
 FORMACIÓN DE RESPONSABLES DE SOCIEDADES DE CAZA
Xestión interna e administrativa dunha sociedade de caza

 PREVENCIÓN DA SINIESTRALIDADE E SEGURIDADE NA PRÁCTICA DA CINEXÉTICA
Seguridade na caza e primeiros auxilios

EscolaDeCaza.gal

CURSOS ONLINE 2020
Campus virtual da EscolaDeCaza.gal

FORMACIÓN DE RESPONSABLES DE SOCIEDADES DE CAZA
Xestión interna e administrativa dunha sociedade de caza – 3ª convocatoria online

PREVENCIÓN DA SINIESTRALIDADE E SEGURIDADE NA PRÁCTICA CINEXÉTICA
Seguridade na caza e primeiros auxilios – 1ª convocatoria online

 INSCRICIÓNS

GRATUÍTAS. Ata o 15 de setembro de 2020, enviando o boletín de 
inscrición a:   escola@federaciongalegadecaza.com

Máis información en ESCOLA DE CAZA – FEDERACIÓN GALEGA DE CAZA
 981 562 777

CURSOS

 DESTINATARIOS/AS
Representantes e directivos/as de sociedades de caza, cazadores/as e 
responsables de cazaría. 

 DURACIÓN
O alumnado disporá dun mes para a realización dos cursos, que estarán dispoñibles
na plataforma virtual da Escola de Caza desde o 1 ao 30 de outubro. A avaliación
poderá realizarse entre os días 24 e 30 de outubro. 

 SITUACIÓN
Campus virtual da Escola de Caza: www.escoladecaza.gal

Os/as alumnos/as recibirán diverso material de seguridade na caza  e  aqueles/as que 
superen a avaliación recibirán DIPLOMA acreditativo do curso.

Matrícula gratuíta
Data límite: 15 de setembro de 2020

Solicita o boletín de inscrición na Federación
 981 562 777 

 escola@federaciongalegadecaza.com



CURSO DE FORMACIÓN DE RESPONSABLES DE SOCIEDADES DE CAZA 
Xestión interna e administrativa dunha sociedade de caza

T E M A R I O
Bloque 1: LEXISLACIÓN.
Tema 1: Lei do Deporte de Galicia.
Tema 2: Socios/as: admisión, clases, dereitos, deberes e expulsión.
Tema 3: Os órganos de goberno e representación: convocatorias, competencias e acordos. 
Tema 4: O proceso electoral: convocatoria, calendario, xunta xestora, xunta electoral, mesa electoral,

candidaturas.
Tema 5: O Regulamento de Réxime Interno da asociación.
Tema 6: A responsabilidade dos/as socios/as, directivos/as, e sociedade.
Tema 7: A responsabilidade civil da sociedade nos danos a cultivos (1).
Tema 8: Os seguros de responsabilidade civil (responsabilidade civil do cazador/a e da sociedade).  

Bloque 2: O RÉXIME DOCUMENTAL.
Tema 9: Os libros obrigatorios dunha entidade asociativa, a súa levanza e a súa legalización: libro de 
rexistro de socios/as, libro de actas, e libros de contabilidade. 

Bloque 3: O RÉXIME ECONÓMICO, FINANCEIRO, PATRIMONIAL E FISCAL.
Tema 10: As contas anuais: o patrimonio, os dereitos e obrigacións; os ingresos e gastos;  o

orzamento e os requisitos para gravar e enaxenar bens da entidade.
Tema 11: A responsabilidades do tesoureiro/a: disposición de fondos, facturas, e forma de pago.
Tema 12: As obrigas tributarias: CIF, Exención de IVE, Imposto de Sociedades.

Bloque 4: AS COMUNICACIÓNS INTERNAS E EXTERNAS DA ASOCIACIÓN.
Tema 13: As comunicacións co Rexistro de Entidades Deportivas e coa FGC.
Tema 14: O plan de ordenación cinexético, plan de aproveitamento cinexético, solicitude de

cazarías, comunicación de resultados e relación de cazadores/as.  Outras comunicacións.
Tema 15: As comunicacións coa Consellería competente en materia de caza: A aplicación

informática de caza, suposto práctico.

Vídeo sobre seguridade nas cazarías.
Os/as representantes das sociedades de caza titulares de Tecores, son os/as responsables de nomear
ao Responsable de Cazaría. Esta designación, polas responsabilidades que elo conleva, deberá recaer
nunha persoa con coñecementos e experiencia na organización de cazarías colectivas de acordo coa
normativa legal e con respecto aos principios de prudencia e seguridade.

Cuestionario.
O alumnado deberán responder a un cuestionario tipo test de 50 preguntas, considerándose 
aptos/as aqueles/as que respondan correctamente alomenos ao 60% das preguntas.

As persoas que superen a avaliación recibirán certificado e CARNÉ acreditativo.

Material:
Coa inscrición do curso os/as alumnos/as recibirán diverso material (gorra e chaleco de seguridade,
sinal de “atención cazaría”, guía informativa de seguridade na caza, decálogo de seguridade, etc).

(1) Tema NOVO.

PREVENCIÓN DA SINIESTRALIDADE E SEGURIDADE NA PRÁCTICA 
CINEXÉTICA

Seguridade na caza e primeiros auxilios

T E M A R I O
Bloque 1: SEGURIDADE NAS CAZARÍAS COLECTIVAS.
Tema 1: Fase de inicio e preparación da cazaría.
Tema 2: Fase de execución da cazaría.
Tema 3: Finalización da cazaría. 
Tema 4: Normas de seguridade na caza.
Tema 5: Decálogo do cazador. O cazador novel.
Tema 6: Protocolo sanitario fronte ao COVID-19

Vídeo sobre a seguridade nas cazarías.
O/a responsable de cazaría ten a responsabilidade de organizar a actividade cinexética de
acordo coa normativa legal e con respecto aos principios de prudencia e seguridade,
respondendo do cumprimento dos requisitos e medidas concernentes á preparación e
desenvolvemento daquelas, especialmente no que se refire á identificación e aptitude das
persoas participantes, colocación dos cazadores ou cazadoras nos seus postos e adopción das
medidas de seguridade necesarias para o desenvolvemento da actividade.

Bloque 2: LEXISLACIÓN.
Tema 7: As infraccións, sancións e responsabilidade no desenvolvemento das cazarías.
Tema 8: Os seguros de responsabilidade civil: A responsabilidade civil do cazador e a

responsabilidade civil da sociedade de caza. 

Bloque 3: MANIPULACIÓN E SEGURIDADE NO CONSUMO DE CARNE DE CAZA.
Tema 9: Manipulación e seguridade no consumo de carne de caza: nocións xerais.
Tema 10: Prevención de enfermidades: peste porcina africana (PPA) e triquinose.

Bloque 4: A CONTRIBUCIÓN DAS NOVAS TECNOLOXÍAS NA SEGURIDADE DA CAZA.
Tema 11:   O uso das novas tecnoloxías como ferramenta de seguridade.  
Tema 12: A imaxe do/a cazador/a e as redes sociais.

Bloque 5: PRIMEIROS AUXILIOS.
Tema 13: Actuación ante un accidente de caza: torceduras, luxación, fracturas óseas e outras.
Tema 14: Actuación ante outro tipo de accidente ou enfermidades comúns.
Tema 15: Actuación ante o accidente do can.
Tema 16: O botiquín de primeiros auxilios do cazador/a.

Cuestionario.
O alumnado deberán responder a un cuestionario tipo test de 50 preguntas, considerándose 
aptos/as aqueles/as que respondan correctamente alomenos ao 60% das preguntas.

As persoas que superen a avaliación recibirán certificado e CARNÉ acreditativo.

Material:
Coa inscrición do curso os/as alumnos/as recibirán diverso material (gorra e chaleco de
seguridade, sinal de “atención cazaría”, guía informativa de seguridade na caza, decálogo de
seguridade, etc.).


