
Govern d’Andorra

1. Dades de la persona que sol·licita

Nom i cognoms:      Núm. de cens:

Núm. de passaport/DNI:      Nacionalitat:

Adreça electrònica:      Tel. mòbil:

2. Tipus de llicència que sol·licita 

Llicència especial de caça de l'isard:

  de 16 anys a menors de 18 anys    de 18 anys a menors de 65 anys

  iguals o majors de 65 anys    llicència de caça per a estrangers

  edició del carnet de caçador/a 

3. Dades complementàries

Companyia asseguradora de caça:     Núm. pòlissa:

4. Autorització

El sol·licitant autoritza el Govern a trametre les dades consignades en el present document  a la Federació Andorrana de Caça i Pesca amb la 
finalitat de que aquesta pugui notificar als seus associats les convocatòries de les assemblees generals i extraordinàries i les reunions de treball 
i informar de les activitats relacionades amb la pràctica de la caça i la pesca promogudes per la mateixa federació.

Autoritzo al Departament de Patrimoni Natural que em notifiqui a través de SMS qualsevol esdeveniment relacionat amb aquesta sol·licitud.

5. Data i signatura

Lloc i data:

Signatura de la persona que sol·licita

Espai reservat a l'Administració

Pertany a la colla núm.:    Signatura del cap de colla

Sol·licitud per a la llicència especial de caça de l'isard
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Documentació general que s'ha d'adjuntar

  Fotocòpia del DNI (només per a estrangers)
  Fotocòpia del permís d’arma (queden exempts d’adjuntar el permís d’arma els/les caçadors/res de nacionalitat andorrana majors d'edat 

que cacin amb escopeta.)
  Certificat d’asseguranca
  1 fotografia de 35 x 45 mm (només per al cas de primera llicència)

Legislació aplicable

•	 Llei dels vedats de caça i Llei de caça, del 13 d'abril del 2000. Reglament de gestió i caça de l'isard en vigor.
•	 Llei qualificada de protecció de dades personals, del 18 de desembre del 2003.
•	 Acord del 30 d'octubre del 2013 que regula el fitxer de dades personals anomenat “Registre de caçadors i pescadors del Ministeri de Turisme i Medi Ambient”.


