Prohibicions, obligacions i
recomanacions a tenir en
compte pel caçador

Junta de la Societat de Caçadors Esportius de Llobera

ABANS DE SORTIR A CAÇAR
1.-Tenir tota la documentació al corrent: DNI, llicència
de caça, permís del titular del terreny cinegètic,
assegurança de R.C., permís d’armes i guia de pertinença
de l’arma.
Tots els caçadors tenen l’obligació de saber tota la
legislació i normativa tan estatal com autonòmica que
afecta la pràctica de la caça a Catalunya, així com l’ús i la
tinència d’armes de foc. També ser coneixedor de la
normativa específica de la societat (Estatuts, Reglament de
Règim Intern, Pla Tècnic de Gestió Cinegètica (PTGC),
ordre de vedes i cupós).
No ser coneixedors d’aquestes normatives no els eximeix
de complir-les.
2.- Portar els gossos i fures correctament identificats:
han de portar un microxip i un collar on hi consti el nom
de l’animal i les dades del propietari. A partir de 3 mesos
del naixement o 30 dies des de l’adquisició s’han de
registrar al cens municipal d’animals de companyia. La
pèrdua s’ha de comunicar en un termini de 48 hores a
l’AIAC (90217 0401) i a l’Ajuntament. En cas de mort
s’ha d’actualitzar les dades del cens en un termini de 30
dies.
Si es té un gos potencialment perillós cal una llicència
administrativa de l’Ajuntament on està censat. Aquesta
tindrà una validesa de 5 anys.

Algunes gosseres han d’estar donades d’alta com a nucli
zoològic. (973246650 Protecció dels Animals dels Serveis
Territorials del DAAM de Lleida)
3.-Zones d’ensinistrament de gossos: Excepte els dies de
caça, la resta de dies, la normativa legal vigent, no permet
que els gossos transitin pel vedat desfermats, encara que
vagin acompanyats de persones, excepte per la zona
“d’ensinistrament de gossos”. Actualment el nostre PTGC
no contempla cap zona d’aquestes però quan n’hi hagi,
com que aquesta zona pot canviar d’un any per l’altre, serà
també responsabilitat del caçador d’assabentar-se
prèviament de com està delimitada cada temporada.
4.-A casa: No deixar mai les armes carregades ni a l’abast
dels infants. És obligatori guardar les armes ratllades dins
un armer homologat i la resta d’armes desmuntades dins la
seva funda.
5.-Revisar l’estat de l’arma: tenir-la en perfectes
condicions, engrassada, perfectament muntada i verificar
que els canons no estiguin obstruïts. També és important
conèixer bé l’arma.
Les escopetes/rifles semiautomàtiques usades per a la caça
no poden tenir capacitat per a més de 2 cartutxos/bales en
el seu carregador. També es recorda la prohibició, la
tinença i l’ús de balins i postes mentre es practiqui
l’exercici de la caça. S’entén per balins els projectils, la
numeració dels quals sigui de dos zeros (00) o més
(000.0000).

6.-Al cotxe: Dins el cotxe les armes han d’estar
descarregades i enfundades. L’arma no es pot abandonar
mai i si es deixa al cotxe ha de ser sota la pròpia
vigilància. No s’ha de disparar mai des del cotxe. Els
cartutxos han d’estar protegits de calors excessives.
7.-Reserves de caça: Tots els caçadors que vulguin
practicar la caça, caldrà que s’assabentin de quines zones
del coto són “Reserva de Caça”. En aquestes reserves es
podrà caçar en batuda quan el Cap de Colla o Junta ho
autoritzin.
8.-Caça del conill amb fura: Els caçadors-furoners que
participen d’una cacera de conills amb fura han de
disposar de llicència tipus B. Si a més usen escopeta,
també han de disposar de la llicència tipus A. També s’ha
de disposar del permís de tinença de l’animal i autorització
del coto.
9.-Captura d’ocells fringíl·lids: Per a la captura d’ocells
fringíl·lids les persones interessades han de disposar dels
permisos corresponents del DARP i del titular de l’APC
on es dugui a terme la captura. Des del 2008 està prohibit
l’ús del vesc. També estan prohibides les xarxes japoneses.
10.-Caça del cabirol: L’administració cada temporada ens
concedeix un número determinat de precintes per la caça
dels cabirols mascles i femelles. Tot caçador té l’obligació
d’informar-se abans de caçar un cabirol de quins precintes
es disposa. També s’ha de saber que quan es caça un
cabirol s’ha de comunicar al cos d’agents rurals al telèfon

93561700 informant número de l’APC, nom del caçador,
número de precinte, paratge i hora de captura .

DURANT LA CACERA
11.-Respectar les zones de seguretat: Abans d’entrar en
una zona de seguretat cal descarregar l’arma. Camins
públics (25m a cada costat), carreteres (58m a cada costat),
autovies i autopistes (75m a cada costat), vies fèrries (45m
a cada costat), rius i torrents (la seva amplada màxima +
5m a cada costat), nuclis urbans (100m) i edificis
habitables aïllats (50m).
12.-Amb neu o boira: No es pot dur a terme l’exercici de
la caça menor quan la neu cobreixi totalment el terra. El
porc senglar sí que es pot caçar amb neu.
Pel que fa a la boira, es prohibeix caçar quan hi hagi una
visibilitat reduïda i aquest fet pugui comportar possibles
danys per a les persones i els seus béns.
13.-Estat del caçador: En cap cas, el caçador pot exercir
la caça sota els efectes de l’alcohol, drogues, etc. Tampoc
quan es percep que no està en les seves facultats físiques i
psíquiques normals.
14.-Equipament del caçador: Tot caçador és aconsellable
que porti roba altament visible. En caceres col·lectives és
obligatori que tots els caçadors i acompanyants portin una
armilla de color llampant entre groc i vermell.
15.-Seguretat en les inspeccions: Quan un agent de
l’autoritat s’atansa a un caçador per fer-li una inspecció, la

obligació del caçador és posar el fiador a l’arma i
descarregar-la immediatament, sense esperar a que l’agent
arribi a la seva posició ni a que li ho requereixi. Els
membres del Cos d’Agents Rurals tenen caràcter d’agents
de l’autoritat i de policia judicial genèrica.
16.-Maneig de l’arma: No s’ha de portar constantment el
dit sobre el gallet. Cal portar el fiador activat i només
desactivar-lo al moment de disparar, especialment els
caçadors de l’esquiva. Que hi hagi el fiador activat no vol
dir que l’arma no es pugui disparar, per tant s’han de tenir
les mateixes precaucions de sempre: no apuntar a ningú,
portar l’arma mirant cap a terra o cap amunt, no recolzarla mai contra un mur o arbre, no deixar-la sobre el cotxe,
etc. Quan s’arriba a un grup de persones perquè la cacera
ja està practicament acabada s’ha de descarregar l’arma
abans d’acostar-s’hi. Si treiem o obrim el carregador i
deixem la recàmera oberta, tot el grup tindrà la certesa que
aquella arma està descarregada i evitarem que quan sigui
l’hora d’enfundar-la ens descuidem una bala a dins.
17.-A l’hora de disparar: No s’ha de disparar mai sense
visualitzar i identificar l’animal i ni molt menys a un
soroll. Tampoc s’ha de disparar si l’animal no és a l’abast
o a una distància prou gran com perquè no poguem
controlar possibles persones. Mai dispararem en la
trajectòria d’una persona o per sobre d’ella.
18.-Cap de colla: El cap o caps de colla decideixen si es
realitza la cacera i on, com es distribueix la gent de les
parades i on s’engeguen els gossos. La cacera no es pot

començar i acabar fins que el cap de colla principal en
dóna l’ordre. Si un caçador ha d’abandonar la cacera abans
de l’ordre d’acabament ho ha de comunicar al cap de colla.
Igualment s’ha de comunicar a la resta de caçadors,
especialment als més propers, si algú s’ha de moure de la
seva parada.
El cap de colla ha de vetllar perque es facin les coses
correctament i amb seguretat, però cada caçador és qui
té l’obligació i la responsabilitat d’actuar
correctament.
19.-Senyalització de la caça en batuda: Tots els cotxes
que portin gossos i tots els camins que entrin dintre el
perímetre de la batuda, s’han de senyalitzar advertint que
s’està realitzant una batuda del senglar. El propietari dels
gossos i el primer caçador que es trobi, per cada costat,
fent parada, seran els responsables de vetllar perquè es
col·loqui correctament la senyal.
20.-A la parada:
Quan un caçador arriba a la seva parada ha de saber
identificar cap on pot disparar i cap a on no. En totes les
direccions on la bala no impacti contra el terra en cas
d’errar el tret, com pot ser un canvi de ressant, NO es pot
disparar. Un cop escollit el punt idoni per fer la parada,
ens hem de comunicar amb els companys més pròxims, si
cal desplaçant-nos, per identificar la seva posició exacta.

21.-A l’esquiva: És aconsellable que els caçadors de
l’esquiva informin periòdicament de la seva posició,
especialment quan arribin en zones de parades.
Quan un o més gossos lladrin a un porc parat o ferit no
s’hi podrá desplaçar ningú sense el consentiment del
propietari o responsable dels gossos. El caçador que s’hi
desplaci, ja sigui d’una parada o dels gossos, haurà d’estar
en contacte continu amb la resta de caçadors.
També és aconsellable que a un porc ferit només hi vagi
un sol caçador. No sabem com reaccionarà el porc i ens
podríem veure obligats a disparar sobtadament.
22.-Emissora: Tots els caçadors que intervenen en una
batuda s’aconsella que vagin proveïts de la corresponent
emissora. L’emissora ha de ser l’instrument que permeti al
Cap de Colla donar en qualsevol moment les instruccions
per al millor desenvolupament de la cacera. És per aquest
motiu que cal fer-ne un ús restringit evitant converses
llargues.

DESPRÉS DE LA CACERA
23.-Mantinguem el bosc net: intentem deixar el bosc tal i
com l’hem trobat. L’abandonament dels cartutxos usats,

casquets de bales i altres deixalles pot constituir una
infracció administrativa, especialment per a la cacera des
de llocs fixes.
24.-Descarreguem l’arma: Just abans d’enfundar l’arma
revisem que no hi hagi cap bala a la recàmera encara que
l’haguem descarregat previament. Evitarem descuits i
possibles accidents. El carregador també ha d’estar tret
quan enfundem l’arma.
25.-Companyerisme: En acabar les caceres col·lectives
s’ha de tenir en compte que hi ha companys que tenen de
recollir els animals morts, buscar els gossos perduts o que
estan molt lluny del seu cotxe. S’ha d’intentar ajudar-los
un cop el Cap de Colla dona la cacera per finalitzada.
26.-Animals morts en batudes: els animals morts a la
colla “Llobatons” pertanyen a la Societat i sempre s’han
de portar al Local Social en la mesura que sigui possible.
El Cap de Colla o el responsable de la cacera és qui
decideix què es fa amb ells. En el cas que s’acordi de no
aprofitar-ne la carn, és la persona que ha mort l’animal el
responsable de vetllar pel seu destí final.

