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TIPUS DE LLICÈNCIES  

El tipus de llicències de caça que actualment poden expedir-se al territori de Mallorca es 
bastant ampli, segons el tipus de caça i mètodes que s’utilitzin per caçar.  
 
LLICÈNCIES MÉS FREQÜENTS: 
 
A1- És la llicència més utilitzada per  caçar amb arma de foc i sense arma de foc per a 
la caça menor (conills, llebres, perdius, guàtleres, tords ...). 
 
A2-  igual que l’anterior però per a menors de 18 anys (i majors de 14). Han 
d’adjuntar també una fotocòpia del DNI del representant legal, i emplenar i signar la seva 
part de la sol·licitud. 
 
B1- Llicència per a la caça menor però sense armes de foc ( caçar només amb cans, 
per a tords amb filats, arc, perdius amb bagues de Menorca ...)  
 
B2- Llicència  igual a l’anterior però per a menors de 18 anys  ( i fotocòpia DNI del 
representant legal). 
 
PF1- Llicència de pesca fluvial. 

 
 

LLICÈNCIES ESPECIALS:  
 
Les llicències de tipus C Sempre han d’anar acompanyades  d’una del  tipus A o B  , (A si es 
caça  amb arma de foc, B en cas de no utilitzar armes). 
 
C1- Llicència especial per a caçar mitjançant falconeria  
 
C2- Llicència especial per caçar amb reclam de perdiu mascle, tant amb escopeta com 
amb bagues.   
 
C3- Llicència especial per fura 
 
C5-  Llicència especial de caça per a trofeus de caça homologables , temporal per 1 mes.   
 
A5- Llicencia temporal de 5 dies per l’arruix de perdiu i faisà    
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LLICÈNCIES  PER CAÇADORS NO COMUNITARIS   
 
A3- Llicència temporal  per caçar durant un mes amb armes de foc o qualsevol altre 
procediment autoritzat. 
 
A4- Pròrroga de la llicència A3 per a un mes. 
 
B3- Llicències per caçar durant un mes sense  armes de foc. 
 
B4- Pròrroga de la Llicència B3 per a un mes 
 
 
Recàrrecs per caça major (cabra).  
 
Ha d’anar juntament amb una A1 ( per caçar amb arma de foc) o B1 ( no arma de foc: arc o 
cans i llaç), o amb una A3 o una B3. Es pot tramitar simultàniament o amb posterioritat a la 
llicència, però per força ha de integrar-se com a part d’una llicència; per sí mateixa no 
constitueix una llicència. Quan es fa amb posterioritat, s’ha de dur la llicència. En aquest cas, 
la vigència del recàrrec quedarà vinculat a la vigència de la llicencia. L’import a abonar pel 
concepte de recàrrec serà el que correspongui a cada any o fracció de vigència d’aquest.  
 
VIGÈNCIA DE LES LLICÈNCIES. 
 
Les llicències es poden fer per un període de 1, 2 o 3 anys. (excepte les llicències de 
pesca fluvial, que són per un any natural i  les especials  A3 - A4  -B3 - B4 I C5 que 
tenen vigència d’un més i la llicencia A5 que té una vigència de 5 dies)  
 
Documentació per a tramitar les llicències de caça i pesca fluvial: 
 

- Pagament de la taxa: model únic de sol·licitud i document d’ingrés del 
Consell de Mallorca o amb tarja bancària al servei de caça del Consell de 
Mallorca. 

- Fotocòpia del DNI/NIE/Passaport en el cas de sol·licitar la llicència per 
primera vegada , o de la llicència anterior del sol·licitant. No s’acceptaran 
instàncies on el domicili o dades de contacte siguin d’ intermediaris, i no 
corresponguin a les del caçadors que obté la llicència (és a dir, les que figuren als 
documents de identitat). 

- A les llicències per a menors sempre és necessari una autorització expressa del 
representant legal, adjuntant una fotocòpia del seu DNI/NIE/passaport. 

- Justificant de Jubilació en el cas de ser menor de 65 anys. 
 
 


