
SOLICITANTE: FGC PO 

ASUNTO: CONSULTA DA SOC. CAZA PORTAS SOBRE NOVOS REQUISITOS 

AUTORIZACIÓN BATIDAS 

 

Respecto das novas condicións das autorizacións das batidas esixidas polo Servizo 

Provincial, sinalar que nin a Lei de Caza, nin o Regulamento nin a Orde anual de Vedas, 

establecen a obriga de notificar ao Servizo Provincial cunha antelación de 48 h a confirmación 

ou suspensión da cacería, nin tampouco que deba deixarse no punto de reunión copia da relación 

de participantes. 

En canto a obriga de avisar con 48 h de antelación, considerase que tal deber resulta de 

difícil cumprimento dado que pode ocurrir que chegado o día e hora da celebración da batida 

non se poida levar a cabo debido, por exemplo, a non concurrencia de número suficiente de 

participantes, á circunstancias meteorológicas adversas, ou outros imprevistos. 

Respecto da publicación no punto de reunión da relación de cazadores (nome, apelidos e 

DNI) considerase que tal obriga atenta contra o dereito á privacidade de datos de carácter 

persoal. 

Extractase o que sinala o Regulamento e a Orde de Vedas a este respecto, reiterándose 

que nada din respecto destas novas esixencias. 

 

Art. 38 h) do  Regulamento: 

“ A realización de montería ou gancho, ….. , deberá comunicarse previamente ó 

servicio provincial onde estea matriculado o Tecor. A comunicación realizarase en modelo 

oficial e, para que se considere válida, debe ter entrada nel cunha antelación mínima de dez 

días á data en que se vaia realiza-la cacería; estará asinada polo titular do Tecor ou por 

persoa expresamente autorizada, por este e incluirá os datos do Tecor e do cazadoiro previsto, 

a data de celebración, o número aproximado de cazadores e os de mandas de cans de se-lo 

caso, así como o lugar e hora da reunión. …” 

 

Anexo III do Regulamento: 

“Antes do inicio da cacería nomearase un responsable desta. Esta persoa queda 

obrigada a organiza-los cazadores durante o seu desenvolvemento. O seu nome e DNI 

figurarán na relación de cazadores que efectivamente van cazar. ……... O responsable da 

cacería escollerá as manchas que se vaian bater e comunicarálle-la súa localización ós 

representantes do Servicio Provincial de Medio Ambiente Natural e da Garda Civil. 

Igualmente, deixarao indicado no punto de reunión. ……….. 

Non poderá realizarse ningunha cacería sen previa notificación ó posto da Garda Civil, 

nin poderán baterse manchas distintas das solicitadas”. 



Artigo 11 da Orde de Vedas:  

“1. A realización de montarías ou ganchos en terreos de réxime cinexético especial 

requerirá a notificación previa ao Servizo de Conservación da Natureza correspondente, que 

deberá ser efectuada polo menos cunha antelación de 10 días. Tamén se poderá comunicar 

mediante un calendario que abarque toda a tempada. Tanto a solicitude como a súa 

realización deberanse axustar ao disposto na Lei de caza de Galicia e no seu regulamento. 

3. A solicitude e a realización dos ganchos e montarías, así como as medidas 

precautorias, normas de seguridade e responsabilidade, estarán suxeitos aos requisitos que 

prevexa a Lei de caza de Galicia e o seu regulamento. Se por calquera circunstancia algún dos 

ganchos ou montarías autorizados non se puidese efectuar no lugar e na data fixados, en 

ningún caso se poderá trasladar a súa realización a outra data ou lugar. 

4. Nos ganchos e montarías, o seu responsable deberá levar no seu poder, en todo 

momento, a autorización correspondente. A relación completa de participantes, encabezada 

por el, cos respectivos nomes e números do DNI, deberá estar confeccionada no momento da 

colocación dos cazadores nos postos.” 

 

 

 

 …………………..…………………………………………………………

…………………………………………………………  AX FGC 6-10-2011 


