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Número de registre 5394

CONSELH GENERAU D’ARAN
Edicte el Pla tècnic de gestió cinegètica de la Zona de caça controlada de la Val d’Aran, temporada
2016/2017
El Síndic d’Aran mitjançant Decret número 265/2016, de 25 de juliol, en desenvolupament del Decret
365/2000, de 7 de novembre, de transferència de competències de la Generalitat de Catalunya al Conselh
Generau d’Aran en matèria de medi ambient, va aprovar el Pla tècnic de gestió cinegètica de la Zona de
caça controlada de la Val d’Aran, temporada 2016/2017, en els termes que a continuació s’especifiquen:
A) Caça major
A1. Isard (Rupicapra pyrenaica)
Aprofitament total (nombre i captures): 60 exemplars (45 mascles i 15 femelles).
Temporada hàbil: Del 28.08.2016 al 30.10.2016.
Dies hàbils: Tots els dies de la setmana.
Modalitat: Només per apropament.
Permisos: Gratuïts, exclusius per als socis i vàlids només per un dia. S’estableix un nombre màxim de 15
(quinze) permisos per dia de caça.
Precintat d’exemplars abatuts: Immediatament després d’abatre un exemplar, aquest s’haurà d’anellar amb
els precintes d’identificació facilitats per la Societat de Caça e Pesca dera Val d’Aran correctament col∙locat,
que s’haurà de col∙locar en un forat fet a l’orella o en el cartílag internasal, en cas d’endurse exclusivament
el cap, o bé travessant el tendó de la pota de la peça, en cas d’endurse tot el cos. Els precintes han d’estar
fortament ajustats a la peça i tallats arran del dispositiu de tancament. Qualsevol precinte mal col∙locat no
tindrà validesa. Qualsevol animal que es capturi ha de dur aquest precinte, que haurà de ser presentat a
qualsevol agent de l’autoritat que ho requereixi.
Recollida de mostres: Després d’abatre un exemplar d’isard i haverli posat els precintes, és obligatori
prendreli una mostra de sang per al control sanitari de les poblacions d’isard.
Durant la realització de la cacera, el caçador haurà de deixar la copia del permís de caça al parabrises del
seu vehicle i en lloc suficientment visible.
A qualsevol cacera d’isard, resta prohibida la presència de caçadors sense el carnet o la credencial de la
Zona de caça controlada (ZCC).
En cas de captura, aquesta haurà d’anar acompanyada del justificant d’origen o guia de procedència
degudament complimentada per part d’un Agent de Medi Ambient del Conselh Generau d’Aran o bé a seu
de la Societat de Caça e Pesca dera Val d’Aran. L’incompliment d’aquest precepte es considerarà coma una
peça caçada irregularment i, per tant, caçada sense autorització, i suposarà la pèrdua automàtica de
permisos per a la temporada següent.
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Una vegada finalitzada la cacera i abans de les 48 hores posteriors a aquesta, caldrà retornar el permís al
centre d’expedició. L’incompliment d’aquest tràmit suposarà la pèrdua automàtica dels permisos per a la
temporada següent.
A2. Cabirol (Capreolus capreolus)
Aprofitament total (nombre i captures): 50 exemplars (35 mascles i 15 femelles).
Temporada hàbil:
Cabirol mascle: Del 31.07.2016 al 04.09.2016.
Cabirol femella: Del 16.10.2016 al 30.11.2016.
Dies hàbils: Tots els dies de la setmana.
Modalitat: Només per apropament
Permisos: Gratuïts, exclusius per als socis i vàlids només per un dia. S’estableix un nombre màxim de 15
(quinze) permisos per dia de caça.
Precintat d’exemplars abatuts: Immediatament després d’abatre un exemplar, aquest s’haurà d’anellar amb
els precintes d’identificació facilitats per la Societat de Caça e Pesca dera Val d’Aran correctament col∙locat,
que s’haurà de col∙locar en un forat fet a l’orella o en el cartílag internasal, en cas d’endurse exclusivament
el cap, o bé travessant el tendó de la pota de la peça, en cas d’endurse tot el cos. Els precintes han d’estar
fortament ajustats a la peça i tallats arran del dispositiu de tancament. Qualsevol precinte mal col∙locat no
tindrà validesa. Qualsevol animal que es capturi ha de dur aquest precinte, que haurà de ser presentat a
qualsevol agent de l’autoritat que ho requereixi.
Durant la realització de la cacera, el caçador haurà de deixar la copia del permís de caça al parabrises del
seu vehicle i en lloc suficientment visible.
A qualsevol cacera de cabirol, resta prohibida la presència de caçadors sense el carnet o la credencial de la
Zona de caça controlada (ZCC).
En cas de captura, aquesta haurà d’anar acompanyada del justificant d’origen o guia de procedència
degudament complimentada per part d’un Agent de Medi Ambient del Conselh Generau d’Aran o bé a la seu
de la Societat de Caça e Pesca dera Val d’Aran. L’incompliment d’aquest precepte es considerarà coma una
peça caçada irregularment i, per tant, caçada sense autorització, i suposarà la pèrdua automàtica de
permisos per a la temporada següent.
Una vegada finalitzada la cacera i abans de les 48 hores posteriors a aquesta, caldrà retornar el permís al
centre d’expedició. L’incompliment d’aquest tràmit suposarà la pèrdua automàtica dels permisos per a la
temporada següent.
A3. Cérvol (Cervus elaphus)
Aprofitament total (nombre i captures): 315 exemplars: (90 mascles, des quals 30 seran selectius i 60
trofeus i 225 femelles).
Temporada hàbil: Del 28.08.2016 al 25.09.2016 per a femelles i del 16.10.2016 al 12.02.2017 per a ambdós
sexes.
Dies hàbils: Tots els dies de la setmana.
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Mascles: Del 16.10.2016 a l’01.11.2016 només es podrà caçar dins del terme municipal de residència del
caçador amb permís, el qual serà indicat expressament en aquest.
Femelles: Del 28/08/2016 al 25/9/2016 només es podrà caçar dins del terme municipal de residència del
caçador amb permís, el qual serà indicat expressament en aquest.
Modalitat: Per apropament i batuda.
Permisos: Gratuïts, exclusius per a socis i vàlids per a dos dies consecutius. S’estableix un nombre màxim
de 15 (quinze) permisos per dia de caça per a mascles.
Precintat d’exemplars abatuts: Immediatament després d’abatre un exemplar, aquest s’haurà d’anellar amb
els precintes d’identificació facilitats per la Societat de Caça e Pesca dera Val d’Aran correctament col∙locat,
que s’haurà de col∙locar en un forat fet a l’orella o en el cartílag internasal, en cas d’endurse exclusivament
el cap, o bé travessant el tendó de la pota de la peça, en cas d’endurse tot el cos. Els precintes han d’estar
fortament ajustats a la peça i tallats arran del dispositiu de tancament. Qualsevol precinte mal col∙locat no
tindrà validesa. Qualsevol animal que es capturi ha de dur aquest precinte, que haurà de ser presentat a
qualsevol agent de l’autoritat que ho requereixi.
Amb l’objectiu d’augmentar l’eficiència a la regulació de la població i focalitzar la pressió cinegètica a la
fracció reproductora i millorar la qualitat dels trofeus, qualsevol permís per mascle pot ser permutat per un
permís de femella o de mascle selectiu. La qualificació de selectiu haurà de ser efectuada per un Agent de
Medi Ambient del Conselh Generau d’Aran. Aquell exemplar es comptabilitzarà com a selectiu sense incidir
en el nombre d’aprofitament de mascles trofeus.
Durant la realització de la cacera, el caçador haurà de deixar la copia del permís de caça al parabrises del
seu vehicle i en lloc suficientment visible.
A qualsevol cacera de cérvol mascle, resta prohibida la presència de caçadors sense el carnet o la
credencial de la Zona de Caça Controlada (ZCC).
En cas de captura, aquesta haurà d’anar acompanyada del justificant d’origen o guia de procedència
degudament complimentada per part d’un Agent de Medi Ambient del Conselh Generau d’Aran o bé a la seu
de la Societat de Caça e Pesca dera Val d’Aran. L’incompliment d’aquest precepte es considerarà coma una
peça caçada irregularment i, per tant, caçada sense autorització, i suposarà la pèrdua automàtica de
permisos per a la temporada següent.
Una vegada finalitzada la cacera i abans de les 48 hores posteriors a aquesta, caldrà retornar el permís al
centre d’expedició. L’incompliment d’aquest tràmit suposarà la pèrdua automàtica dels permisos per a la
temporada següent.
Per tal d’assolir el nombre de captures de femella de cérvol previstes en aquest Pla Tècnic de Gestió
Cinegètica, la societat lliurarà automàticament un nou permís nominal i el precinte de control corresponent
en el moment en el que el caçador justifiqui la captura del seu permís anterior, sense limitació en el nombre
de permisos a cada caçador.
A4. Senglar (Sus scrofa)
Temporada hàbil: Del 18.09.2016 al 12.02.2017.
Dies hàbils: Tots els dies de la setmana.
Modalitat: Batuda o apropament.
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Nombre de captures: Sense límit.
Permisos d’invitació: Tiquets nominals, personals i intransferibles, i vàlids per un dia.
Els grups de caçadors locals podran convidar a d’altres caçadors a les batudes, prèvia expedició del tiquet
corresponent, sempre que aquests no superin la meitat del nombre de caçadors locals participants.
L’expedició dels tiquets la duran a terme des de les dependències de la Societat de Caça e Pesca dera Val
d’Aran. Cada soci disposarà d’un màxim de tres (3) invitacions per a caçadors de fora de la val d’Aran.
Es permet la cacera de daines a les batudes de senglar amb l’objectiu de millorar el control i equilibri
d’aquestes poblacions.
Es prohibeix la presència de gossos fora de les èpoques hàbils de caça excepte d’aquells que vagin
perfectament documentats, lligats i acompanyats pel propietari.
El nombre màxim de gossos que podran participar a les batudes serà de dotze (12).
S’estableix expressament la prohibició d’utilitzar gossos de races potencialment perilloses o els seus
encreuaments (pitbull, staffordshire, rotweiler, dogo argentí, presa canari, doberman, mastí napolità, fila
brasileiro i tots aquells contemplats a la normativa vigent) i es recorda especialment el compliment de la Llei
de protecció dels animals.
Es prohibeix caçar femelles de senglar acompanyades de cries (es consideren cries els individus rallats
anomenats també raions).
Les persones que intervenen en el desenvolupament de les batudes de senglar per raons de seguretat, han
de portar una peça de roba de color d’alta visibilitat, dins de la gama del groc al vermell.
A5. Daina (Dama dama)
Temporada hàbil: Del 31.07.2016 al 12.02.2017.
Dies hàbils: Tots els dies de la setmana.
Modalitat: Batuda del senglar o permís nominal de caça major.
Nombre de captures: Sense límit.
Les societats hauran de comunicar al Departament d’Agricultura, Ramaderia e Miei Naturau del CGA el
nombre d’individus abatuts.
No es permetran les batudes específiques per a la daina. Aquesta espècie es podrà caçar, sense límit de
captures, en la batuda del senglar o bé durant l’execució d’un permís d’isard, cabirol o cérvol.
B) Caça menor
Temporada hàbil: Del 25.09.2016 al 01.01.2017. Al Solan, des de la pista de Salient fins al Barranc de Cal,
el primer dia hàbil serà el 02.10.2016.
Dies hàbils: Dimecres, diumenges i festius. Es consideren festius l’1 de novembre, el 6, 8 i 25 de desembre i
l’1 de gener.
Modalitat: En mà, amb gos.
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Limitacions: Un màxim de dos (2) gossos per caçador.
Nombre de captures i espècies autoritzades: El còmput global màxim de peces de caça menor és de 6
peces caçador/dia. El nombre màxim de captures per espècies és el següent:
 Perdiu xerra (màxim de 2 peces/caçador/jornada. Cada caçador haurà de remetre al Conselh Generau
d’Aran el nombre d’exemplars abatuts durant la temporada, segons el sistema de recompte que s’estableixi
amb la Societat de Caça e Pesca dera Val d’Aran.
Perdiu roja (4 peces caçador/jornada).
 Guatlla (4 peces caçador/jornada).
 Becada (2 peces caçador/jornada).
 Faisà (2 peces caçador/jornada).
 Llebre (2 peces caçador/jornada).
 Ànec collverd (2 peces caçador/jornada).
 Guineu (il∙limitat).
 Garsa (il∙limitat).
 Colom salvatge (il∙limitat).
 Griva (il∙limitat).
 Marmota (2 peces caçador/jornada).
Condicions especials: amb autorització: del 31.07.2016 a l’01.11.2016.
Es prohibeix la presència de gossos fora de les èpoques hàbils de caça a excepció d’aquells que vagin
perfectament documentats, lligats i acompanyats pel propietari o bé disposin d’una autorització específica a
nom del propietari com a gossos guardians de ramats.
C) Vedat de Caça
Queda vedada la caça a Salient i a les Solanes d’Escunhau, Casarilh, Garòs i Arties fins al 02.10.2016 per
compatibilitat amb la ramaderia en les modalitats que impliquin caça amb gos (menor o batuda). Així mateix,
es recorda l’obligatorietat de respectar les distàncies de seguretat a nuclis habitats i vies públiques que
estableix la legislació vigent, així com l’obligatorietat de senyalització de la realització de les batudes.
D) Normativa cinegètica, Disposicions generals dins de la Zona de caça controlada de la Val d’Aran
2016/2017
És d’obligatori compliment estar en possessió de la tarja credencial de caçador local i/o permisos nominals.
També es recorda la obligatorietat d’estar en possessió de la llicència d’armes (escopeta i/o rifle), llicència
de caça i assegurança obligatòria.
Els aprofitaments cinegètics d’aquesta ordre de vedes també es contemplen per a la pràctica amb arc, la
qual requerirà dels permisos corresponents.
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Tots els alliberaments i repoblacions d’espècies cinegètiques han de ser sol∙licitades i autoritzades pel
Departament d’Agricultura, Ramaderia e Miei Naturau del Conselh Generau d’Aran.
Els caçadors han de respectar les espècies domèstiques, especialment les ramaderes, i evitar que els
gossos de caça els causin molèsties o danys; seran els caçadors en tot moment responsables dels gossos
així com de les conseqüències de les possibles afectacions.
Qualsevol buit normatiu d’aquestes disposicions es resoldrà aplicant la legislació cinegètica vigent, així com
la resolució de vedes anual corresponent.
Edicte eth Plan tecnic de gestion cinegetica dera Zòna de caça contròtlada dera Val d’Aran, tempsada
2016/2017
Eth Sindic d’Aran mejançant Decret numerò 265/2016, de 25 de junhsèga, en tot desvolopar eth Decret
365/2000, de 7 de noveme, de trasferéncia de competéncies dera Generalitat de Catalunya ath Conselh
Generau d’Aran en matèria de miei ambient, aprovèc eth Plan tecnic de gestion cinegetica dera Zòna de
caça contròtlada dera Val d’Aran, tempsada 2016/2017, enes tèrmes qu’ara seguida s’especifiquen:
A) Caça majora
A1. Isard (Rupicapra pyrenaica)
Profitament totau (nombre e captures): 60 exemplars (45 mascles e 15 femelhes).
Tempsada obranta: Deth 28.08.2016 ath 30.10.2016.
Dies obrants: Toti es dies dera setmana.
Modalitat: Sonque per apropament.
Permisi: Gratuits, exclusius entàs sòcis e valedèrs sonque entà un dia. S’establís un nombre màxim de 15
(quinze) permisi per dia de caça.
Precintat d’exemplars abatudi: Immediataments dempús d’abàter un exemplar, aguest s’aurà d’anerar damb
es precintes d’identificacion facilitadi pera Societat de Caça dera Val d’Aran correctament metudi, que s’aurà
de plaçar en un horat het ena aurelha o en cartilag internasau, en cas d’emportarse’n exclusivament eth
cap, o ben trauessant eth tendon dera pauta dera peça, en cas d’emportarse’n tot eth còs. Es precintes an
d’èster fòrtament ajustadi ara pèça e talhadi ath ras deth dispositiu de tancament. Quinsevolh precinte mau
metut non aurà validesa. Quinsevolh bèstia que se capture a de portar aguest precinte, qu’aurà d’èster
presentat a quinsevolh agent dera autoritat qu’ac demane.
Remassada de mòstres: Dempús d’abàter un exemplar d’isard e auerli metut es precintes, ei obligatòri
prenerli ua mòstra de sang entath contròtle sanitari des poblacions d’isard.
Pendent era realizacion dera cacera, eth caçaire aurà de deishar era còpia deth permís de caça en
parabrises deth sòn veïcul e en lòc sufisentament vedible.
En quinsevolh cacera d’isard, demore proïbida era preséncia de caçaires sense eth carnet o era credenciau
dera Zòna de caça contròtlada (ZCC).
En cas de captura, aguesta aurà d’anar acompanhada deth justificant d’origen o guida de procedéncia
degudament ramplida per part d’un Agent de Miei Ambient deth Conselh Generau d’Aran; tanben poirà èster
ramplida ena sedença dera Societat de Caça e Pesca dera Val d’Aran. Er incompliment d’aguest prepècte
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se considerarà coma ua pèça caçada irregularament e, per tant, caçada sense autorizacion, e supausarà
era pèrta automatica de permisi entara tempsada següenta.
Un còp finalizada era cacera e abans des 48 ores posteriores ad aguesta, calerà retornar eth permís ath
centre d’expedicion. Er incompliment d’aguest tràmit supausarà era pèrta automatica des permisi entara
tempsada següenta.
A2. Cabiròu (Capreolus capreolus)
Profitament totau (nombre e captures): 50 exemplars (35 mascles e 15 femelhes).
Tempsada obranta:
Cabiròu mascle: Deth 31.07.2016 ath 04.09.2016.
Cabiròu femelha: Deth 16.10.2016 ath 30.11.2016.
Dies obrants: Toti es dies dera setmana.
Modalitat: Sonque per apropament.
Permisi: Gratuits, exclusius entàs sòcis e valedèrs sonque entà un dia. S’establís un nombre màxim de 15
(quinze) permisi per dia de caça.
Precintat d’exemplars abatudi: Immediataments dempús d’abàter un exemplar, aguest s’aurà d’anerar damb
es precintes d’identificacion facilitadi pera Societat de Caça dera Val d’Aran correctament metudi, que s’aurà
de plaçar en un horat het ena aurelha o en cartilag internasau, en cas d’emportarse’n exclusivament eth
cap, o ben trauessant eth tendon dera pauta dera peça, en cas d’emportarse’n tot eth còs. Es precintes an
d’èster fòrtament ajustadi ara pèça e talhadi ath ras deth dispositiu de tancament. Quinsevolh precinte mau
metut non aurà validesa. Quinsevolh bèstia que se capture a de portar aguest precinte, qu’aurà d’èster
presentat a quinsevolh agent dera autoritat qu’ac demane.
Pendent era realizacion dera cacera, eth caçaire aurà de deishar era còpia deth permís de caça en
parabrises deth sòn veïcul e en lòc sufisentament vedible.
En quinsevolh cacera de cabiròu, demore proïbida era preséncia de caçaires sense eth carnet o era
credenciau dera Zòna de caça contròtlada (ZCC).
En cas de captura, aguesta aurà d’anar acompanhada deth justificant d’origen o guida de procedéncia
degudament ramplida per part d’un Agent de Miei Ambient deth Conselh Generau d’Aran; tanben poirà èster
ramplida ena sedença dera Societat de Caça e Pesca dera Val d’Aran. Er incompliment d’aguest prepècte
se considerarà coma ua pèça caçada irregularament e, per tant, caçada sense autorizacion, e supausarà
era pèrta automatica de permisi entara tempsada següenta.
Un còp finalizada era cacera e abans des 48 ores posteriores ad aguesta, calerà retornar eth permís ath
centre d’expedicion. Er incompliment d’aguest tràmit supausarà era pèrta automatica des permisi entara
tempsada següenta.
A3. Cèrvi (Cervus elaphus)
Profitament totau (nombre e captures): 315 exemplars (90 mascles, des quaus 30 seràn selectius e 60
trofèu, e 225 femelhes).
Tempsada obranta: Deth 28.08.2016 ath 25.09.2016 entàs femelhes e deth 16.10.2016 ath 12.02.2017 entà
andús sexes.
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Dies obrants: Toti es dies dera setmana.
Mascles: Deth 16.10.2016 ar 01.11.2016 sonque se poderà caçar laguens deth tèrme municipau de
residéncia deth caçaire tamb permís, eth quau serà indicat exprèssament en aguest.
Femelhes: Deth 28/08/2016 al 25/9/2016 sonque se poderà caçar laguens deth tèrme municipau de
residéncia deth caçaire tamb permís, eth quau serà indicat exprèssament en aguest.
Modalitat: Per apropament e mauta.
Permisi: Gratuits, exclusius entàs sòcis e valedèrs entà dos dies consecutius. S’establís un numerò maxim
de 15 (quinze) permisi per dia de caça entà mascles.
Precintat d’exemplars abatudi: Immediataments dempús d’abàter un exemplar, aguest s’aurà d’anerar damb
es precintes d’identificacion facilitadi pera Societat de Caça dera Val d’Aran correctament metudi, que s’aurà
de plaçar en un horat hèt ena aurelha o en cartilag internasau, en cas d’emportarse’n exclusivament eth
cap, o ben trauessant eth tendon dera pauta dera peça, en cas d’emportarse’n tot eth còs. Es precintes an
d’èster fòrtament ajustadi ara pèça e talhadi ath ras deth dispositiu de tancament. Quinsevolh precinte mau
metut non aurà validesa. Quinsevolh bèstia que se capture a de portar aguest precinte, qu’aurà d’èster
presentat a quinsevolh agent dera autoritat qu’ac demane.
Damb er objectiu d’aumentar era eficiéncia ena regulacion dera poblacion e focalizar era pression cinegetica
ena fraccion reproductora e milhorar era qualitat des trofeus, quinsevolh permís tà mascle pòt èster
permutat per un permís de femelha o de mascle selectiu. Era qualificacion de selectiu aurà d’éster efectuada
per beth Agent de Miei Ambient deth conselh Generau d’Aran. Aqueth exemplar se comptabilizarà coma
selectiu sense incidir en numero de profitament de mascles trofeus.
Pendent era realizacion dera cacera, eth caçaire aurà de deishar era còpia deth permís de caça en
parabrises deth sòn veïcul e en lòc sufisentament vedible.
En quinsevolh cacera de cèrvol mascle, demore proïbida era preséncia de caçaires sense eth carnet o era
credenciau dera Zòna de caça contròtlada (ZCC).
En cas de captura, aguesta aurà d’anar acompanhada deth justificant d’origen o guida de procedéncia
degudament ramplida per part d’un Agent de Miei Ambient deth Conselh Generau d’Aran; tanben poirà èster
ramplida ena sedença dera Societat de Caça e Pesca dera Val d’Aran. Er incompliment d’aguest precèpte
se considerarà coma ua pèça caçada irregularament e, per tant, caçada sense autorizacion, e supausarà
era pèrta automatica de permisi entara tempsada següenta.
Un còp finalizada era cacera e abans des 48 ores posteriores ad aguesta, calerà retornar eth permís ath
centre d’expedicion. Er incompliment d’aguest tràmit supausarà era pèrta automatica des permisi entara
tempsada següenta.
Tamb era fin d’assolir eth nombre de captures de femelha de cèrvi previstes en aguest Plan Tecnic de
Gestion Cinegetica era societat liurarà automaticament un nau permís nominau e eth precinte de contròtle
corresponent en moment en qu’eth caçaire justifique era captura deth sòn permis anterior, sense limitacion
en nombre de permisi a cada caçaire.
A4. Sanglièr (Sus scrofa)
Tempsada obranta: Der 18.09.2016 ath 12.02.2017.
Dies obrants: Toti es dies dera setmana.
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Modalitat: Mauta e apropament.
Nombre de captures: Sense limit.
Permisi d’invitacion: Tiquets nominaus, personaus e intransferibles, e valedèrs entà un dia.
Es grups de caçaires locaus poiràn convidar a d’auti caçaires tàs mautes, prealabla expedicion deth tiquet
corresponent, tostemps qu’aguesti non superen era meitat deth nombre de caçaires locaus participants. Era
expedicion des tiquets la portarà a tèrme enes dependéncies dera Societat de Caça e Pesca dera Val
d’Aran. Cada sòci dispausarà d’un màxim de tres (3) invitacions entà caçaires foranis de dehòra dera Val
d’Aran.
Se permet era cacera de dams enes mautes de sanglièr tamb er objectiu de mielhorar eth contròtle e
equilibri d’aguestes poblacions.
Se proïbís era preséncia de cans dehòra des epòques obrantes de caça exceptat d’aqueri que vagen
perfectament documentadi, ligats e acompanhats peth proprietari.
Eth nombre maxim de cans que poiràn participar enes mautes serà de dotze (12).
S’establís expressament era proïbicion d’utilizar cans de races potenciaument perilhoses o es sòns
crotzaments (pitbull, staffordshire, rotweiler, dogo argentin, presa canari, doberman, mastin napolitan, fila
brasileiro e toti aqueri contempladi ena normatiua vigenta) e se rebrembe especiaument eth compliment
dera Lei de proteccion des animaus.
Se proïbís caçar femelhes de sanglièr acompanhades de cries (se considèren cries es individus ralhadi
nomentadi tanben sanglieròts).
Es persones qu’intervien en desvolopament enes mautes de sanglièr per rasons de seguretat, an de portar
ua pèça de ròba de colors de nauta visibilitat, laguens dera gama der auriò ath ròi.
A5. Dam (Dama dama)
Tempsada obranta: Deth 31.07.2016 ath 12.02.2017.
Dies obrants: Toti es dies dera setmana.
Modalitat: Mauta deth sanglièr o permís nominau de caça majora.
Nombre de captures: Sense limit.
Es societats auràn de comunicar ath Departament d’Agricultura, Ramaderia e Miei Naturau deth Conselh
Generau d’Aran eth nombre d’individus abatuts.
Non seràn permetudes es mautes especifiques entath dam. Aguesta espècia se poirà caçar sense limit de
captures ena mauta deth sanglièr o ben pendent era execucion d’un permís nominau d’isard, cabiròu o cèrvi.
B) Caça menora
Tempsada obranta: Deth 25.09.2016 ath 01.01.2017. En Solan, des dera Pista de Salient enquiath Barranc
de Cal, eth primer dia obrant ei eth 02.10.2016.
Dies obrants: Dimèrcles, dimenges e hestèrs: se considèren hestèrs er 1 de noveme, eth 6, 8 e 25 de
deseme e er 1 de gèr.
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Modalitat: En man, tamb can.
Limitacions: Un màxim de dus (2) cans per caçaire.
Nombre de captures e espècies autorizades: Eth comput globau maxim de peces de caça menora ei de 6
peces caçador/dia. Eth nombre maxim de captures per espècies ei eth que se detalhe ara seguida:
 Perditz chèrra (maximum de 2 pèces/caçaire/jornada). Cada caçarire aurà de reméter ath Conselh
Generau d’Aran eth nombre d’exemplars abatuts pendent era tempsada segontes eth sistema de recomput
que s’establisque tamb era Societat de Caça e Pesca dera Val d’Aran.
 Perditz ròia (4 pèces caçaire/jornada).
 Catla (4 pèces caçaire/jornada).
 Becada (2 pèces caçaire/jornada).
 Faisan (2 pèces caçaire/jornada).
 Lèbe (2 pèces caçaire/jornada).
 Lit capblu (2 pèces caçaire/jornada).
 Aguinèu (illimitat).
 Garsa (illimitat).
 Colom (illimitat).
 Griva (illimitat).
 Marmota (2 pèces caçaire/jornada).
Condicions especiaus: damb autorizacion: deth 31.07.2016 ar 01.11.2016.
Se proïbís era preséncia de cans dehòra des epòques obrantes de caça exceptat d’aqueri que vagen
perfectament documentadi, ligats e acompanhats peth proprietari, o ben que dispausen d’ua autorizacion
especifica a nòm deth proprietari coma cans guardians des ramats.
C) Vedat de Caça
Reste vedada era caça en Salient e enes Solanes d’Escunhau, Casarilh, Garòs e Arties enquiath
02.10.2016 per compatibilitat damb era ramaderia enes modalitats qu’impliquen caça tamb can (menora o
mauta). Atau madeish, se rebrembe era obligatorietat de respectar es distàncies de seguretat en nuclèus
abitats e vies publiques qu’establís era legislacion vigenta, atau coma era obligatoiretat de senhalizacion
dera realizacion d’ua mauta.
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D) Normativa cinegètica, Disposicions generaus laguens dera Zòna de caça contròtlada dera la Val d’Aran
2016/2017
Ei d’obligatòri compliment èster en possession dera tarja credenciau de caçaire locau e/o permisi nominaus.
Tanben se rebrembe era obligatorietat d’èster en possession dera licéncia d’armes (escopeta e/o rifle),
licéncia de caça e assegurança obligatòria.
Es profitaments cinegetics d’aguesta ordre de vedes tanben son comtemplats entara practica tamb arc, era
quau requerirà des permisi corresponents.
Toti es aliberaments e repoblacions d’espècies cinegetiques an d’èster sollicitades e autorizades peth
Departament d’Agricultura, Ramaderia e Miei Naturau deth Conselh Generau d’Aran.
Es caçaires, an de respectar es especies domestiques, especiaument es ramadères, en tot esvitar qu’es
cans de caça les ocasionen molèsties o maus; es caçaires seràn en tot moment responsables des cans atau
coma des conseqüéncies de possibles afectacions.
Quinsevolh uet normatiu d’aguestes disposicions se resolerà aplicant era legislacion cinegetica vigenta, atau
coma era resolucion de vedes annau corresponenta
Vielha, 25 de juliol de 2016
El síndic d’Aran, Carlos Barrera Sánchez

———
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