REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE LA SOCIETAT DE CAÇADORS
ESPORTIUS DE LLOBERA

CAPÍTOL I DISPOSICIONS GENERALS
ARTICLE 1: La Societat de caçadors esportius de Llobera és una entitat
privada, amb personalitat jurídica pròpia, formada per persones físiques, que
té com a objectiu el foment, desenvolupament i la pràctica de l’activitat física i
esportiva sense ànim de lucre.
ARTICLE 2: La societat està afiliada a la Federació catalana de caça, inclosa
degudament al registre del Consell català de l’esport i té com a principal
modalitat esportiva la pràctica de la caça.
ARTICLE 3: El domicili social es fixa a la casa Angrill de Llobera (Lleida).
ARTICLE 4: El funcionament de la societat es regirà pels principis
democràtics i representatius. La sobirania plena resideix en la Assemblea
General.
ARTICLE 5: La societat es regeix per la Llei de l’esport, pel seu Estatut i pels
reglaments aprovats en Assemblea general. Subsidiàriament són d’aplicació
les normes reguladores de la Federació de caça.
ARTICLE 6: Pel compliment de la finalitat primordial de la societat, tots els
socis procuraran l’estricte compliment de la Llei de caça i de les altres
disposicions que regeixen la societat, respectant les propietats.
CAPÍTOL II DELS SOCIS
ARTICLE 7: De conformitat amb el redactat de l’article 6 dels Estatuts de la
entitat i als efectes d’aquest reglament, les classes de socis són les
següents:
a)

Soci numerari

b)

Soci esportiu

c)

Soci jubilat

d)

Soci menor d’edat o aspirant

e)

Soci honorífic

f)

Soci ocellaire

g)

Soci caça major

a) Soci numerari.
Són socis numeraris totes les persones majors d’edat que satisfacin la quota
social establerta. Segons acta de l’11 d’octubre de 1973 “pueden ser socios
de esta sociedad, todos los propietarios, arrendatarios, colones y las
personas naturales nacidas dentro del terreno acotado residentes y ausentes
siempre que mantengan viviendas familiares dentro de la demarcacion,
tambien los empleados o jornaleros fijos de las fincas enclavadas.
b) Soci esportiu.
Són socis esportius aquelles persones, que havent sol.licitat l’admissió per
escrit a la Junta, obligant-se a complir la totalitat de la normativa de la
societat, compleixin els següents requisits:
-El propietari que tingui la seva finca inclosa dins l’àrea privada de caça L10209 ha de comunicar a qualsevol membre de la junta, el nom del caçador
que vol que caci per la seva finca, sempre i quan no tingui cap més caçador
caçant per aquesta i que la finca tingui una superfície mínima de 10 ha.
-El caçador entra com a soci esportiu i es farà càrrec de pagar al propietari
de la finca per la qual caça, el lot de Nadal i les dues invitacions per la festa
de final de temporada.
-La quota a pagar del soci serà la corresponent a una quota general de soci
amb un increment de 100 euros.
-El soci haurà de signar un document en el qual s’exposa que si incompleix
les normes, la Junta pot decidir fer-lo fora. També es comunicarà la decisió al
propietari. (segons acta de 3 i 28 d’agost de 2010).
No tenen dret ni vot en l’Assemblea general de socis i tampoc no poden
elegir ni ser elegits per als càrrecs dels òrgans de govern de l’entitat.
c)Soci jubilat.
És aquell soci que ha complert els 65 anys. La seva llicència, segons
normativa vigent, serveix per a 5 anys.
A part d’això, es regeix per les mateixes condicions que el soci numerari.
d) Soci menor d’edat o aspirant.
Els menors de divuit anys seran qualificats com a socis aspirants i abonaran
la quota que els correspon. Passaran automàticament a ser socis numeraris
en complir la majoria d’edat.
Segons acta de 22 de setembre de 1984 “a partir de la pròxima campaña
1985/1986 todos los jóvenes que quieran ser socios y tengan 18 años

tendrán que pagar, ya como socios excepto el año que esten en el servicio
militar”.
Tots els joves a partir de 18 anys, han de pagar la quota d’entrada com a soci
d’aquesta societat a més de la quota general de soci (segons acta de 24 de
setembre de 1988).
La junta proposa com a mesura de motivació als joves que vulguin continuar
practicant l’esport de la caça, que la quota d’entrada com a soci es comenci a
pagar als 21 anys. Fins aquell moment, la seva quota serà la corresponent a
aspirant.
e) Soci honorífic.
És aquell soci, anomenat també “president” que, degut a condicions
específiques particulars, gaudeix d’un reconeixement social i, per aquest
motiu, la seva quota també és especial.
També els correspondrà aquest tipus de quota a tots els presidents que han
exercit com a tals, en el moment que deixin de ser-ho.
f) Soci ocellaire.
És el soci que tenint tota la documentació necessària per aquesta modalitat i
abonant la quota corresponent que es decideixi en assemblea podran
practicar la caça d’ocells fringíl.lids, llevat si algun propietari es mostra
disconforme dins la seva finca. Es renovarà la seva condició d’any en any i
se’ls farà signar un document amb les normes que han de seguir i si no les
compleixen, la Junta té la potestat de fer-los fora. (segons acta de 24 d’agost
i 29 d’agost de 2009).
g) Soci caça major.
El soci de caça major és aquell que fa efectiva la seva quota per caçar,
només, en aquesta modalitat. La condició d’aquest soci es renovarà any rera
any. (segons acta de 10 de setembre de 2004)
ARTICLE 8: Admissió com a soci de la societat.
Per a ser admés com a soci de la entitat serà necessari:
1.- Reunir les condicions establertes en l’article 7 del present reglament.
2.- Sol.licitar-ho de paraula o mitjançant escrit a algun membre de la Junta
directiva.
3.- Signar el document de responsabilitats que li serà proporcionat per la
junta directiva. Als socis que practiquen la modalitat “batuda” també se’ls
adjunta un full de vinyetes.

4.- Acceptar i obligar-se a complir les obligacions establertes en la Llei de
caça, l’Estatut de la societat i el present reglament, així com els acords
establerts per la Assemblea general o extraordinària de socis, o els decidits
per la Junta directiva.
5.- Ésser admès com a soci per la Junta directiva i la pertinents ratificació de
la Assemblea de socis.
ARTICLE 9: Tots els socis tenen els deures i drets establerts en els Estatuts
socials i en el present reglament.
ARTICLE 10: Tots els socis hauran de comunicar a qualsevol membre de la
Junta directiva els canvis de domicili, entitat i compte bancari o qualsevol
altra variació que afecti a les seves dades de què la societat disposa.
ARTICLE 11: La condició de soci es perd:
1.- A petició pròpia, comunicada oral o per escrit a qualsevol membre de la
Junta directiva. La petició sempre farà referència a la temporada següent, la
que encara ha de començar.
2.- Per manca de pagament de les quotes establertes en el període i manera
determinada en el present reglament o que s’estableixi en Assemblea
general.
3.- Per acord de la Junta directiva conjuntament amb 10 socis escollits a
sorteig i constant com a punt del dia en la següent Assemblea de socis
essent una falta molt greu, amb l’audiència prèvia de l’interessat informant-lo
del problema.
4.- En el moment que el soci deixa de tenir relació amb la finca per la qual ha
estat admès. Així serà donat de baixa automàticament. (segons acta de 10
de setembre de 2004).
5.- Per defunció del soci. En el cas d’una defunció d’un soci en actiu, la
societat destina un pressupost de 60 euros per a poder-ho destinar a una
corona floral en la seva memòria. (segons acta de 3 de desembre de 2010).
ARTICLE 12: Quotes socials.
L’Assemblea general de socis fixarà cada any, a proposta de la Junta
directiva, al aprovar-se el projecte pressupostari, les quotes que correspon
abonar als socis. La forma de pagament es farà mitjançant rebut bancari que
es presentarà al cobrament la segona quinzena de març posterior a
l’assemblea general de socis que en fixarà la quantitat anual. (segons acta
de 28 d’agost de 2010).
En el cas que l’Assemblea de socis acordi l’admissió de nous membres,
s’estableix (segons acta de 18 de juny de 2010) que l’import de la quota
d’entrada per a socis del poble serà de 30 euros i de socis foranis serà de 60
euros. No seran exempts de pagament els socis que ja ho havien estat amb
anterioritat i que, en el seu moment, es van donar de baixa. Per tant haurà de

complir les condicions de nou soci a tots els efectes.
ARTICLE 13: Cada caçador ha de recollir totes les deixalles que ell mateix
ocasiona en l’activitat de la cacera. Els vehicles que s’usen per l’activitat de
la cacera han d’estar aparcats en zones que no ocasionin molèsties a les
persones que estan treballant en el camp ni als propietaris de les masies. No
s’ha d’estacionar als terrenys limítrofes als habitatges.
ARTICLE 14: No es poden tenir gossos sols al vedat amb la temporada
finalitzada i l’activitat de la cacera acabada o bé en dies no hàbils per a
caçar.

CAPÍTOL
III
ÒRGANS
D’ADMINISTRACIÓ

DE

REPRESENTACIÓ,

GOVERN

I

ARTICLE 15: Els òrgans de representació, govern i administració seran
l’Assemblea general i la Junta directiva.
ARTICLE 16: L’Assemblea general aprova les següents matèries: liquidació
de l’exercici vençut i pressupost per a l’exercici econòmic següent, a més de
la corresponents acta de l’assemblea anterior. Fixa la quantitat de les quotes
ordinàries, extraordinaris i d’entrada.
Tracta els temes corresponents a règim disciplinari, propostes de la Junta
directiva, propostes presentades pels socis i modificació dels estatuts.
ARTICLE 17: La Junta directiva es reunirà com a mínim dues vegades per a
preparar l’assemblea de socis i quantes vegades el president i la Junta ho
creguin oportú. Tots els assumptes tractats seran acordats i adoptats per
majoria simple dels assistents a la sessió. En cas de produir-se una votació
amb empat, el vot del President serà el decisiu.
ARTICLE 18: La Junta directiva tramitarà les documentacions dels caçadors,
targeta federativa i d’altres si ho creu oportú.
ARTICLE 19: La Junta directiva decidirà, anualment, l’obsequi que es dona
als propietaris per Nadal, que no cacin i no tinguin cap caçador caçant per la
seva finca, reconeixent-los, així, la cessió que fan a la societat de les seves
terres de forma gratuïta per a poder practicar l’esport de la caça.
ARTICLE 20: Quan es doni el cas que s’hagi d’assistir a un judici on hi estigui
implicada la Societat, la Junta directiva nomenarà a un representant per tal
d’assistir-hi en nom de tots. Es signarà documentació pertinent (segons acta
de 17 de març de 2008).

ARTICLE 21: La durada de cada Junta directiva, si no hi ha cap causa
justificada, serà de 6 anys des de la nova modificació d’estatuts (segons acta
de 4 d’abril de 2009).
ARTICLE 22: La Junta directiva portarà un registre d’entrades i sortides de
tota la documentació rebuda i enviada i l’arxivarà convenientment (segons
acta de 24 de juliol de 2009).
ARTICLE 23: La normativa anual, tant per la caça major com menor, les
dates, els horaris i les peces permeses a abatre es decidirà en Assemblea
general de socis abans de començar cada temporada.
ARTICLE 24: Si la Junta directiva ho creu convenient, es podran celebrar
concursos de tir, o bé alguna festa, procurant que aquestes es celebrin en els
locals o llocs que reuneixin les millors condicions.
ARTICLE 25: Tots els concursos organitzats per la societat, es regiran pels
reglaments federatius corresponents per a cada modalitat.
ARTICLE 26:Si per causa d’existència de danys a l’agricultura o de
requeriments de control biològic de les espècies fos necessari dur a terme
actuacions excepcionals, aquestes seran sol·licitades per la Junta a
l’administració competent.
CAPÍTOL IV DE LES INFRACCIONS I SANCIONS.
ARTICLE 27:Tots els socis tenen el deure de denunciar a la Junta directiva
qualsevol acte sancionable que tingui referència directa amb l’objectivitat de
la societat, facilitant el màxim de detalls sobre el mateix, (noms, dades del
fet, lloc...).
ARTICLE 28: A banda del que disposa la Llei de l’esport i decrets que la
complementen, la societat tipifica les infraccions de la següent manera:
-a) Absolt: quan es creu convenient al final no sancionar.
-b) Falta lleu: 1 mes sense caçar i 60,10 euros de multa.
-c) Falta greu: Mitja temporada sense caçar i 120,20 euros de multa.
-d) Falta molt greu: 1 any sense caçar i 240,40 euros de multa.
-e) Expulsió: Expulsió definitiva de la societat.
El qui decidirà quina sanció s’ha d’aplicar en cada cas, serà la Junta directiva
amb 10 socis que seran escollits a sorteig i es presentarà a l’ordre del dia a
la següent assemblea general. (segons acta d’1 de setembre de 2001).
ARTICLE 29: Les sancions són actes que infringeixen la Llei de caça, els
estatuts, qualsevol normativa de la societat, criteri que s’estableixi en la

cacera o que decideixi l’organització.
ARTICLE 30: Les faltes i la seva corresponents sanció seran comunicades al
infractor per escrit.

CAPITOL V DE LA CAÇA MAJOR
ARTICLE 31: Els participants a les batudes seran responsables de portar
legalitzats tots els mitjans que per la mateixa utilitzin, així com complir les
normatives establertes per aquest tipus de cacera.
ARTICLE 32: Els participants de les caceres són els únics responsables dels
seus actes. La Junta, els gossers i l’organització no tenen cap responsabilitat
dels actes o infraccions comeses pels participants a la cacera. L’organització
i la Junta directiva es reserva el dret d’actuar com cregui convenient.
ARTICLE 33: Tot soci caçador d’aquesta societat pot portar un nombre
indefinit de “convidats”, essent ell mateix el responsable de qualsevol dany o
infracció que cometin, i abonant per cadascú 20 euros per dia de cacera.
ARTICLE 34: És obligatori portar l’armilla de roba d’alta visibilitat groc o
vermell posada visible i en bon estat d’ús des del moment en què s’accedeixi
a la cacera on es realitza la cacera fins el moment d’abandonar-la.
ARTICLE 35: Les invitacions per a la cacera es recolliran en el moment de la
inscripció o al local de la societat, els invitats tenen els mateixos drets i
obligacions que tots els assistents a la cacera.
ARTICLE 36: La caça del porc senglar serà tots els dissabtes, diumenges i
festius, en una única colla anomenada “Llobatons” (segons acta de 28
d’agost de 2010).
ARTICLE 37: La zona que abasti la batuda serà senyalitzada degudament,
per a poder avisar del perímetre que ocupa la cacera.
ARTICLE 38: Els caçadors que practiquin la caça en l’APC L-10209, en la
modalitat batuda i en una única colla “Llobatons”, hauran de respectar les
espècies de caça menor llevat de la guineu, sempre i quan es trobi dins el
període hàbil corresponent a cada temporada.
ARTICLE 39: A tots els socis que cacin amb la colla del porc “Llobatons” se’ls
cobrarà( a part de la quota social que ja han abonat) una quota de 50 euros
que serveix per cobrir totes les despeses que ocasiona la colla esmentada.
ARTICLE 40: El cap de colla, l’organització o qualsevol membre de la Junta,
poden amonestar a qualsevol participant de la cacera, decidir si fos necessari
comunicar a la Junta directiva la seva falta i si és un “invitat” la immediata

expulsió de la cacera sense dret a rèplica.
El present reglament es podrà revisar i modificar anualment sempre i quan
en una assemblea general surti algun punt significatiu que exigeixi la seva
modificació.
El present Règim Intern ha estat aprovat per l’Assemblea General de socis
celebrada el dia
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