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                          Tortosa, setembre de 2022 
1. OBERTURA I TANCAMENT DE LA TEMPORADA DE CAÇA 
Us comuniquem les dates de la propera temporada de caça, d’acord amb les disposicions de l’ordre de vedes.  
Caça menor: des del dia 09 d’octubre del 2022 fins al 05 de febrer del 2023 ambdós inclosos. 
Per la perdiu: des del dia 09 d’octubre del 2022 fins al 01 de gener del 2023. 
Caça del senglar: des del dia 17 de setembre del 2022 fins al 12 de febrer del 2023 ambdós inclosos** 
Per la caça del tord: del 9 d’octubre 2022 fins al 12 de febrer del 2023.  
Els dies hàbils de caça seran dissabtes, diumenges i festius. Excepte el senglar que seràn dissabtes i diumenges 
L’entrada del Tord, seran els dies 13, 20, 27 d’octubre i 3 de novembre fins les 10 del matí, amb l’arma enfundada fins 
al lloc i màxim un gos per caçador. 
 
2. PAGAMENT DE LA QUOTA 
Des del 9 de setembre, que serà la data màxima per fer efectiu el pagament, s’aplica un recàrrec del 20%, tal i com va 
ser aprovat amb el reglament de règim intern, així com les despeses bancàries per rebut retornat, si s’escau i el que no 
hagi satisfet el rebut abans del 9 d’octubre de 2022, se li aplicarà un recàrrec del 40%.. 
 
3. NORMATIVA I DIRECTRIUS 
Cal tenir en compte que per caçar s’ha de portar tota la documentació, així com la dels gossos. Us recordem que 
segons la llei, els gossos tenen que estar identificats amb xip o tatuatge i censats a l’Ajuntament corresponen. Queda 
totalment prohibit caçar dintre dels tarongers o disparar en la seva direcció.  
Igualment, teniu en compte que no es pot caçar dintre de les finques pendents de recollir el fruit, i tenir respecte als 
seus propietaris. S’han de recollir les baines dels cartutxos quan es caça en lloc fix o dintre de finques treballades. 
Per últim, teniu en compte la normativa de seguretat, quant a distàncies de carreteres, xalets, camins, etc., ja que les 
sancions que s’apliquen són importants. 
Es recorda a tots els socis l’obligatorietat de recollir les beines del cartutxos, tan noves, com antigues, ja que és de 
obligat compliment. 
 
4. AMOLLADES DE PERDIUS. 
El proper mes de setembre es repoblarà de perdiu, el conill es farà a partir del mes de febrer. Les amollades de perdiu 
es realitzaran segons la següent taula: 
TOTS ELS PARTICIPANS DE LES SOLTES HAN DE PORTAR OBLIGATORIAMENT UNA PEÇA DE ROBA 
D’ALTA VISIBILITAT QUE COBREIXI EL TORS, DINS LA GAMMA DEL GROC AL VERMELL. 
En cas contrari no se us permetrà caçar i sereu sancionat vers el règim intern de la societat. 

DATA 1 2 3 4 5 TOTAL 

30/10/22 25 25 60 60 30 200 Perdius 

19/11/22 25 25 60 60 30 200 Perdius 

04/12/22 25 25 60 60 30 200 Perdius 

17/12/22 25 25 60 60 30 200 Perdius 

       

El nombre d’animals alliberats pot variar segons pressupostos. 
Zones: 1 Pedreres 2 Favaret 3 Povet 4 Gallino 5 Batina. No es pot caçar fins que es tira el coet, a les vuit del matí. 
5. INVITACIONS 
El soci que vulgui treure una invitació, abonant 30 Euros, que es posi en contacte amb la secretaria, per concretar la 
data, ja que hi ha determinats dies i cupó d’invitacions per dia. No es podrà sol·licitar cap invitació en dies de 
amollades, ni invitacions per al conill a partir del dia 01 de gener.  
 
6. TRAMITACIÓ DE DOCUMENTS 
Les llicències de caça, assegurança, federatives es tramitaran fins el 30 de setembre. Les sol·licituds les podeu fer per 
telèfon o bé per correu electrònic (sctortosa@hotmail.com), i el pagament l’haureu de fer a una entitat bancària, ja que 
no cobrem en efectiu.  
 
7. Zones no hàbils de caça. 
Es rescindeix l’exercici de la caça a menys de 100 metres de les vedrunes.  
La finca Mas de Pegueroles queda exclosa de tot tipus de caça. 
La granja Sole a Vinallop queda exclosa de tot tipus de caça, està senyalitzada i s’ha de respectar la distància. 
 
8. Mitja veda temporada 2023 – 2024. 
El període d’inscripció per a la mitja veda de la temporada vinent serà del 01/11/2022 fins al 09/02/2023.  
Recordar també que els dies de mitja veda es podran amollar els gossos a la zona de l’alentà, s’informarà als socis 
dels dies de la mitja veda quan surti l’ordre de vedes de l’any següent. 
 
9. Avisos, circulars, convocatòries i demés informacions de la Societat es podran rebre per correu electrònic. 
Tota informació, circulars i notificacions només serà via web ( www.sctortosa.com) i xarxes socials  ( facebook SC 
Tortosa, twitter.@sctortosa). 
Podeu demanar qualsevol documentació al correu electrònic sctortosa@hotmail.com. 
 
10. Excedències. Les excedències  costen 10€ anuals, amb un màxim de 5 anys. 
 
11. Reserva.  Tots els participants a les batudes de la reserva tindran una hora per presentar documentació a partir de 
l’hora acordada per reunir-se. A partir de l’hora no s’acceptarà la documentació de ningú. Les targetes de la reserva és 
tramitaran fins al día 09 d’octubre 2022 . 
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