit a les rieres de Sant Cugat i de Rubí, mentre 
que pel sud, ho és el pla de Barcelona. 
La Serra forma part de nou poblacions que 
tenen part del seu terme municipal dins l’àmbit 
del Parc: Barcelona, Montcada i Reixac, 

Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, El 
Papiol, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, 
Sant Just Desvern i Esplugues de Llobregat. El 
Parc no només esta envoltat per grans ciutats, 
sinó que es troba travessat per diverses e 
importants infraestructures viaries. També 
presenta múltiples construccions a l’interior, 
fruit de la mancança de planejament urbanístic 
de principis del segle XX. 
 
Materials i mètodes 
El principal mètode de treball, ha estat la cerca 
bibliogràfica i estudi d’articles de gestió del 
senglar, així com la tesis doctoral de la senyora 
C. Rosell. Per a poder dissenyar el Pla aplicat a 
la Serra de Collserola, s’ha cercat informació 
concreta a diferents nivells i departaments de 
l’administració (Diputació de Barcelona, 
Ajuntaments, Generalitat, etc.). També s’han 
establert converses i consultes a experts (F. 
Calomardo -Cap de Guardes del Parc de 
Collserola-, S. Lavín -cap de SEFaS -, M. Vargas – 
Cap de l’Àrea d’Activitats Cinegètiques).  
 
Resultats i Discussió 
 
En base als antecedents i les noves tecnologies 
disponibles, s’ha fet una proposta de Pla de 
Gestió aplicable a la realitat de l’àrea d’estudi.  
A diferencia del que es ve fent fins a dia de avui 
a Espanya, aquest Pla considera dins de la 
gestió, les àrees urbanes. Es pretén reduir les 
incidències provocades per senglars. Aquestes 
incidències ocorren quant aquests animals 
surten del perímetre de l’àrea verda del Parc. 
El Pla proposa fer una diagnosis i seguiment de 
totes les incidències i problemes. Amb aquestes 
dades, es permetrà aconseguir una visió real de 
la magnitud del problema. Igualment, 
s’aconseguirà una major precisió i eficiència en 
la detecció de problemes crònics. D’aquesta 
manera es podran prendre decisions objectives 

Límits, zones excloses i carreteres del Parc Natural de 
Collserola 
Font: www.parcnaturalcollserola.cat 



d’on i quines mesures aplicar per optimitzar 
recursos, així com fer-ne el seguiment de 
l’eficàcia. També proposa fer un estudi 
sociològic anual per a poder conèixer i fer el 
seguiment de la realitat social: relació amb els 
senglars i l’entorn; efectes de les campanyes 
informatives; etc. Part del problema ve donat 
per l’alimentació directa de la gent als senglars. 
És necessari contemplar la societat humana 
com un factor més en la gestió, i no com un 
obstacle.  
Amb la diagnosis realitzada, es podrà localitzar 
els punts més crítics on instal·lar els PAS (Punts 
d’Alimentació per a Senglars). L’objectiu 
d’aquests punts, no és complementar la dieta, 
sinó crear una barrera psicològica als senglars. 
Pretén eliminar la necessitat de sortir de les 
zones verdes als senglars, i donar un punt 
conegut on la gent pugui anar-los a veure i a 
alimentar. Els PAS orientats a ser visitats (zona 
perimetral del Parc) comptaran amb informació 
i panells educatius, mentre que els de l’interior, 
només respondran a la funció de gestió.  
Mitjançant els PAS com a punt d’atracció dels 
senglars, es podrà simplificar l’administració de 
vacunes anticonceptives, i les captures 
necessàries. Es planteja GonaCon

TM 
 com a 

substancia a utilitzar. Els efectes d’una sola 
injecció duren de 3 a 6 anys en Sus scrofa en 
captiveri (Massei, G., Cowan, D., Coats, J., 
Bellamy, F., Quy, R., Pietravalle, S., Brash, M. & 
Miller, L., 2012), i no ha mostrat efectes 
adversos en la salut de l’animal. Aquesta 
vacuna es pot administrar via oral o 
intramuscular. No s’ha estudiat la durada de 
l’efecte en animals en llibertar, així com la 
possible diferencia en resultats segons el tipus 
d’administració. Per aquest motiu es planteja 
l’experimentació d’aquestes dades en el propi 
Parc. 
A causa de la falta de dades actual, i que la 
gestió presentada afecta a la reproducció i no al 
nombre d’individus actuals, es planteja 
mantenir les mesures actuals de gestió per 
captures, i la progressiva posada en practica de 
la gestió amb PAS i anticonceptius. Durant 
aquest temps, també es proposa iniciar un 
seguiment e identificació de la població, per 
marcatge amb cròtals. Amb aquest seguiment, 
es simplificaria l’avaluació dels efectes de la 
medicació en la població, així com dades 
especifiques sobre l’espècie.  
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