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Què cal fer per homologar un trofeu de caça a Catal unya 

Primer de tot, la persona interessada a homologar el seu trofeu de caça a Catalunya cal que 
empleni correctament l'imprès de Sol·licitud per homologar trofeus de caça i dades 
necessàries per a l’homologació" que es pot descarregar al web de tràmits de la Generalitat 
de Catalunya http://web.gencat.cat/ca/tramits en el tràmit: Homologació de trofeus de caça.  

Aquesta sol·licitud, juntament amb una còpia per al seu registre, l’ha de presentar al Servei 
d’Activitats Cinegètiques de la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi 
(al c. Doctor Roux, 80, 08017 de Barcelona, telèfon 93 5674200). En aquesta mateixa oficina 
també pot demanar l’esmentat imprès de forma presencial, així com en qualsevol oficina 
dels serveis territorials del DARP. 

L’interessat ha de portar el trofeu en persona (o a través d’un intermediari) juntament amb la 
còpia de la sol·licitud registrada just el dia acordat per la Comissió de Catalunya 
d’Homologació de Trofeus de Caça (CCHTC) per homologar-lo aquell mes en curs. 
S’acostuma a homologar el darrer dimarts de cada mes des de les 11.00 h fins les 13.00 h 
(excepte el mes d’agost). Per tant, s’aconsella trucar o informar-se abans, en el telèfon més 
avall detallat, per tal de confirmar el dia de l’homologació. 
 
L’homologació de trofeus per la Comissió de Catalun ya d’Homologació de Trofeus de 
Caça (CCHTC) es realitza a la seva seu: 
  
Generalitat de Catalunya (Forestal Catalana) - Comi ssió de Catalunya d’Homologació 
de Trofeus de Caça (CCHTC): 
 
C. Torrent de l’Olla, 218, 1r, 08012 Barcelona. 
 
Per a informació:  
     Tel. 93 4110926 (Esther Ollé) 
     Tel. 93 5674200 (Sra. Bracons - Sra. Rubio) 
 
Per obtenir més informació relacionada amb l’homologació de trofeus de caça a Catalunya, 
es pot consultar la pàgina web de caça del DARP 
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/medi-natural/casa/, a l’apartat de la Comissió de 
Catalunya d’Homologació de Trofeus de Caça (CCHTC). 
 
El dia de l’homologació, l’interessat ha de portar:  
 
- El trofeu a homologar (se l’endurà el mateix dia). 
- La còpia registrada de la Sol·licitud per homologar trofeus de caça i dades necessàries per 
a l’homologació. 
- En el cas que el propietari del trofeu de caça faci servir una persona com a intermediària  
per fer arribar el seu trofeu a homologar a la seu de la CCHTC el dia de l’homologació; 
aquesta persona intermediària i l’interessat hauran de signar d’acord mutu en el full de 
SOL·LICITUD, i emplenar la casella que correspongui:  
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a.Tramitar la Sol·licitud.  
b.i / o que s’encarregarà de rebre la medalla i diploma en nom meu en cas que n’hi hagi.  

 
I s’haurà d’adjuntar una còpia del DNI de la persona intermediària (si no disposem 
d’aquesta).  

 
En el cas que el trofeu doni una puntuació de medalla d’or, plata o bronze, se li comunicarà 
al propietari (durant els dies posteriors a l’homologació) via telèfon / e-mail, i s’acordarà amb 
ell/a on i com fer-li arribar el corresponent diploma i medalla de la CCHTC (domicili, etc.) 
mitjançant correu certificat i amb acusament de rebuda, que serà el comprovant d’haver fet 
el lliurament correcte de l’esmentat diploma i medalla, en el cas que correspongui.  
 
 
 
 


