
Generalitat de Catalunya Permís de caça per acostament
Departament de Medi Ambient Núm. expedient Núm. sol·licitud

i Habitatge
Direcció General del Medi Natural segell de registre d'entrada

C. del Doctor Roux, 80, 4t
08017 Barcelona (Barcelonès)
Tel. 93 567 42 00
Fax 93 567 41 84
http://mediambient.gencat.net

Sol·licitud de permís de caça a les reserves nacionals de caça de Catalunya

Dades personals 
Nom i cognoms NIF
                       
Adreça
     
Municipi Comarca Codi postal 
                 
Adreça electrònica Telèfon Telefax  
                                         

Si us plau, llegiu les instruccions del revers atentament abans d'emplenar els apartats següents

Condicions del/de la caçador/a
 Autonòmic/a  Europeu/a  Local

Podeu marcar només una sola opció

Dades de la modalitat de caça 
Marqueu només una casella per a cada sol·licitud. Empleneu tantes sol·licituds com calgui. 

Caçador/a autonòmic/a

Trofeu  Isard, cérvol, cabirol  Cabra salvatge - Ports de Tortosa i Beseit*

Selectiva  Isard - Alt Pallars-Aran*  Isard - Cadí*  Isard - Freser-Setcases*
 Isard - Cerdanya-Alt Urgell*  Cérvol - Boumort*  Cabra salvatge - Ports de

Tortosa i Beseit*

Caçador/a europeu/a

Trofeu  Isard, cérvol, cabirol  Cabra salvatge - Ports de Tortosa i Beseit *

Caçador/a local
Trofeu  Isard - Alt Pallars-Aran*  Isard - Cadí*  Isard - Freser-Setcases*

 Isard - Cerdanya-Alt Urgell*  Cabirol - Alt Pallars-Aran*  Cabirol - Cadí* 
 Cabra salvatge - Ports de Tortosa i Beseit*

Sol·licitud i declaració
Sol·licito participar en el sorteig d’adjudicació de permisos de caça a les reserves nacionals de caça de 
Catalunya de la pròxima temporada, de conformitat amb la legislació vigent. 
Així mateix, declaro que totes les dades que he fet constar en aquesta sol·licitud són certes.

     ,    de      de  

Signatura de la persona sol·licitant

DIRECCIÓ GENERAL DEL MEDI NATURAL
RESERVA NACIONAL DE CAÇA   
*Nota: indiqueu la reserva nacional de caça  en la línia superior si trieu alguna de les opcions marcades amb un asterisc.



Instruccions per emplenar aquesta sol·licitud
• Si empleneu la sol·licitud a mà, escriviu amb claredat i amb lletres majúscules.
• Presenteu amb la sol·licitud tots els documents que calen, ja que, d’aquesta manera, evitareu 

endarreriments innecessaris.

Documentació que cal adjuntar-hi
• Fotocòpia del document d'identificació personal vigent (DNI, NIF, NIE o passaport). Tan sol en el cas que 

es presenti la sol·licitud per 1a. vegada.
• Certificat d’empadronament (només en el cas de caçador/a autonòmic/a i local). Tan sol en el cas que es 

presenti la sol·licitud per 1a. vegada.
• Document que acrediti la representació, si és el vostre representant qui presenta la sol·licitud.

Condició del/de la caçador/a

• Caçador/a autonòmic/a
> Té la condició de caçador/a autonòmic/a la persona sol·licitant que tingui  el veïnatge administratiu a 

qualsevol municipi de Catalunya, la qual cosa acreditarà amb el certificat d'empadronament.
> Només pel que fa a la Reserva Nacional de Caça dels Ports de Tortosa i Beseit, també tenen aquesta 

condició  les  persones  sol·licitants  que  tinguin  el  veïnatge  administratiu  a  qualsevol  municipi  de  les 
comunitats autònomes d'Aragó i València.

• Caçador/a europeu/a
Són caçadors/es europeus/es les persones no incloses a l'apartat anterior.

• Caçador/a local
Té la condició de caçador/a local d'una Reserva qui tingui el veïnatge administratiu a qualsevol municipi 
afectat pels límits de la Reserva, i també qui sigui propietari de terrenys afectats pels seus límits.

Modalitats a què podeu optar i nombre de sol·licituds que cal que presenteu
• Marqueu només una casella per sol·licitud  . Empleneu tantes sol·licituds com calgui. Si marqueu més d'una 

casella en una mateixa sol·licitud, us demanarem que indiqueu a quina voleu optar.

• Si sou caçador/a autonòmic o local, podeu optar a les modalitats de trofeu i selectiva. Si teniu la condició de 
caçador/a europeu/a, només a la de trofeu.

Termini per presentar la sol·licitud i òrgans a què cal adreçar la sol·licitud

Modalitat Termini Òrgan a què cal adreçar la sol·licitud

Isard
Cérvol 
Cabirol

Trofeu
autonòmic i europeu De 15 de setembre al 15 d'octubre Direcció General del Medi Natural

Trofeu local De 15 de setembre al 28 de febrer Reserva Nacional de Caça corresponent

Selectiva De 15 de setembre al 28 de febrer Reserva Nacional de Caça corresponent
Cabra 
salvatge Trofeu i selectiva De 15 de setembre al 30 de novembre Reserva Nacional de Caça dels Ports de 

Tortosa i Beseit

Adreces d'interès
*RNC Alt Pallars – Aran (Rda. de Sant Martí, 2-6, 25006 Lleida. Tel. 973 28 39 30 / Fax 973 26 96 77)
*RNC Boumort (Rda. de Sant Martí, 2-6, 25006 Lleida. Tel. 973 28 39 30 / Fax 973 26 96 77)
*RNC Cadí (c. La Vinya, 1, 08695 Bagà. Tel. 93 824 41 51 / Fax 93 824 43 12)
*RNC Cerdanya – Alt Urgell (c. La Vinya, 1, 08695 Bagà. Tel. 93 824 41 51 / Fax 93 824 43 12)
*RNC Freser – Setcases (c. Ultònia, 10-12, 17002 Girona. Tel. 972 22 30 35 / Fax 972 22 72 34)
*RNC Ports de Tortosa i Beseit (c. Miquel Granell, 2, 1r, 43870 Amposta. Tel. 977 70 18 07 / Fax 977 70 12 74)
Direcció General del Medi Natural (c. Doctor Roux, 80, 4a planta, 08017 Barcelona. Tel. 93 567 42 00 / Fax 93 
567 41 84)
http://mediambient.gencat.net/
*RNC: Reserva Nacional de Caça

http://mediambient.gencat.net/
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