
���������	
�����������	 �
 �� ����
�	�
 �� � �

	������������
�
�	���
������ � � � � � � 	 � � � � � � � � � � 	 � � � � � � � � � � � 
 � � � ���

Instrucións  para reclamacións de danos producidos nos 
cultivos por pezas de caza.

Da cordo co establecido na Lei 4/1997 de Caza de Galicia 
e  no  seu  regulamento,  a  responsabilidade  dos  danos 
causados polas pezas de caza corresponde ós titulares dos 
aproveitamentos cinexéticos.

En Rianxo, a totalidade dos aproveitamentos cinexéticos 
corresponde  á  SOCIEDADE  DE  CAZA  E  PESCA  DE 
RIANXO.

No caso de que se produzan danos por especies de caza, a 
actuación a realizar será a seguinte:

1º.- Deberá chamarse ó capataz de zona (Antonio Beiras 
669.17.06.88)  e  o  mesmo  verá  a  finca  danada  e 
informaralle se a zona onde se produciron os danos está 
dentro dun “Coto de Caza” ou “Tecor Societario. Ademais, 
si  os  danos  son  en  fora  dun Coto  de Caza,  emitirá  un 
informe interno ós seus superiores cunha valoración dos 
danos para cando se lle reclame á Xunta”.

2º.-  Se  estes  danos  se produciron dentro do “Coto” ou 
“Tecor”,  deberá  remitirse  (xunto  coa  valoración  dos 
danos)  unha  solicitude  de  reclamación  á  Sociedade  de 
Caza e Pesca de Rianxo, na seguinte dirección:

Sr. Presidente da Sociedade de Caza e Pesca de Rianxo.
Centro Cultural e Deportivo de Taragoña – 1º
Campos de Pazos, Taragoña
15985 – Rianxo.

Nota: A sociedade de caza non ten teléfono pero xúntanse tódolos 
últimos venres de cada mes ás 20:30 horas no local social.  Non 
obstante  o  teléfono  do  Centro  Cultural  de  Taragoña  é  o 
981.861196. O Presidente actual é D. Benigno Bendaña Mosteiro.
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3º.- Se pola contra, os danos están fora dos “Cotos” ou 
“Tecores”,  as  reclamacións  deberán  remitirse  á 
seguinte dirección:

Xunta de Galicia
Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente
Praza Luis Seoane s/nº, 5ª planta.
15001 – A Coruña.-
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