Circular de la normativa per la temporada 2013/14,
Punt 5è del ordre del dia, Normativa per la temporada 2013/14.
1. La caça menor en general s’obre el 13 d’octubre del 2013, fins al dia 2 de Febrer de 2014, d’acord en
lo que disposa la Resolució AAM/531/2013 de 11 de març, publicada al DOG núm. 6337 de 18/03/2013.
En lo condicionats que en la mateixa es senyala, com es que la caça de la perdiu finalitza el primer
diumenge de gener de 2014 (dia 5).
Els dies hàbils de caça a l’ÀPC T-10152, seran DIJOUS, DISSABTES, DIUMENGES i FESTIUS, tot el
dia. Caça Major (porc Senglar)
La temporada comença el 1 de setembre de 2013 i acaba el 23 de febrer de 2014.
Especificacions especials per a la caça del Porc Senglar a la nostra ÀPC T-1052.
Es concreta en batudes organitzades per la Societat, previ Ban Municipal, invitant a tots el
Socis.
2. La pròrroga del tord per aquesta temporada, esta prevista per la Llei de Vedes per als dies 6, 8, 9, 13, 15 i
16 de Febrer 2014, tot el dia.
3. Hi ha previst l’alliberament de perdius per als dies 19 d’octubre i 6 de desembre 2013.
4. Hem rebut 96 perdius de la RNC, que estan a la granja Miró de Santa Bàrbara, destinades a repoblar el
Coto.
5. Proposem el tancar la caça del conill en fura el dia 5 de Gener de 2014. (Es podrà caçar el conill
igualment, però sense usar la fura). A qui s’agafi caçant fora d’aquesta data, serà sancionat amb un any de
suspensió de soci la primera vegada, amb dos anys la segona i expulsat la tercera vegada. Les sancions son
acumulatives i no tenen data de caducitat. Aprovada.
6. D’acord amb el que disposa la Ordre de Vedes de la Generalitat de Catalunya, sobre el deure de recollir les
càpsules dels cartutxos, hem previst la instal·lació de 18 contenidors repartits estratègicament pel terme , per
a que els socis en facin ús i el guarda pugui anant retirant-los regularment i facilitar el dipòsit als nostres
socis.
7. A partir del primer diumenge de setembre i fins al 13 d’octubre, es podrà sortir amb els gossos des
dels Majanos fins a les Andorres, (diumenges i festius) o sigui la zona d’ensinistrament de gossos.
8. Durant la temporada de caça, quedarà prohibit la caça al conill a la zona compresa entre els majanos
(Parenova) al collet de la Baseta Cogulla, tal qual aigües vessen al Sud, i limitat al camí del corral d’Arsis.
Aquesta zona es podrà tornar a caçar en gos a partir del primer diumenge d’abril, els diumenges i festius,
donat que es tracta de la zona permanent d’ensinistrament de gossos.
9. També ha estat estudiant la Junta la possibilitat de que cada Soci, pugui treure una invitació per any,
condicionada al pagament de una quantitat 30 €, amb la següent condicionat:








A que el soci, tingui que anar juntament a caçar amb l’invitat.
Que no es pugui passar invitacions entre socis.
Les invitacions sols es faran durant els mesos de Novembre, Desembre i Gener. Octubre i Fabrer no es podran traure
invitacions.
Que el soci es faci responsable subsidiari dels danys que pugui causar el seu invitat.
Les invitacions es trauran a la Societat els dissabtes en horari de oficina i el soci, haurà de portar fotocopia de la
documentació del invitat.
Si es troba una persona invitada per un soci, sense haver tret la invitació, es tramitarà la denuncia corresponent per al
invitat i al soci se li obrirà expedient i se’l sancionarà amb un any d’expulsió de soci la primera vegada, 2 anys la segona i
la expulsió a la tercera.
Es considerarà invitat tot aquella persona que sigui partícip de la cacera.

S’acorda fer la prova aquesta temporada i a la propera Junta General, farem balanç del resultat i es procedirà
en conseqüència. Per lo tant queda aprovada la proposta.

Recordatori d’obligat compliment per a tota persona que practiqui la
caça a la nostra ÀPC T-10152, bé sigui Soci o invitat:
Per poder practicar la caça serà imprescindible el estar en possessió del rebut de la temporada,
o de l’autorització pertinent.
En lo ven entès que aquest rebut o autorització no té cap valor si no va acompanyat de tota la
documentació necessària per la pràctica de la caça:
Permís d’Armes, Llicencia de Caça tipus A o B, Assegurança
Obligatòria i Voluntària. Així com, tota la documentació reglamentaria dels gossos que pugui
usar per la practica de la caça.
El soci o invitat es fa responsable dels danys i de les responsabilitats que pugui incórrer durant
l’exercici de la caça, alliberant de qualsevol responsabilitat a la Societat de Caçadors Sant Roc. A
respectar i fer respectar la normativa que la Societat tingui vigent, així com, posar en coneixement de
la mateixa, qualsevol fet que pugui ser negligent observat durant l’exercici de la caça. I com no,
respectar les propietats privades, als seus propietaris, el medi ambient i seguir en tot moment les
indicacions dels Agents, tant els de la Generalitat com els de la Societat.
Aquest any per no fer massa llarg la circular, hem tret les recomanacions que fèiem sobre el
comportament, el respecte i el saber fer de cada soci, creiem que ja ho tenim tots més que sabut, que el
respecte comença en nosaltres mateixos i que el portar un arma no ens dona cap altre dret, que el de
practicar un esport, que per desgràcia esta molt mal vist per la societat actual. Per lo tant no els hi
donem menjar a aquells que ens volen destruir.
Qualsevol incidència, fet o sospita, que un soci pugui observar, a la nostra ÀPC, vos agrairíem que ens
ho féssiu saber el més aviat possible, per tal de poder donar-li solució.
Socis:
Fa dos temporades que vàrem enviar una autorització Bancària que ens havíeu de retornar signada
pel Soci i per la Entitat Bancària.
Sols hem rebut un 40 % de les que vàrem enviar, cosa que creiem que és una manca de
responsabilitat per part del 60 % de socis que han fet cas omís a la nostra petició.
Qualsevol rebut que ens sigui retornat es veurà incrementat pels costos bancaris + 20 € de
despeses.
Tot rebut no satisfet abans del 31 de desembre de l’any en curs, serà motiu de baixa de soci.
Tant sols desitjar-vos, que la campanya que comença el dia 13 d’Octubre sigui tot lo bona que tots
confiem, gaudiu de la natura i, que carai, passeu-vos ho bé, sense mals rotllos, sense mal ambient, en fi
sigueu feliços.
L’horari d’oficina serà:
Agost i Setembre els DILLUNS de 7 a 8 de la tarda.
D’octubre i fins a final de temporada de caça els DISSABTES de 7 a 8 de la tarda
La Web de la Societat torna a estar operativa i actualitzada, per lo tant, qualsevol tema que no es pugui
trobar a la mateixa ho podeu consultar via correu electrònic a info@santroc.net,

