Ajuntament de Vallbona de les Monges

ANUNCI
Mitjançant Resolució d’Alcaldia núm. 68 de data 08.07.2021 s’aprova a la Societat de Caçadors
de Vallbona de les Monges fer ús dels camins municipals per a la realització d’activitats de caça
durant la temporada 2021/2022, tal com es transcriu literalment:
“”DECRET D’ALCALDIA núm. 68/2021 de data 8 de juliol de 2021

Autorització tall camins per batudes de senglars
(...)
Per tot l’exposat,
RESOLC:
PRIMER.- Autoritzar a la Societat de Caçadors Verge del Tallat de Rocallaura amb CIF G25510157 a fer ús dels camins municipals per a la realització d’activitats de caça durant les
temporades de caça 2021-2022 (els dijous, dissabtes i festius o els dies que s’estableixin per
a aquestes activitats cinegètiques per
part de l’administració competent) o bé en
batudes i/o caceres excepcionals degudament autoritzades per l’òrgan competent durant les
temporades autoritzades, així com a procedir a la seva correcta senyalització i tancament pel
temps que duri l’activitat cinegètica autoritzada.
Cal donar compliment a l’article 8.1 de la Resolució ARP/831/2019, de 3 d’abril, per la qual es
fixen les espècies objecte d’aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes
especials per a la temporada 2019-2020 en tot el territori de Catalunya, que estableix que
Quan a la senyalització de les batudes de caça major, el/la cap de colla ha de coordinar la
col·locació, als camins i pistes forestals que accedeixin a la zona de batuda, de senyals visibles
per avisar de la seva realització, que seran cartells de xapa metàl·lica o de qualsevol altre
material que sigui resistent a les inclemències
atmosfèriques,
i
amb
les
característiques i símbols que s’especifiquen a l’annex 1 d’aquesta resolució. S’han de
col·locar abans de l’inici de la batuda i es retiraran com a màxim 12 hores després de finalitzar-la.
Per a la correcta aplicació d’aquesta mesura, s’entén per camins i pistes forestals les
definicions establertes a l’article 2.2 del Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de
l’accés motoritzat al medi natural. Tanmateix, quan sigui necessari col·locar
parades en
camins d’ús públic, s’ha de disposar de l’autorització expressa de l’ajuntament, amb les
condicions que s’escaiguin, i col·locar altre cartell informatiu amb les característiques i símbols
que s’especifiquen a l’annex 2, que inclourà còpia de l’autorització. També caldrà instal·lar un
sistema prou visible que travessi el camí de banda a banda per tal que dificulti o impedeixi
l’accés de persones i/o vehicles”.
S’adjunta a aquesta resolució la reproducció del contingut de l’Annex 2 de la resolució esmentada.
Serà obligatòria la captació de la imatge que acrediti del compliment de les condicions de
senyalització establertes en aquest punt.
Es recomana la presència d’una persona que informi a les persones i vehicles, mentre duri la
cacera, del tancament temporal, així com dels riscos, condicions i autorització municipal, i les
possibles alternatives existents per evitar transitar per la zona de la cacera.
Si en arribar a un lloc escollit per fer l’activitat cinegètica es troba o visualitza usuaris dins el
perímetre, és obligació de la colla de caçadors d’advertir-los i no iniciar l’activitat fins que
aquests hagin abandonat la zona de caça.
L’incompliment, per part de qualsevol persona, del contingut de la present resolució, podrà ser
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objecte de l’inici d’un expedient sancionador, d’acord amb el què disposa la normativa vigent.
SEGON.- Determinar que una persona actuant en representació de la Societat de Caçadors
de Rocallaura, haurà de comunicar a l’Ajuntament de Vallbona de les Monges, mitjançant el
lliurament d’una comunicació escrita, de forma presencial o per mitjans electrònics, amb un mínim
de 24 hores abans de la cacera, la data o dates en què es preveu la seva realització, així com la
indicació dels camins públic que es preveuen restringir. Els serveis municipals comprovaran la
titularitat del camí i si escau, donaran la seva conformitat als indrets i dies propostes.
En cas que per motius atmosfèrics o de força major, un cop comunicat a l’ajuntament l’indret i
la data de la propera cacera, es decideixi qualsevol modificació, caldrà comunicar-ho a un
responsable municipal en el termini més breu possible des del coneixement de la modificació.
En cas que els camins objecte de la cacera condueixin a habitatges o explotacions agrícoles
o ramaderes, caldrà que per part de la Societat de Caçadors de Rocallaura es
comuniqui a les persones afectades indicant el tram en què no es podrà circular i el temps de
durada del tancament del camí als efectes de causar les mínimes molèsties als veïns/nes
afectats/ades.
TERCER.- Aquesta autorització quedarà sense efecte en cas que es requereixi l’ús dels
camins municipals per a la realització d’activitats o per altres motius d’interès general, per la
qual cosa serà comunicat a la Societat de Caçadors de Rocallaura.
QUART.- L’Ajuntament queda exonerat de qualsevol tipus de responsabilitat pels danys provocats
per la cacera.
CINQUÈ.- Fer pública aquesta resolució mitjançant la publicació d’un anunci al tauler d’anuncis
d’aquest ajuntament i a la web municipal.
SISÈ.- Notificar la present resolució al Sr. Joan Benet Pallàs, en representació de la Societat
de Caçadors de Rocallaura, i al cap d’Agents Rurals de Tàrrega, en el termini màxim de deu dies.
SETÈ.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la corporació en la propera sessions ordinària
que celebri””.

Vallbona de les Monges, 9 de juliol de 2021
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