
 
 
BASES QUE REGIRAN L'ADJUDICACIÓ DELS PERMISOS DE CA ÇA D'ISARD, 
CABIROL I CÉRVOL, CATEGORIA DE TROFEU I SELECTIVA D ’ISARD PER A 
PROPIETARIS I CATEGORIA DE TROFEU DE CABIROL I DE C ÉRVOL PER A 
PROPIETARIS, DINS LES RESERVES NACIONALS DE CAÇA DE L CADÍ I DE 
CERDANYA-ALT URGELL  
 
 
1. OBJECTE 
 
1.1. L'atorgament individual i per separat dels permisos de caça corresponents a la 
temporada 2018, a la Reserva Nacional de Caça del Cadí, següents: 
 

� 37 permisos d’isard, categoria selectiva, modalitat d’acostament 
� 12 permisos d’isard, categoria de trofeu, modalitat d'acostament 
�   7 permisos de cabirol, categoria trofeu, modalitat d’acostament 
�   2 permisos de cérvol, categoria trofeu, modalitat d’acostament 

 
1.2. L'atorgament individual i per separat dels permisos de caça corresponents a la 
temporada 2018, a la Reserva Nacional de Caça de Cerdanya- Alt Urgell, següents: 
 

� 25 permisos d’isard, categoria selectiva, modalitat d’acostament  
� 7 permisos d’isard, categoria de trofeu, modalitat d'acostament 
� 3 permisos de cabirol, categoria trofeu, modalitat d’acostament 
� 1 permís de cérvol, categoria trofeu, modalitat d’acostament 
� 5 permisos de cérvol, categoria selectiu, modalitat d’acostament 

 
 
2. PREU 
 
2.1. El preu de sortida dels permisos a la Reserva Nacional de Caça del Cadí i a la 
Reserva Nacional de Caça de Cerdanya-Alt Urgell serà: 
 

Tipus de permís Preu sortida en xifres 
per cada permís 

Preu sortida en lletres per 
cada permís 

Isard selectiva propietari 600,00 € sis-cents euros 
Isard trofeu propietari 2.300,00 € dos mil tres-cents euros 
Cabirol trofeu propietari 700,00 € set-cents euros 
Cérvol selectiu propietari 350,00 € tres-cents cinquanta euros 
Cérvol trofeu propietari 900,00 € nou-cents euros 
 
Aquests preus es podran millorar a l'alça a criteri voluntari dels sol·licitants, a la vista 
d'aquestes bases i tenint en compte els criteris d'adjudicació que s’hi preveuen. 
 
 
 
 
 
 



 
3. PETICIONS 
 
3.1. Els interessats en accedir a qualsevol dels permisos hauran de presentar al 
Consell Comarcal de la Cerdanya (Plaça del Rec, 5 – 17520 Puigcerdà), en el termini 
de vint-i-sis dies naturals comptats des de l’endemà de l’última publicació dels 
corresponents anuncis als Butlletins Oficials de la Província de Barcelona, Girona i 
Lleida, de dilluns a divendres de 8 a 15 hores, un sobre tancat (un per cada permís al 
que es vulgui optar), en la part exterior del qual hi constarà el text següent:  
 
"Proposició econòmica per optar a la licitació d'un permís de caça a la Reserva 
Nacional de Caça de ____________________________, temporada 2018, que 
presenta el Sr./Sra._________________________________________". 
 
En el sobre s’haurà d'incloure la següent documentació:  
 

1. Document de sol·licitud ajustat al model de l’annex 1 de les presents bases. 
2. Fotocòpia del DNI del peticionari. 
3. Xec nominal a favor del Consell Comarcal de la Cerdanya per l’import que 

s'ofereixi. (En el cas que el xec nominal ocasioni alguna despesa bancària 
l’assumirà l’interessat). 

4. Full de manifestació de preferències en relació als permisos que es liciten 
d'acord amb el model de l’annex 2 per a la Reserva Nacional del Cadi o la 
Reserva Nacional de Cerdanya-Alt Urgell.  

5. Declaració responsable de no estar incurs en cap de les causes de prohibició 
per a contractar amb l’administració establertes en l’article 60 del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic, d’acord amb el model de l’annex 3. 

 
3.2. Les peticions que no reuneixin les condicions anteriors seran excloses 
automàticament del procediment sense més tràmits.  
 
3.3. Els interessats hauran de presentar una sol·licitud de caça separada per cada 
permís objecte del present procediment al que vulgui optar, amb el benentès que totes 
les peticions que presentin hauran de complir de forma íntegra i independent els 
requisits anteriors. 
 
3.4. La documentació es presentarà en el Registre d’entrada d’aquesta administració o 
en alguns dels llocs previstos en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de 
procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En cas que per a 
la presentació de sol·licituds es faci servir el procediment regulat a l’article 16.4 
l’interessat haurà de remetre fax al número 972 88 22 83 o correu electrònic 
(secretaria@cerdanya.org) adjuntant el comprovant de l’administració o oficina de 
correus corresponent com a màxim el mateix dia de la finalització del termini de 
presentació de sol·licituds per tal de ser admesa. En tot cas, si transcorreguts cinc 
dies de la data de finalització de presentació de sol·licituds no s’ha rebut la 
documentació, aquesta no serà admesa. 
 
 
 
 



 
4. CRITERIS PER L'ATORGAMENT 
 
4.1. L'atorgament dels permisos s’adjudicaran separadament i no per lots. 
 
4.2. Els permisos s'atorgaran directament i en primer lloc, a les peticions que hagin 
ofert un major preu i tenint en compte les seves preferències manifestades. 
  
4.3. En cas d'oferiment de preus iguals, es farà un sorteig públic per part de la Mesa el 
mateix dia d’obertura de sobres i atorgament de permisos. 
 
4.4. La Mesa assignarà els permisos seguint l'ordre resultant del procediment anterior. 
 
4.5. Els permisos que quedin deserts en la present licitació es podran adjudicar 
directament pel President sota les mateixes condicions i preus de sortida determinats.  
Un cop realitzada la subhasta, es publicarà l’acta amb la relació de permisos deserts i 
un nou model de sol·licitud. Aquests s’adjudicaran per ordre d’entrada del document 
de sol·licitud acompanyat del comprovant de pagament. 
Els permisos que no s’adjudiquin sota les condicions descrites s’hauran de retornar a 
la Reserva Nacional de Caça corresponent.  
 
4.6. El Consell Comarcal de la Cerdanya ingressarà el dia següent del de la subhasta 
l'import dels xecs corresponents als permisos adjudicats i un cop conformats els 
ingressos, trametrà els permisos als adjudicataris respectius. Es destruiran els xecs 
corresponents a les peticions que no s'hagin pogut atendre. 
 
4.7. Les persones jurídiques que concorrin a la subhasta estan obligades a identificar 
les persones que acabaran fent ús dels permisos en un termini màxim de 7 dies des 
de la data d’adjudicació. 
 
Les persones físiques peticionàries que concorrin en la licitació seran les que hauran 
d’acabar executant els permisos, els quals seran personals i intransferibles. 
 
4.8. Quan una persona actuï com a representant d’una altra, caldrà que en la 
documentació presentada aporti la corresponent autorització de representativitat 
degudament signada per la persona a qui representa. 
 
5. INTERPRETACIÓ D’AQUESTES BASES 
 
5.1. La Mesa resoldrà, seguint criteris objectius, els dubtes i les llacunes que es 
plantegin en relació a les presents bases. 
 
6. ATORGAMENT FORMAL DELS PERMISOS  
 
6.1. L'acte d'atorgament es resoldrà de forma definitiva per la Mesa, que estarà 
integrada pels següents membres: 
 
� President: Ramon Moliner  Serra, president del Consell Comarcal de la Cerdanya, o 

conseller comarcal en qui delegui. 
� 1 vocal: representant de la Junta de la Reserva Nacional de Caça del Cadí. 



 
� 1 vocal: representant de la Junta de la Reserva Nacional de Caça de Cerdanya-Alt 

Urgell. 
� 1 vocal: Antonio Macias Barrachina, secretari del Consell Comarcal de la Cerdanya. 
� 1 vocal: Àngels Robert Farràs, interventora del Consell Comarcal de la Cerdanya. 
� Secretària: Roser Aduà Jubés, SAT del Consell Comarcal de la Cerdanya, que 

tindrà veu però no vot. 
  
6.2. Finalitzat el termini per a la presentació de sol·licituds, en el termini màxim d’un 
mes es dictarà resolució de presidència assenyalant dia i hora per a l’obertura de les 
peticions formulades pels interessats que es realitzarà en acte públic al Consell 
Comarcal de la Cerdanya 
 
6.3.  En el termini de 5 dies hàbils des del dia de celebració de la subhasta es 
publicarà  l’acta a la pàgina web del Consell Comarcal de la Cerdanya. 
 
 
7. ALTRES NORMES 
 
En l'execució dels permisos serà d'aplicació la normativa específica pel tipus atorgat, i 
en tot cas les instruccions que al respecte dictin el Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, l'agent rural o guarda encarregat 
d’acompanyar al caçador o la Reserva Nacional de Caça corresponent. 
 
Atès que l’àmbit d’execució dels permisos s’emmarca dins d’un ambient típic d’alta 
muntanya, els caçadors que optin a un dels permisos d’aquesta subhasta hauran de 
tenir present aquest punt i en conseqüència gaudir d’unes condicions físiques 
adequades, eximint a la Generalitat de Catalunya i al Consell Comarcal de la 
Cerdanya de qualsevol responsabilitat al respecte. 
 
 
 
 



 
 

ANNEX 1 
 
SOL·LICITUD DE CAÇA  

 
 ISARD SELECTIU PROPIETARI 

 
 ISARD TROFEU PROPIETARI  

 
 CABIROL TROFEU PROPIETARI  

 
 CÉRVOL SELECTIU PROPIETARI 

 
 CÉRVOL TROFEU PROPIETARI 

 
(cal marcar amb una X l’opció escollida) 

 
COGNOMS: 
NOM: 
ADREÇA: 
POBLACIÓ: 
CODI POSTAL: 
DNI/NIF: 
TELÈFON: 
FAX:  
@: 
 
Manifesto que estic assabentat/ada de l'anunci del Consell Comarcal de la 
Cerdanya per l'atorgament de permisos de caça d'isard, de cabirol i de cérvol, a 
la Reserva Nacional de  Caça _________________________ (Cadí o 
Cerdanya-Alt Urgell), i que conec plenament i accepto íntegrament les bases 
que regeixen l'esmentat procediment. 
 
Per l'anterior demano que em sigui atorgat un permís de caça de la Reserva 
Nacional de Caça _________________________ (Cadí o Cerdanya-Alt Urgell). 
 
Pel permís esmentat ofereixo la quantitat de 
______________________________________________________________ 
(en lletres i números) ______________________ €, i adjunto xec nominal per 
aquest import. 
 
 
(lloc i data) 
 
Signatura 
 



 
 
 
ANNEX 2 
 
Cal posar l'ordre de preferència desitjat al davant de cada permís. Es poden 
deixar en blanc els permisos en relació als que no es desitgi fixar cap 
preferència. 
 
_____________________________________________________________, 
amb DNI núm.  ________________, en cas de resultar adjudicatari, demano 
que es tinguin en compte les meves preferències indicades a continuació: 
 
PERMISOS DE LA RESERVA NACIONAL DE CAÇA DEL CADÍ 
 
RNC CADÍ ISARD SELECTIVA PROPIETARI 

 
NÚM. PREFERÈNCIES PERMÍS DATA 

UT 
GESTIO 

 18-CADIS0SP-01 24/10/2018 Alt Urgell 

 18-CADIS0SP-02 25/10/2018 Alt Urgell 

 18-CADIS0SP-03 26/10/2018 Alt Urgell 

 18-CADIS0SP-04 29/10/2018 Alt Urgell 

 18-CADIS0SP-05 02/11/2018 Alt Urgell 

 18-CADIS0SP-06 12/09/2018 Berguedà 

 18-CADIS0SP-07 13/09/2018 Berguedà 

 18-CADIS0SP-08 16/10/2018 Berguedà 

 18-CADIS0SP-09 17/10/2018 Berguedà 

 18-CADIS0SP-10 19/10/2018 Berguedà 

 18-CADIS0SP-11 22/10/2018 Berguedà 

 18-CADIS0SP-12 24/10/2018 Berguedà 

 18-CADIS0SP-13 25/10/2018 Berguedà 

 18-CADIS0SP-14 02/11/2018 Berguedà 

 18-CADIS0SP-15 09/11/2018 Berguedà 

 18-CADIS0SP-16 11/10/2018 Cerdanya 

 18-CADIS0SP-17 11/10/2018 Cerdanya 

 18-CADIS0SP-18 16/10/2018 Cerdanya 

 18-CADIS0SP-19 17/10/2018 Cerdanya 

 18-CADIS0SP-20 17/10/2018 Cerdanya 

 18-CADIS0SP-21 19/10/2018 Cerdanya 

 18-CADIS0SP-22 19/10/2018 Cerdanya 

 18-CADIS0SP-23 22/10/2018 Cerdanya 

 18-CADIS0SP-24 22/10/2018 Cerdanya 

 18-CADIS0SP-25 25/10/2018 Cerdanya 

 18-CADIS0SP-26 26/10/2018 Cerdanya 



 
 18-CADIS0SP-27 02/11/2018 Cerdanya 

 18-CADIS0SP-28 02/11/2018 Cerdanya 

 18-CADIS0SP-29 09/11/2018 Cerdanya 

 18-CADIS0SP-30 12/11/2018 Cerdanya 

 18-CADIS0SP-31 13/09/2018 Solsonès 

 18-CADIS0SP-32 18/09/2018 Solsonès 

 18-CADIS0SP-33 21/09/2018 Solsonès 

 18-CADIS0SP-34 26/09/2018 Solsonès 

 18-CADIS0SP-35 01/10/2018 Solsonès 

 18-CADIS0SP-36 04/10/2018 Solsonès 

 18-CADIS0SP-37 09/10/2018 Solsonès 
 
RNC CADÍ ISARD TROFEU PROPIETARI 
 
NÚM. PREFERÈNCIES PERMÍS DATA UT GESTIO 

 18-CADIS0TP-01 05/11/2018 Alt Urgell 

 18-CADIS0TP-02 08/11/2018 Alt Urgell 

 18-CADIS0TP-03 06/11/2018 Berguedà 

 18-CADIS0TP-04 12/11/2018 Berguedà 

 18-CADIS0TP-05 15/11/2018 Berguedà 

 18-CADIS0TP-06 19/11/2018 Berguedà 

 18-CADIS0TP-07 29/10/2018 Cerdanya 

 18-CADIS0TP-08 06/11/2018 Cerdanya 

 18-CADIS0TP-09 07/11/2018 Cerdanya 

 18-CADIS0TP-10 12/11/2018 Cerdanya 

 18-CADIS0TP-11 07/11/2018 Solsonès 

 18-CADIS0TP-12 15/11/2018 Solsonès 
 
RNC CADÍ CABIROL TROFEU PROPIETARI 
 

NÚM.PREFERÈNCIES PERMÍS DATA UT GESTIO 

 18-CADCBMTP-01 17/04/2018 Alt Urgell 

 18-CADCBMTP-02 19/04/2018 Alt Urgell 

 18-CADCBMTP-03 25/04/2018 Alt Urgell 

 18-CADCBMTP-04 18/04/2018 Cerdanya 

 18-CADCBMTP-05 19/04/2018 Cerdanya 

 18-CADCBMTP-06 24/04/2018 Cerdanya 

 18-CADCBMTP-07 26/04/2018 Cerdanya 
 
RNC CADÍ CÉRVOL TROFEU PROPIETARI 
 
NÚM. PREFERÈNCIES PERMÍS DATA UT GESTIO 

 18-CADCVMTP-01 25/09/2018 Berguedà 



 
 18-CADCVMTP-02 01/10/2018 Berguedà 

 
 
PERMISOS DE CAÇA DE LA RESERVA DE CERDANYA- ALT URG ELL  
 
RNC CERDANYA-ALT URGELL ISARD SELECTIVA PROPIETARI 
 
NÚM.PREFERÈNCIES PERMÍS DATA AGENT 

 18-CAUIS0SP-01 15/10/2018 1455 

 18-CAUIS0SP-02 16/10/2018 7410 

 18-CAUIS0SP-03 16/10/2018 7011 

 18-CAUIS0SP-04 17/10/2018 1455 

 18-CAUIS0SP-05 18/10/2018 1455 

 18-CAUIS0SP-06 19/10/2018 7410 

 18-CAUIS0SP-07 19/10/2018 7011 

 18-CAUIS0SP-08 22/10/2018 7011 

 18-CAUIS0SP-09 22/10/2018 1455 

 18-CAUIS0SP-10 23/10/2018 7410 

 18-CAUIS0SP-11 23/10/2018 1455 

 18-CAUIS0SP-12 24/10/2018 7410 

 18-CAUIS0SP-13 25/10/2018 7011 

 18-CAUIS0SP-14 25/10/2018 1455 

 18-CAUIS0SP-15 26/10/2018 7410 

 18-CAUIS0SP-16 26/10/2018 1455 

 18-CAUIS0SP-17 29/10/2018 7410 

 18-CAUIS0SP-18 30/10/2018 1455 

 18-CAUIS0SP-19 31/10/2018 1455 

 18-CAUIS0SP-20 02/11/2018 7011 

 18-CAUIS0SP-21 02/11/2018 1455 

 18-CAUIS0SP-22 05/11/2018 1455 

 18-CAUIS0SP-23 07/11/2018 1455 

 18-CAUIS0SP-24 09/11/2018 7011 

 18-CAUIS0SP-25 16/11/2018 7410 
 

 
RNC CERDANYA-ALT URGELL ISARD TROFEU PROPIETARI 
 
NÚM. PREFERÈNCIES PERMÍS DATA AGENT 

 18-CAUIS0TP-01 29/10/2018 7011 

 18-CAUIS0TP-02 05/11/2018 7410 

 18-CAUIS0TP-03 06/11/2018 7011 

 18-CAUIS0TP-04 08/11/2018 7410 

 18-CAUIS0TP-05 12/11/2018 1455 



 
 18-CAUIS0TP-06 15/11/2018 1455 

 18-CAUIS0TP-07 20/11/2018 1455 
 
RNC CERDANYA-ALT URGELL CABIROL TROFEU PROPIETARI 
 
NÚM. PREFERÈNCIES PERMÍS DATA AGENT 

 18-CAUCBMTP-01 23/04/2018 7011 

 18-CAUCBMTP-02 24/04/2018 1455 

 18-CAUCBMTP-03 25/04/2018 7410 
 
RNC CERDANYA-ALT URGELL CÉRVOL TROFEU PROPIETARI 
 

NÚM. PREFERÈNCIES PERMÍS DATA AGENT 

 18-CAUCVMTP-01 01/10/2018 1455 
 
RNC CERDANYA-ALT URGELL CÉRVOL SELECTIU PROPIETARI 
 
NÚM.PREFERÈNCIES PERMÍS DATA AGENT 

 18-CAUCVMSP-01 24/09/2018 1455 

 18-CAUCVMSP-02 28/09/2018 7410 

 18-CAUCVMSP-03 28/09/2018 7011 

 18-CAUCVMSP-04 01/10/2018 7011 

 18-CAUCVMSP-05 05/10/2018 7410 

 
 
 
 
(lloc i data) 
 
 
 
 
 
Signatura 



 
 
ANNEX 3 
 
 

 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 

 
 
 
El senyor/a……………………………………………amb DNI núm………………... 
en representació de ........................................................... amb N.I.F................., 
sota la seva responsabilitat, com a licitador en la subhasta d’adjudicació dels 
permisos de caça d’isard, de cabirol i de cérvol, dins la Reserva Nacional del 
Cadí i de Cerdanya-Alt Urgell, temporada 2018. 
 
 

DECLARA 
 
 
Estar facultat/da per contractar amb l’Administració i no trobar-se en cap de les 
circumstàncies de prohibició per contractar establertes en l’article 60 del Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
 
I, perquè consti , signa la present declaració. 
 
 
 
(lloc i data) 
 
 
 
 
 
Signatura 
 


