
 

SOL.LICITUD PER A PARTICIPAR AL SORTEIG DE CAÇA MAJOR      
SELECTIVA PER ELS CAÇADORS FEDERATS A CATALUNYA 

 
 
 

 
 
Nom i Cognoms: ______________________________________________________DNI:__________________________________________ 
 
Adreça: ___________________________________________________________________________________________________________ 
 
Codi Postal: __________Població: __________________________ Telèfon(imprescindible):_______________________________________ 
 
Correu electrònic: _______________________Societat Caç. ________________________________________________________________ 
 
Núm.  de Targeta Federativa en vigor  :  _________________________________________________________________________________ 

 
A) Marcar amb una creu els permisos als quals es vol optar a sorteig 
 
 
 
PREUS ACTUALS: 
  
� CABRA SALVATGE MASCLE................................................872’65€                     
Quota d’entrada:  ...................................................    450’50€                              
Quota variable per peça cobrada: ................................   422’15€                                                        

 
� CABRA SALVATGE FEMELLA .............................................  92’20€                              
Quota d’entrada: ............................................................  50’00 €                                    
Quota variable per peça cobrada: .................................  42’20 €  
 
                                                                     
MASCLES SELECTIUS:   Igual o més de 5 anys i fins a 165.9 punts 
 
                                          

 
B)..........PER A OPTAR A AQUEST SORTEIG S’HA D’ESTAR EN POSESSIÓ  

DELS SEGUENTS DOCUMENTS 
 

- Llicència Federativa Catalana  ( * )              - Assegurança vigent ( * ) 
- Permís d’arma llarga ratllada ( * )                 - Llicència de caça en vigor ( * ) 
- DNI (si consta un domicili que no és de Catalunya, obligatori presentar el PADRÓ) ( * ) 

 
( *Aquesta documentació s'haurà de presentar únicament en el cas que sigui agraciat en el sorteig ) 

 
C) Els permisos de caça són totalment personals i intransferibles, i  el guarda de la Reserva en cap cas autoritzarà que un altre caçador 

suplanti la personalitat del titular del permís. És obligatori caçar amb un rifle de calibre superior a 6 mm. 
 
D)    El sorteig, que serà públic, s’efectuarà el dia 11 de març de 2015 a les oficines d’aquesta Federació ( Rbla. Guipúscoa   nº 23-25 Planta 3 

Porta C 08018 Barcelona) a les 18 hores. 
 

E) El termini d’admissió de peticions finalitzarà el dia 06 de març de 2015. (Les peticions s’admetran, tant a la seu de la Federació 
Catalana com a qualsevol de les Representacions Territorials) 

 
F) Totes les persones agraciades en el sorteig amb un permís, l’han d’executar, o en cas contrari notificar-ho amb temps a les nostres oficines 

per tal de que pugui fer-ho el reserva. Si no es notifica i no es poden complir els acords d’aprofitament amb la Generalitat, l’agraciat no 
podrà participar en cap més sorteig, per els perjudicis causats. El federat que li toqui un permís MASCLE, no podrà ser agraciat amb cap 
altre espècie MASCLE, passant al següent de la llista. 

 
Excepcionalment i davant el risc d’afectacions a les poblacions per qüestions sanitàries, per manca de suficient  disponibilitat 
d’aliment o per l’elevada densitat puntual d’animals, el nombre d’exemplars a abatre es podrà augmentar o disminuir, segons les 
instruccions tècniques de les direccions de les reserves. 

Rbla. Guipúzcoa, 23-25 3 B C 
TELÈFON: 93.319.10.66 

FAX: 93.268.37.95 
08018-BARCELONA 

 


