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La Societat ..........................................................................................................
Amb aquest permís de caça per ACOSTAMENT/AGUAIT/BATUDA i número de precinte ....................... . per l’espècie
CABIROL/ISARD/CABRA SALVATGE/CÉRVOL.
L’esmentada Societat AUTORITZA a .........................................................................
amb DNI núm .......................................................... . a caçar un (segons el precinte atorgat) exemplar des del dia
.............. de 2021 fins al dia .......................... de 2021 dins els límits de l’APC ............................................... d’acord
amb la Resolució APR/905/2021, de 29 de març.
Normes d’ús dels precintes.
1-

23-

4-

Un cop caçat i cobrat l’animal, si procedeix segons l’espècie i en el cas d’acostament, cal posar el precinte
a la peça de manera immediata i en el mateix indret de la captura i, en el cas de batuda, cal posar el
precinte abans de realitzar el transport de l’animal des del punt de captura al punt de reunió.
El precinte s’ha de foradar assenyalant-hi la data. Si no es compleix aquest requisit, la peça podrà ser
comissada i el caçador denunciat per presumpta caça furtiva.
Si no es disposa de precinte (per pèrdua o oblit) o se’n col.loca un que no correspon a la peça, cal avisar al
telèfon del centre de comunicacions del Cos d’Agents Rurals (935617000) immediatament, sense moure
l’animal caçat, per tal que, si s’escau, els agents es desplacin al lloc per comprovar els fets.
En el supòsit que la peça de caça es fereixi i no es mati l’animal, cal trucar a Control Central del Cos
d’Agents Rurals i avisar del resultat del cobrament definitiu en dies posteriors.

Comunicacions al Cos d’Agents Rurals.
En qualsevol modalitat, sempre i quan existeixi cobertura telefònica, amb un màxim de 24 hores posteriors a la
captura i/o abans d’abandonar els límits de l’àrea de caça, cal comunicar telefònicament el resultat al Centre de
Comunicacions del Cos d’Agents Rurals (telèfon: 935617000), amb les dades següents:






Número de l’àrea privada de caça.
Nom i NIF del/ de la caçador/a.
Espècie, sexe, edat relativa i número de precinte, si s’escau.
Modalitat, paratge i hora de captura.
Observacions.

Normes internes de la Societat.
El caçador cada dia que surti a caçar, comunicarà amb antelació al responsable de la Societat el dia i el paratge on
vol sortir a caçar per tal de verificar que no hi ha cap altre caçador per la zona.
El caçador portarà en tot moment la documentació reglamentària vigent i la present autorització.
Un cop abatut l’animal, cal omplir el següent quadre i entregar-ho a la Societat.
Mascle/Femella

Número de precinte

Data de la captura

Paratge

Pes

