Asumpte:
DENÚNCIA PER ROBATORI O SUSTRACCIÓ DE COLOMS ESPORTIUS,
realitzada pel socio/a afectat:.

El Sr./a. …......................................................................................................... amb DNI n.
….................................

amb

domicili

al

carrer

…..........................................................

…......................... de la població de ….......................................................................................
amb CP. …........... y telèfon de contacte …................................/...............................................
soci/a amb Llicència federativa n. ….............. expedida per la FEDERACIÓ CATALANA DE
COLOMS ESPORTIUS, en la seva qualitat de socio/a del CLUB de Coloms Esportius

…..........................................................inscrit en la Federació Catalana de Coloms
Esportius, en la Real Federación Española de Colombicultura i el Consell Català de l'Esport
de la Generalitat de Catalunya.

Mitjançant el present escrit, i en aplicació de l'Artículo 5º del Boletín Oficial del Estado nº. 300
del 16/12/1963 que diu textualment: “Artículo quinto.- En igual forma serán sancionados los
que voluntariamente mataren, hirieren o retuvieren por cualquier medio incluso con escopeta
reglamentaria y licencia para utilizarla, palomas deportivas, sin perjuicio del uso, cuando
corresponda de las acciones penales y civiles por parte de los perjudicados con arreglo a las
leyes; Artículo sexto.- Los particulares en cuyas casas, galerías o terrazas, se refugie alguna
paloma de la raza que fuera están obligados a presentarlas en el Puesto de la Guardia Civil o
comisaría de la Policía correspondiente en evitación del perjuicio que les pudiera sobrevenir
por aplicación de sanciones.”; i tenint en compte també el text de la Resolució de Ratificació
del Reglament de la Federació Catalana de Coloms Esportius publicat al Diari oficial de la
Generalitat de Catalunya DOGC 1121 del 20/3/1989, el qual contempla als seus articles:
Artícle 6.- La possesió de coloms esportius per parte de personas que no disposin de la
corresponent llicència de tinença i vol, expedida per la Federació Catalana de Coloms
Esportius” o la utilització per a fins no esportius, serà sancionada pel Departament
corresponent de la Generalitat de Catalunya, a instància de part legítima. Article 7.- Queda
totalment prohibit matar, ferir, retenir o disparar als coloms esportius amb qualsevol tipus
d'arma, incurrint, a qui ho faci en una activitat transgressora de la normativa vigent que
donarà llloc a les diferents actuacions, tant civils com a penals.”

EXPOSA:
Que

el

passat

dia

…...................................

em

van

ser

sostrets

de

(lloc)

…................................................................................................................... ubicat a la població
de …......................................................................................................... els següents coloms
esportius tots ells amb anella federativa reglamentària:

LLISTAT DE COLOMS SOSTRETS:
N.

Plomatges

Anelles federatives:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Donat que he observat que :

Així doncs, acollint-me als meus drets com a esportista federat amparat per la Llei per a la
pràctica, tinença i úso de COLOMS ESPORTIUS I DE RAÇA, és per la qual cosa que

INTERPOSO DENÚNCIA perquè per part de la Policia Autonòmica efectuin els trámits
legals que siguin preceptius, i es realtzin les oportunes tasques de investigació encaminades
a la immediata RECUPERACIÓ d'aquests coloms, tenint en compte la necessària celeritat
en l'actuació a fi de poder recuperar-los en les millors condicions possibles de salut.
Adjunto normativa legal aplicable.
A la localitat de …...................................................a ….. de …............................. de 20.......

Sr./a................................................................
DNI.:...............................................................
AL SR./A CAP DE LA COMISSARIA DE MOSSOS D'ESQUADRA DE LA POBLACIÓ DE
…................................................................................................................................

