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Sol·licitud de permís de caça a les reserves nacionals de caça de Catalunya1
 

Dades personals 
 

Nom Primer cognom Segon cognom DNI/NIF/NIE 

Telèfon fix Telèfon mòbil Adreça de correu electrònic  

 

Adreça d’empadronament 
Tipus de via Nom de la via   Número 

Bloc Escala Pis Porta Codi postal 
 

Província d’empadronament Municipi d’empadronament País 
 

Adreça als efectes de comunicacions i notificacions (empleneu en el cas de ser diferent a l’adreça 
d’empadronament) 

Tipus de via Nom de la via   Número 

Bloc Escala Pis Porta Codi postal 

Província  Municipi  País 
 

Condicions del/de la caçador/a2
 

 
 

 

Dades de la modalitat de caça3
 

 

Caçador/a local 
 

 

Selectiva Isard Femella– Cadí  
 

 

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 i DECLARO que totes les dades que he fet constar en aquesta sol·licitud són 
certes. 

NO AUTORITZO al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a consultar les meves dades a altres 
administracions o entitats públiques per tal que verifiquin si compleixo les condicions de caçador autonòmic o local. 

 

Localitat i data 
 

 
Signatura 

 
 
 
 
 
 

1. Si us plau, llegiu les instruccions del revers atentament abans d'emplenar els apartats següents 
2. Marqueu una sola opció. 
3. Marqueu només una casella. Empleneu tantes sol·licituds com calgui tenint en compte que només podeu marcar una casella en cada sol·licitud. 

Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi 

Local 
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Generalitat de Catalunya 
Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació 

 

Instruccions per emplenar aquesta sol·licitud 
 

 Si empleneu la sol·licitud a mà, escriviu amb claredat i amb lletres majúscules. 
 L’enviament d’aquesta sol·licitud es pot enviar a la següent direcció electrònica. 

 

rnccadi@gencat.cat 
 

 L’enviament d’aquesta sol·licitud es pot enviar a la següent direcció postal 
 

RNC Cadí 
C. Can Farga, 4 

25620 Tremp 

Condició del/de la caçador/a 

 
 Caçador/a local 

Té la condició de caçador/a local d’una Reserva la persona sol·licitant que tingui el veïnatge administratiu en algun dels termes 
municipals als quals pertany la Reserva. També es consideren caçadors/es locals els propietaris d’un mínim de cinc hectàrees 
de terreny rústic dins de la reserva. 

 
Termini 

La data de sol·licitud es podrà presentar des de el 16 de febrer de 2021 fins al 28 de febrer del 2021 a la Reserva Nacional de del 
Cadí 

 

Clàusula de tractament de dades dels permisos de caça en RNC - Permís de caça a les reserves nacionals de caça de Catalunya. 
Responsable del tractament: Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi. Subdirecció General d’Activitats Cinegètiques i pesca Continental. 
(Dr. Roux, 80, 08017 Barcelona; tel. 93.567.42.00 areacinegetica.daam@gencat.cat ). 
Finalitat i usos: La finalitat és disposar d’una base de dades de les persones que sol·liciten i executen permisos de caça en reserves nacionals de caça. Els 
usos previstos són els derivats de la gestió dels procediments d’autorització en aquesta matèria. 
Legitimació: Llei 1/1970, de caça; Reial Decret 506/1971, de 25 de març, pel qual s’aprova el reglament per a l’execució de la Llei 1/1970, de 4 d’abril, de caça. 
Destinataris: Les dades es comunicaran als encarregats de tractament que proveeixen, per compte del responsable del tractament, els serveis TIC i els serveis 
de retirada, trasllat, dipòsit, consulta i destrucció de documentació administrativa. Les dades no es comunicaran a altres categories de destinataris, excepte en 
els casos previstos per la llei. 
Drets: Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitar-ne la limitació de les dades davant la Subdirecció General 
d’Activitats Cinegètiques i Pesca Continental. (Dr. Roux, 80, 08017 Barcelona; tel. 93.567.42.00 areacinegetica.daam@gencat.cat ). També podeu presentar 
una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció Dades a www.apdcat.cat. 
Informació addicional: Si voleu ampliar aquesta informació consulteu la fitxa descriptiva del tractament de dades de caràcter personal al següent enllaç: 
(http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-detallada-tractaments/). 
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades en un fitxer titularitat 
del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP). La finalitat del fitxer és gestionar i tramitar la llicència, l’autorització, la declaració, el 
permís o el carnet sol·licitat. El DARP és responsable del tractament i la tramitació de les dades. Les dades personals seran cedides, si escau, a les entitats 
determinades en el fitxer, inscrit a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. La informació sol·licitada a l’interessat és obligatòria per dur a terme la finalitat 
esmentada. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat al DARP: Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614, 
08007 Barcelona. 
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