
La Societat Catalana d’Herpetologia (S.C.H.) 

és una associació científica sense ànim de lucre, 

fundada l’any 1981 amb el nom de Societat 

Catalana d’Ictiologia i Herpetologia, éssent la 

pionera a tot l’Estat. 

La S.C.H. agrupa herpetòlegs afeccionats i 

professionals i els seus objectius principals són: 

- Garantir la protecció i conservació dels 

rèptils i amfibis i dels seus hàbitats. 

- La formació, divulgació i sensibilització en 

relació a l’herpetologia. 

- Promoure la llengua catalana en l’àmbit de les 

ciències herpetològiques. 

- La col·laboració amb entitats científiques o 

conservacionistes i la informació a les 

institucions, organismes i persones que ho 

sol·licitin. 

- L’estudi herpetològic es fomentarà dins i fora 

del marc de la Societat.  

 

 

 

 

 

ACTIVITATS: 

S’organitzen cursets herpetològics 

d’iniciació i avançats, sortides de camp, 

xerrades i altres activitats que afavoreixen 

la interconnexió entre els socis, com les 

Jornades herpetològiques catalanes de 

caràcter periòdic. 

PUBLICACIONS: 

Editem l’Herpetofull i l’Herpetobreus de 

caràcter periòdic que aplega les activitats 

previstes per la Societat, informació 

interna, notícies d’interès herpetològic i 

intercanvis d’informació entre socis. 

"Treballs de la S.C.H." de caràcter 

monogràfic i el nostre Butlletí científic, que 

recull treballs i notes originals de temes 

herpetològics. 

Disposem d’un fòrum intern pels socis 

SOCIS: 

Per fer-vos socis, anoteu les dades que s'us 

demanen al full de sol·licitud adjunt i 

envieu-la a l'adreça indicada de la S.C.H.. 

La quota anual de soci és de: 

21 єuros  pels numeraris 

més de 21 єuros pels protectors i  

9 єuros per als menors de 18 anys  

Sol·licitud de soci: 

Nom: 

Cognoms: 

Adreça: 

Localitat:  

Codi Postal: 

Província/País: 

Telèfon: 

e-mail: 

Data de naixement:                NIF: 

Professió: 

Tipus de Soci (2):            Data d'ingrés(2): 

Temes d’interès (3): 

Zones geogràfiques o d’especial atenció (3):  

Altres temes o afeccions (3): 

Com s'ha conegut la S.C.H. (3): 

Autoritza a que es faciliti  el telèfon a altres socis 

propers i amb interessos similars : 

Forma de pagament: 

• Domiciliació bancària (4) 

• Ingrés al Nº de compte 2100-0944-63-0200054886 de la 

Caixa de Pensions (5) . 

• Qualsevol altre forma, consulteu-ho 
(1) Juvenil, Numerari o Protector. 

(2) A emplenar per la Secretaria de la Societat. 

(3) Optatiu. (És per a un millor coneixement i  interrelació entre socis). 

(4) Mètode recomanat per a la millor gestió. Cal emplenar les dades següents i les de la 
domiciliació bancària. 

(5) Cal notificar que s’ha realitzat. 
 
 



Dades del Banc o Caixa: 

Entitat: 

IBAN - Nº del compte  

 

Indiqueu aquí la quantitat anual que voleu donar en cas de 

soci protector:                                €uros 
 

Titular del compte:  

NIF:  

Signatura: 

 

Data de sol·licitud:  

 

Domiciliació bancaria: 

Sr./Sra. Director/a  

del Banc/Caixa: 

Agència: 

 

Senyor/a,  

us comunico que vull fer efectiu, fins nou avís, els rebuts 

presentats per la Societat Catalana d’Herpetologia, amb 

càrrec al meu compte núm. :  

a nom de : 

els rebuts presentats per aquesta Societat a nom de  

 

Ben atentament, 

(Lloc, data i signatura)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Més informació:  

Telèfon: 661585179 

Correu electrònic:  sch@soccatherp.org     

Plana web:   https://soccatherp.org/ 

Facebook: https://www.facebook.com/SCHerpetologia/ 

Twitter: https://twitter.com/soccatherp 
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