SOL.LICITUD PER ACCEDIR AL SORTEIG DE:
Permisos Selectius de Caça de Cabra Salvatge dins la Zona de Caça Controlada de
Montserrat, assignades a la Representació Territorial de la FCC a Barcelona.
D'acord amb el PTGC de la temporada 2018/2019 de la ZCC de Montserrat juntament amb
la cessió voluntària d'alguns exemplars per part de les societats de Caçadors del Bruc i de
Collbató, el proper dia 16 d´octubre a les 18:30 de la tarda es procedirà al sorteig dels
següents exemplars:
7 Femelles de Cabra Salvatge, selectius amb un preu tancat de 63 € (llei de taxes)
5 Cabrits de Cabra Salvatge, selectius a un preu tancat de 31,50 € (llei de taxes)
4 Mascles de 1 a 5 anys, selectius a un preu tancat de 126 € (llei de taxes)
CAÇADOR QUE VOL PARTICIPAR AL SORTEIG
Noms i Cognoms:.........................................................

DNI:.......................................

Adreça:............................................................................................................................
Codi Postal:

............ Població:....................................... Telèfon:............................

Correu Electrònic:................................... S.Caçadors:..................................................
Número de Targeta Federativa en Vigor:.........................................................................
MENOR 21 ANYS:.

Menor de 21 anys indicar data naixement ......................

1.- Marca amb una creu els permisos als quals es vol optar al sorteig
Femella i/o Cabrit
Mascle de 1 a 5 anys
Nota: Pots seleccionar un permís, o tots dos.
Important:
1.- Per poder participar en aquest sorteig has de ser caçador federat amb domicili i targeta
federativa en vigor de la província de Barcelona, i s'ha d'estar en possessió dels següents
documents:
- Llicencia Federativa Catalana de la província de Barcelona en vigor
- Assegurança RC en Vigor
- Permís d'arma llarga ratllada en vigor
- Llicencia de caça en vigor
2.- Els permisos de caça són totalment personals i intransferibles. En cap cas s’autoritzarà
a que un caçador suplanti la personalitat del titular del permís. És obligatori caçar amb un
rifle de calibre superior a 6mm
3.- El sorteig que serà públic, s'efectuarà el dia 16 d'octubre a les 18:30 a les oficines
d'aquesta Representació Territorial ( Via Laietana, nº9, 4º3ª, 08003 Barcelona ). Els

caçadors federats que vulguin assistir hauran de comunicar-ho a la Representació
Territorial amb temps suficient per aforament de les oficines. Tel. 93 268 23 07
4.- El termini d'admissió de peticions finalitzarà el dia 15 d'octubre. Les peticions s'han
d'enviar per e.mail ( info@fedecazabarcelona.com ) o través de correu ordinari a les
oficines d'aquesta Territorial.
5.- Segons l'acord pres en Junta General Ordinària de la Representació Territorial de la
FCC a Barcelona, i a proposta de la Junta Directiva, la meitat dels permisos es
sortejaran entre els menors de 21 anys i les dones, amb la finalitat de potenciar la caça
entre els més joves i la incorporació de més dones a la caça major. Aquests permisos
per joves i dones estaran subvencionats íntegrament per la Representació Territorial
de la FCC a Barcelona.
NOTA: En l'execució dels permisos, serà d'aplicació la normativa específica pel tipus
atorgat, i en tot cas, les instruccions que al respecte dicti el Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, i Alimentació , l'Agent Rural o guarda assignat per fer l’acostament, el
Patronat de Montserrat o la direcció tècnica de la zona de caça controlada de Montserrat.
Protecció de dades personals
FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA en qualitat de Responsable del Tractament de les dades personals
proporcionades en aquest formulari, informa que les mateixes seran tractades de conformitat amb el que es
disposa a la normativa legal vigent en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27
d'abril de 2016 (GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, per la qual cosa teniu més informació a
http://www.federcat.com
Drets D'Imatge
Els participants autoritzen a FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA a reproduir i utilitzar la seva imatge així com el
seu nom en qualsevol activitat publi-promocional relacionada amb el sorteig de llicències de caça major,
sense que aquesta utilització li confereixi dret de remuneració o benefici afegit. En aquest sentit, els
participants cedeixen a FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA tots els drets de propietat intel·lectual o industrial.
Drets De les Persones Interessades
Així mateix, li informem que podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació i supressió (Dret a l'oblit),
limitació de les dades, portabilitat de les dades i oposició, enviant un escrit a Rambla Guipúscoa, 23-25 - 3ºC
08018 Barcelona (BARCELONA) o al correu electrònic protecciodades@federcat.cat La persona interessada
pot presentar una reclamació davant l'autoritat de control, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD),
a través de la seva seu electrònica: www.sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/

FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA
REPRESENTACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA
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