Govern d’Andorra

Sol·licitud de llicència de pesca
 Pesca

 Llicència especial de pesca de granotes

1. Dades de la persona que sol·licita
Nom i cognoms:						Núm. de cens:
Núm. de passaport/DNI:						Nacionalitat:

2. Dades de la llicència que sol·licita
Llicència de pesca per andorrans, residents o estrangers:
 menors de 10 anys

		

 de 10 anys a menor de 14 anys		

 de 14 anys a menors de 18 anys

 de 18 anys a menors de 65 anys		

 iguals o majors de 65			

 andorrans/residents sense mort

 llicència de pesca per a estrangers

 estrangers sense mort			

 llicència CONAVA

Nom i cognoms de la persona responsable del menor1:

3. 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 responsable de la pesca, que em notifiqui a través de SMS qualsevol esdeveniment relacionat amb aquesta sol·licitud.

4. Data i signatura
Lloc i data:
Signatura de la persona que sol·licita

Legislació aplicable

I1 T001 - 01/09/2016

• Llei de pesca i gestió del medi aquàtic, de 28 de juny del 2002. Reglament de modificació del reglament de la pesca del 5 de març del 2008, del 25 de febrer
del 2010. Decrets reguladors i/o ordres ministerials de les temporades de pesca.
• Llei qualificada de protecció de dades personals, del 18 de desembre del 2003.
• Decret del 7 d'octubre 2015 pel qual es regulen els fitxers de dades personals de la Direcció General de Medi Ambient i Sostenibilitat.

1.- Ompliu aquest camp en cas de solicitar la llicència per a un menor

Aquest formulari es pot tramitar via Internet

Adreça electrònica:						Tel. mòbil:

