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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI
NATURAL
EDICTE de 14 d'agost de 2014, sobre subhasta de permisos de caça a la zona de caça controlada de
Montserrat.
Per la resolució de 21 de juliol de 2014, del director general del Medi Natural i Biodiversitat del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, s’ha aprovat el Pla Tècnic de Gestió Cinegètica de
la zona de caça controlada de Montserrat per a la temporada 2014-2015, el qual preveu els permisos de caça
de cabres salvatges que la Generalitat de Catalunya ha de concedir, per motius de control de la població
d’aquests animals.
Segons l’article 20.1 del Text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, l’alienació de béns mobles s’ha de fer mitjançant una subhasta pública.
Les bases es poden consultar, en hores d’oficina, al Serveis Territorials a Barcelona del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, a l’avinguda Meridiana 38, de Barcelona, o bé a
l’adreça http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuiem.

Simultàniament s’anuncia la convocatòria de la licitació:

TIPUS DE PERMÍS

NOMBRE DE PERMISOS

Cabra salvatge, categoria mascle + 10 anys, modalitat d’acostament

3

Presentació d’ofertes: d’acord amb el model que consta a les bases.
Termini de presentació d'ofertes: vint-i-sis dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest
Edicte al DOGC.

Barcelona, 14 d’agost de 2014

Jordi Ruiz Olmo
Subdirector general d’Activitats Cinegètiques i Pesca Continental

Bases que regeixen l'adjudicació dels permisos de caça de cabra salvatge, dins la Zona de Caça Controlada de
Montserrat.

1. OBJECTE
1.1. L'atorgament individual i per separat dels permisos de caça corresponents a la temporada 2014-2015,
a la Zona de Caça Controlada de Montserrat, següents:
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- 3 permisos per cabra salvatge, categoria mascle +10 anys, modalitat d’acostament.

2. PREU
2.1. El preu de sortida dels permisos serà: 10.000 euros/permís.
Aquests preus es podran millorar a l'alça a criteri voluntari dels sol·licitants a la vista d'aquestes bases i tenint
en compte els criteris d'adjudicació que s’hi preveuen.

3. PETICIONS
3.1. Els interessats en accedir a qualsevol dels permisos hauran de presentar a la Direcció Tècnica de la
Zona de Caça Controlada de Montserrat (Avinguda Meridiana, 38 de Barcelona), en el termini de vint-i-sis dies
naturals comptats des de l’endemà de la publicació de l’edicte de convocatòria al DOGC, de 8 a 15 hores, un
sobre tancat (un per cada permís al que es vulgui optar) i en la part exterior constarà el següent text:
"Proposició econòmica per optar a la licitació d'un permís de caça a la Zona de Caça Controlada de Montserrat
per la temporada 2014-2015, que presenta [indicar el nom i cognom del sol·licitant]".
En ell s'inclourà el full de sol·licitud ajustat al model Annex 1 de les presents bases.
3.2. Juntament amb aquesta petició cal presentar un xec bancari nominal i conformat per l’entitat bancària
a favor del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per l’import que s'ofereixi.
Es pot adjuntar també el full de manifestació de preferències en relació als permisos que es liciten d'acord amb
el model Annex 2 per a la Zona de Caça Controlada de Montserrat.
3.3. Les peticions que no reuneixin les condicions anteriors seran excloses automàticament del
procediment. En cas de resultar un adjudicatari que no hagi presentat cap full de manifestació s’entendrà que li
és indiferent la data d’execució del permís.
3.4. Els interessats hauran de presentar una sol·licitud de caça separada per cada permís objecte del
present procediment al que vulgui optar, amb el benentès que totes les peticions que presenti hauran de
complir de forma íntegra i independent els requisits anteriors.
3.5. També es podrà presentar la documentació de licitació per correu, cas en el qual l’interessat haurà
d'acreditar, amb el resguard oficial corresponent, la data d'imposició de la tramesa a l'oficina de correus i haurà
de comunicar, dins del termini de presentació de proposicions, la tramesa oficialment feta a la Direcció Tècnica
de la Zona de Caça Controlada de Montserrat per fax o telegrama. Si no compleix aquests requisits no es podrà
admetre la seva proposició en cas que aquesta arribi a la Direcció Tècnica de la Zona de Caça Controlada de
Montserrat fora del termini anteriorment fixat. No obstant l’anterior, únicament es podrà admetre la proposta
presentada en el cas que efectivament es rebi a la Direcció Tècnica de la Zona de Caça Controlada de
Montserrat abans de l’acte d’obertura de les proposicions.

4. CRITERIS PER L'ATORGAMENT
4.1. L'atorgament dels permisos s’adjudicaran separadament i no per lots.
4.2. Els permisos s'atorgaran directament i en primer lloc, a les peticions que hagin ofert un major preu i
tenint en compte les seves preferències manifestades.
4.3. En cas d'oferiment de preus iguals, els permisos s'adjudicaran seguint l'ordre de la data de presentació
de les peticions.
4.4. En cas de peticions que ofereixin idèntic preu i que s'hagin presentat en la mateixa data, es farà en el
mateix acte un sorteig públic per la Mesa.
4.5. La Mesa assignarà els permisos seguint l'ordre resultant del procediment anterior.
4.6. Els permisos que quedin deserts en la present licitació es podran adjudicar directament per la Direcció
Tècnica de la Zona de Caça Controlada de Montserrat sota les mateixes condicions i preus de sortida
determinats. Els permisos que no s’adjudiquin sota les condicions descrites s’hauran de retornar a la Direcció
Tècnica de la Zona de Caça Controlada.
4.7. La Direcció Tècnica de la Zona de Caça Controlada de Montserrat, ingressarà directament l'import dels
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xecs corresponents als permisos adjudicats i un cop conformats els ingressos, trametrà els permisos als
adjudicataris respectius. També retornarà als seus titulars els xecs corresponents a les peticions que no s'hagin
pogut atendre.

5. INTERPRETACIÓ D’AQUESTES BASES
5.1. La Mesa i el director/a-tècnic/a de la Zona de Caça Controlada de Montserrat resoldran seguint criteris
objectius els dubtes i les llacunes que es plantegin en relació a les presents bases.

6. ATORGAMENT FORMAL DELS PERMISOS
6.1. L'acte d'atorgament es resoldrà de forma definitiva per la Mesa que estarà integrada pels següents
membres:
- President: el director dels SSTT del DAAM a Barcelona, o persona en qui delegui.
- 1 vocal: el subdirector general d’Activitats Cinegètiques i de Pesca Continental de la Direcció General
del Medi Natural i Biodiversitat.
- 1 vocal: el gerent del Patronat de la Muntanya de Montserrat, o persona en qui delegui.
- 1 vocal: el cap de la Secció de Biodiversitat i Activitats Cinegètiques dels SSTT del DAAM a Barcelona.
- 1 vocal: la directora tècnica de la Zona de Caça Controlada de Montserrat.
- Secretari/a: com a personal de la Zona de Caça Controlada que se designi a tal efecte, que tindrà
veu però no podrà votar.
6.2. Aquesta Mesa atorgarà els permisos en sessió pública que tindrà lloc a la sala de reunions dels Serveis
Territorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i Medi Natural, seu de la direcció
tècnica de la zona de caça controlada, a les 12 hores del primer dia hàbil següent, transcorreguts cinc dies
naturals des de l’acabament del termini de presentació de les ofertes. Si aquest dia coincideix en dissabte,
aquest es traslladarà al dilluns següent i si correspon a un dia festiu es traslladarà al següent dia hàbil.

7. ALTRES NORMES
7.1. En l'execució dels permisos serà d'aplicació la normativa específica pel tipus atorgat, i en tot cas les
instruccions que al respecte dictin el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural,
l'agent rural o guarda de reserva de fauna encarregat d’acompanyar al caçador, el Patronat de Montserrat o la
Direcció Tècnica de la Zona de Caça Controlada de Montserrat.
Atès que l’àmbit d’execució dels permisos s’emmarca dins d’un ambient tipus de muntanya, els caçadors que
optin a un dels permisos d’aquesta subhasta, hauran de tenir present aquest punt i en conseqüència gaudir
d’unes condicions físiques adequades eximent a la Generalitat de Catalunya, de qualsevol responsabilitat al
respecte.

ANNEX 1
SOL·LICITUD DE CAÇA DE CABRA SALVATGE, TEMPORADA DE 2014/2015

CATEGORIA DE MASCLE DE + 10 ANYS

COGNOMS:
NOM:
ADREÇA:
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POBLACIÓ:
CODI POSTAL:
DNI/NIF:
TELÈFON:
FAX:
@:

Manifesto que estic assabentat/ada de l'anunci de la Direcció Tècnica de la Zona de Caça Controlada de
Montserrat per l'atorgament de permisos de caça de cabra salvatge, a la Zona de Caça Controlada de
Montserrat, i que conec plenament i accepto íntegrament les bases que regeixen l'esmentat procediment.

Per l'anterior demano que em sigui atorgat un permís de cabra salvatge de la Zona de Caça Controlada de
Montserrat.

Pel permís esmentat ofereixo la quantitat de (...) (en lletres i números) (...) €, i adjunto xec nominal per
aquest import.

(Lloc, data i signatura del sol·licitant).

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, us informem que les vostres dades personals seran recollides i tractades amb la finalitat de donar
resposta a les sol·licituds de caça presentades. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició a través de l’adreça electrònica: medinaturalssttbcn.dmah@gencat.cat o bé a la seu de la Direcció
Tècnica de la Zona de Caça Controlada de Montserrat, Avinguda Meridiana 38, 4 planta, 08018 Barcelona.

ANNEX 2

(Cal posar l'ordre de preferència desitjat al davant de cada permís. Es poden deixar en blanc els permisos en
relació als que no es desitgi fixar cap preferència pel fet de resultar aquesta indiferent.)

(...) , amb DNI núm. (...) , en cas de resultar adjudicatari, demano que es tinguin en compte les meves
preferències indicades a continuació:

CATEGORIA : MASCLES + 10 ANYS

Ordre de preferència

DATA

CATEGORIA

1 (2) Desembre 2014

Mascle + 10 anys

4 (5) Desembre 2014

Mascle + 10 anys

11 (12) Desembre 2014 Mascle + 10 anys
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(...) , (...)
(lloc) (data)

Signat: (...)

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, us informem que les vostres dades personals seran recollides i tractades amb la finalitat de donar
resposta a les sol·licituds de caça presentades. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició a través de l’adreça electrònica: medinaturalssttbcn.dmah@gencat.cat o bé a la seu de la Direcció
Tècnica de la Zona de Caça Controlada de Montserrat, Avinguda Meridiana 38, 4 planta, 08018 Barcelona.

(14.226.020)
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