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Què cal fer per homologar un trofeu de caça a Catal unya 

Primer de tot, la persona interessada en homologar el seu trofeu de caça a Catalunya cal que 
empleni correctament l'imprès de "Sol·licitud per homologar trofeus de caça i dades 
necessàries per l’homologació" que es pot descarregar de la pàgina web de caça del DAAM 
http://www.gencat.cat/daam, en l’apartat de la “Comissió de Catalunya d’Homologació de 
Trofeus de Caça” (CCHTC).  

Aquesta sol·licitud l’ha de presentar a l’Àrea d’Activitats Cinegètiques de la Direcció 
General del Medi Natural i Biodiversitat (DGMN i B) -CCHTC (al C/ Doctor Roux 80, 08017 
de Barcelona, telèfon 93 5674200) . En aquesta mateixa oficina també pot demanar 
l’esmentat imprès de forma presencial, així com en qualsevol oficina dels serveis territorials del 
DAAM.  

Des del dia 31 de gener de 2014, s’ha de pagar una taxa per homologar trofeus de caça a 
Catalunya (a l’igual que succeeix en altres comunitats autònomes) d’acord amb la Llei vigent i 
la Llei de mesures fiscals, administratives i financeres i del sector públic, de la Generalitat de 
Catalunya. Enguany la taxa per l’homologació de trofeus de caça és de 25 euros per 
homologació. La taxa s’ha d’haver liquidat abans de portar el trofeu a homologar. 

És per això que per agilitzar el tràmit i per a poder homologar dins del mes en curs, cal que 
l’interessat avanci la seva “Sol·licitud” ben emplenada i signada a l’adreça de correu 
electrònic o fax que figura a continuació. Posteriorment, li avançarem al seu correu 
electrònic o fax de contacte, la corresponent “Carta de Pagament de la taxa de 25 €” .  

Àrea d’Activitats Cinegètiques DGMN i B - CCHTC 
C/ Dr. Roux 80, 4ª, 08017 Barcelona 
Tel. 93 5674200 (Sra. Bracons-Sra. Rubio) 
Fax: 93 5674184 
montserrat.rubio@gencat.cat  
mireia.bracons@gencat.cat 
 

 
La Carta de Pagament és un full imprès que està dividit en 3 parts: un “exemplar per 
l’administració”, un “exemplar per l’administrat o l’interessat” i el tercer “exemplar per l’entitat 
bancària”. 
 
Amb aquest full de "Carta de Pagament de la taxa de 25 €", ha d’anar a una oficina de La 
Caixa (Caixabank, SA), per fer efectiu l'import de la taxa (que figura en el codi de barres 
imprès), i li posin el segell de PAGAT en els tres apartats de la carta esmentada. 
 
La taxa s’ha de pagar abans d’haver transcorregut un mes des de la data que consta a la 
Carta de pagament (d’acord amb el que estableix la Llei vigent sobre deutes tributaris). 
 
En resum, l’interessat, per a portar el trofeu a homologar ha d’haver pagat abans la taxa 
corresponent mitjançant la Carta de Pagament, i ja pot portar el trofeu a homologar en persona 
(o a través d’un intermediari), just el dia acordat per la CCHTC per a homologar aquell mes en 
curs. S’acostuma a homologar el darrer dimarts de cada mes a les 11.00h fins les 13.00h 
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(excepte el mes d’agost). Per tant, la persona interessada hauria de trucar o informar-se 
abans, en el telèfon més avall detallat, perquè li confirmin el dia de l’homologació. 
 
La taxa s’abona prèviament a l’homologació del trofeu, i per tant, és independent de si el trofeu 
dóna una puntuació equivalent a medalla d’or, plata o bronze. 
 
La homologació de trofeus per la CCHTC es realitza a la seu de la Comissió de 
Catalunya d’Homologació de Trofeus de Caça: 
  
Generalitat de Catalunya (Forestal Catalana)- Comis sió de Catalunya d’Homologació de 
Trofeus de Caça (CCHTC): 
 
C/ Sabino de Arana, 31, 1º1ª, 08028 Barcelona. 
 
Per a informació:  
     Tel. 93 4110926  
     Tel. 93 5674200 (Sra. Bracons-Sra. Rubio) 
 
Es pot consultar la pàgina web de caça del DAAM http://www.gencat.cat/daam, en l’apartat de 
la “Comissió de Catalunya d’Homologació de Trofeus de Caça” (CCHTC), per a obtenir més 
informació relacionada sobre l’homologació de trofeus de caça a Catalunya. 
 
 
El dia de l’homologació, l’interessat ha de portar:  
 

− El trofeu a homologar (se l’endurà el mateix dia). 
 

− La “Sol·licitud per homologar trofeus de caça i dades necessàries per 
l’homologació". 

 
− La còpia de la Carta de Pagament segellada per l’entitat bancària (comprovant de 

pagament de la taxa al banc). 
 
− En el cas que el propietari del trofeu de caça faci servir una persona com a 

intermediària  per fer arribar el seu trofeu a homologar a la seu de la CCHTC el dia 
de l’homologació; aquesta persona intermediària i l’interessat hauran de signar 
d’acord mutu en el full de SOL·LICITUD, i complimentar la casella que 
correspongui:  

 
a. Tramitar la Sol·licitud, rebre la Carta de Pagament, fer el pagament i portar a 

homologar el meu trofeu. 
b. i / o que s’encarregarà de rebre la medalla i diploma en nom meu en cas que 

n’hi hagi.  
 

En el cas que el trofeu el porti a homologar una pe rsona intermediària, a més ha de 
portar: 
 

− El full de SOL·LICITUD, i complimentar la casella que correspongui:  
 

a. Tramitar la Sol·licitud, rebre la Carta de Pagament, fer el pagament i portar a 
homologar el meu trofeu. 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural 
Direcció General del Medi Natural  
i Biodiversitat 
 

b. i/o que s’encarregarà de rebre la medalla i diploma en nom meu en cas que n’hi 
hagi.  
 

− Còpia del DNI de la persona intermediària, sols quan no disposem d’aquesta.  
 
 

En el cas que el trofeu doni una puntuació de medalla d’or, plata o bronze, se li comunicarà al 
propietari (durant els dies posteriors a l’homologació) via telèfon / e-mail, i s’acordarà amb ell 
/ella on i com fer-li arribar el corresponent diploma i medalla de la CCHTC (domicili, etc.) 
mitjançant correu certificat i amb acusament de rebuda, que serà el comprovant de que s’ha 
fet el lliurament correcte de l’esmentat diploma i medalla, en el cas que correspongui.  
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