IJGovern
.. de les Illes Balears

VEDATS DE CAÇA

Referència BL/..........................

Conselleria de Medi Ambient

DADES DEL SOL·L1CITANT
DNI/CIF

Nom
Adreça

,

Municipi

Codi postal

Telèfon/s

Correu electrònic

TRÀMIT:
Creaciò

O

Ampliació

O

Segregació

O

Canvi de titular

D

Superfície

NOM DEL VEDAT
VEDAT DE REFERÈNCIA:

TERME MUNICIPAL

Antecedents cinegètics dels terrenys afectats: Lliures

O Vedats O (Matricules

I

I
,

)
Superfície total afectada

I

I % de superfície acreditada

l-

I

VEDAT PARTICULAR
Caça Menor
Caça Major

+Almenys una de les propietats ha de tenir una superfície minima de 20 ha
+ La superfície total ha de ser superior a les 50 ha
+Almenys una de les propietats ha de tenir una superfície mínima de 200 ha
+La superfície total ha de ser superior a les 300 ha
..

VEDAT DE SOCIETAT LOCAL
Acreditació mínima del 20% de la superficie dels terrenys, de la cessió dels drets cinegètics a favor del sol'licitant
Notificació personal als titulars cadastrals per part de la societat promotora de la present sol,licitud
Certificació del secretari de l'Ajuntament de l'anunci del tràmit d'informació pública cor1templat a l'article 13.2 de la Llei
6/2006 .
La modificació que es cregui oportuna del Pla Tècnic de,Caçavigent s'ha de fer a càrrec del promotor d'aquesta
soHícitud.

. INFORMACiÓ COMPLEMENTÀRIA
És necessari acreditar la propietat mitjançant nota registral o copía de "escriptura de propietat en els casos en que el
titular cadastral no sígui el,mateix que ha signat a la sol·licitud.
En el cas de canvi de titular s'haurà d'acreditar la voluntat de la majoria o, en seu defecte, la titularitat es transferirà a favor
de que acrediti major representació.

.........................................., ......... d................................ de 20.....

Signat:..................................................................................................

Govern
de les Illes Balears
Conselleria de Medi Ambient

Les persones que signen a continuació declaren ser propietàries de les parcel'les següents, i sol'liciten: D la creació, Dl'agregació,
D

la segregació Del canvi de titular, del vedat de caça matricula PM-

NOM

DNI

MUNICIPI

el titular del qual es:

POLlGON PARCEL·LA

DATA

SIGNATURA

