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 ANNEX NÚM. 9
 ANEXO Nº 9

 PLA DE GESTIÓ PER A L'ANUALITAT ENTRANT (TÈCNIQUES DE CAÇA PER RAONS DE GESTIÓ I CONTROL) 
 PLAN DE GESTIÓN PARA LA ANUALIDAD ENTRANTE (TÉCNICAS DE CAZA POR RAZONES DE GESTIÓN Y CONTROL)

  ESPÈCIE(S)  / ESPECIE(S)
OBJECTIU / OBJETIVO

 FINALITAT  
 FINALIDAD

 TÈCNICA DE CAÇA 
TÉCNICA DE CAZA

PERÍODE HÀBIL / PERÍODO HÁBIL

 INICI/ INICIO FI / FIN

Instruccions per a emplenar l'annex núm. 9 / Instrucciones para rellenar el anexo nº 9

 DÍES HÀBILS 
DÍAS HÁBILES AUTORITZACIÓ

  La taula contindrà el calendari de tècniques de caça per raons de control i gestió per a la temporada entrant, d'acord amb les condicions de la resolució aprovatòria vigent del Pla tècnic 
d'ordenació cinegètica (PTOC) o que suposen una comunicació de dates per a modalitats o caceres ja autoritzades expressament en la resolució aprovatòria vigent. Per a la modificació d'alguna 
de les condicions de caça de les tècniques autoritzades en la resolució aprovatòria vigent del PTOC, com ara tècniques, espècies objectiu, períodes, dies hàbils setmanals, nombre de dies de 
control o nombre màxim de caçadors o trampes, es presentarà de forma complementària la corresponent sol·licitud justificada perquè esta siga aprovada per la direcció territorial corresponent. 
L'explicació de cada un dels camps o columnes de la taula és la següent: “espècie objectiu”: espècie objecte de control, caça o maneig si pertoca. “Finalitat”: s'especificarà si l'objecte de l'acció 
és la realització de controls per danys agrícoles, controls per predació, o altres que cal especificar. “Tècnica de caça”: s'indicarà la tècnica de caça (llacera amb límits, caixes trampa, trampes 
collarum, armes en lloc fix, etc.). “Període hàbil”: s'indicaran les dates d'inici i final de l'actuació. “Nre. u.”: nombre màxim d'unitats que participaran (individus) o s'utilitzaran (llaceres amb límits, 
trampes, etc.) en l'actuació. “Dies hàbils”: s'indicaran els dies hàbils de la setmana (dl., dt., dc., dj., dv., ds., dg., f.) en què es realitzarà l'acció. “Autorització”: s'indicarà si l'actuació planificada està 
expressament autoritzada en la resolució aprovatòria del PTOC (per resolució PTOC) o si al contrari la seua realització necessitarà l'autorització expressa de la direcció territorial per mitjà del 
procediment i imprés de sol·licitud corresponent. en el cas d'accions no autoritzades expressament en la resolució del PTOC, la seua inclusió en el pla de gestió anual no eximix de la necessitat 
d'autorització expressa de la direcció territorial amb la  presentació prèvia de la sol·licitud en l'imprés corresponent. S'emplenaran tots els fulls de l'annex núm. 9 que calguen per a la descripció 
completa del pla de gestió. 
  
  La tabla contendrá el calendario de técnicas caza por razones de control y gestión para la temporada entrante, conforme a las condiciones de la resolución aprobatoria vigente del plan técnico 
de ordenación cinegética (PTOC) o que supongan una comunicación de fechas para modalidades o cacerías ya autorizadas expresamente en la resolución aprobatoria vigente. Para la 
modificación de alguna de las condiciones de caza de las técnicas autorizadas en la resolución aprobatoria vigente del PTOC, tales como técnicas, especies objetivo, periodos, días hábiles 
semanales, número de días de control o número máximo de cazadores o trampas, se presentará de forma complementaria la correspondiente solicitud justificada para que esta sea aprobada por 
la dirección territorial correspondiente. La explicación de cada uno de los campos o columnas de la tabla es la siguiente: “especie objetivo”: especie objeto de control, caza o manejo en su caso. 
“Finalidad”: se especificará si el objeto de la acción es la realización de controles por daños agrícolas, controles por predación, u otras a especificar. “Técnica de caza”: se indicará la técnica de 
caza (lazos con topes, cajas-trampa, trampas collarum, armas en puesto fijo, etc.). “Periodo hábil”: se indicarán las fechas de inicio y final de la actuación. “Nº ud.”: número máximo de unidades 
que participarán (individuos) o se utilizarán (lazos con topes, trampas, etc.) en la actuación. “Días hábiles”: se indicarán los días hábiles de la semana (l,ma,mi,j,v,s,d,f) en los que se realizará la 
acción. “Autorización”: se indicará si la actuación planificada está expresamente autorizada en la resolución aprobatoria del PTOC (por resolución PTOC) o si por el contrario su realización 
precisará de autorización expresa de la dirección territorial mediante el procedimiento e impreso de solicitud correspondiente. en el caso de acciones no autorizadas expresamente en la 
resolución del PTOC, su inclusión en el plan de gestión anual no exime de la necesidad de autorización expresa de la dirección territorial previa presentación de la solicitud en impreso 
correspondiente. Se cumplimentarán cuantas hojas del anexo nº 9 sean necesarias para la descripción completa del plan de gestión.
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  La tabla contendrá el calendario de técnicas caza por razones de control y gestión para la temporada entrante, conforme a las condiciones de la resolución aprobatoria vigente del plan técnico de ordenación cinegética (PTOC) o que supongan una comunicación de fechas para modalidades o cacerías ya autorizadas expresamente en la resolución aprobatoria vigente. Para la modificación de alguna de las condiciones de caza de las técnicas autorizadas en la resolución aprobatoria vigente del PTOC, tales como técnicas, especies objetivo, periodos, días hábiles semanales, número de días de control o número máximo de cazadores o trampas, se presentará de forma complementaria la correspondiente solicitud justificada para que esta sea aprobada por la dirección territorial correspondiente. La explicación de cada uno de los campos o columnas de la tabla es la siguiente: “especie objetivo”: especie objeto de control, caza o manejo en su caso. “Finalidad”: se especificará si el objeto de la acción es la realización de controles por daños agrícolas, controles por predación, u otras a especificar. “Técnica de caza”: se indicará la técnica de caza (lazos con topes, cajas-trampa, trampas collarum, armas en puesto fijo, etc.). “Periodo hábil”: se indicarán las fechas de inicio y final de la actuación. “Nº ud.”: número máximo de unidades que participarán (individuos) o se utilizarán (lazos con topes, trampas, etc.) en la actuación. “Días hábiles”: se indicarán los días hábiles de la semana (l,ma,mi,j,v,s,d,f) en los que se realizará la acción. “Autorización”: se indicará si la actuación planificada está expresamente autorizada en la resolución aprobatoria del PTOC (por resolución PTOC) o si por el contrario su realización precisará de autorización expresa de la dirección territorial mediante el procedimiento e impreso de solicitud correspondiente. en el caso de acciones no autorizadas expresamente en la resolución del PTOC, su inclusión en el plan de gestión anual no exime de la necesidad de autorización expresa de la dirección territorial previa presentación de la solicitud en impreso correspondiente. Se cumplimentarán cuantas hojas del anexo nº 9 sean necesarias para la descripción completa del plan de gestión.
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