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Sol·licitud de baixa o modificació de dades al Registre de Nuclis Zoològics de
Catalunya
Dades de la persona sol·licitant (titular del nucli)
Noms i cognoms o Raó Social

NIF/NIE

Adreça

Codi postal

Població

Adreça de correu electrònic

Telèfon/s

Règim en el qual s'exerceix aquesta titularitat
Propietat

Parceria

Arrendament

Masoveria

Altres (especificar-los):

Dades del/de la representant legal (si escau)
Noms i cognoms

NIF/NIE

Adreça

Codi postal

Adreça de correu electrònic

Població

Telèfon/s

En qualitat de:
Apoderat/ada

President/a

Altres

Dades de la persona propietària del local o terreny (empleneu només si són diferents a les que consten al registre)
Són:
Les que ja consten al Registre
Les mateixes que les de la nova persona titular del nucli
Noves i diferents a les de la persona sol·licitant (titular)
Nom i cognoms

NIF/NIE

Adreça

Codi postal

Població

Adreça de correu electrònic

Telèfon/s

Dades del nucli zoològic (centre o establiment)
Número de registre
Nom en el que consta inscrit al Registre

Nom que ha de constar a partir d'ara, si escau

Nom correu electrònic, si escau

Nous telèfons, si escau

Servei veterinari encarregat de vetllar per la salut i el benestar dels animals del nucli zoològic (empleneu
només si són diferents a les que consten al registre)
Nom i cognoms del veterinari/ària o nom de l'empresa veterinària

NIF/NIE de la persona o de l'empresa

Nom i cognoms del/ de la representant legal de l'empresa veterinària (si s'escau)

NIF/NIE del/ de la representant legal

Adreça

Codi postal
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Població

Adreça de correu electrònic

Accepto ser el/ la veterinari/ària encarregat de vetllar per la salut i el benestar dels animals
Signatura del/de la veterinari/ària

SOL·LICITO la modificació de les dades del Registre de nuclis Zoològics per :
Canvi de dades del titular.
Canvi de nom del nucli zoològic.
Canvi de dades del servei veterinari.
Canvi de dades de la persona propietària del local o terreny.
Ampliació de l'activitat i sol·licito la corresponent classificació com a:
Botiga d'animals
Centre de cria
Residència o refugi
Escola d'ensinistrament
Centre de recollida d'animals
Gossera esportiva o caça
Centre d'importació d'animals
Parc zoològic inclosos zoosafaris o jardins zoològics
Col·lecció zoològica privada
Circ
Refugi
Reserva zoològica de fauna salvatge
Altres agrupacions zoològiques amb fauna salvatge
Altres establiments de venda
Reducció de l'activitat i sol·licito la baixa de la classificació com a:
Botiga d'animals
Centre de cria
Residència
Escola d'ensinistrament
Centre de recollida d'animals.
Gossera esportiva o caça
Centre d'importació d'animals
Parc zoològic inclosos zoosafaris o jardins zoològics
Col·lecció zoològica privada.
Circ
Refugi
Reserva zoològica de fauna salvatge
Altres agrupacions zoològiques amb fauna salvatge
Altres establiments de venda
Baixa de nucli zoològic per:
Cessament de l'activitat.
Trasllat del centre o establiment.
Suspensió de l'activitat durant més de 12 mesos.

Telèfon/s
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Autorització per verificar i consultar les dades telemàticament
Atès que sóc persona física, autoritzo al Departament de Territori i Sostenibilitat a consultar i verificar telemàticament les dades del
NIF/NIE.
Com a representant legal de la persona sol·licitant i que sóc persona física, autoritzo al Departament de Territori i Sostenibilitat a
consultar i verificar telemàticament les dades del NIF/NIE.
Si no autoritzeu la consulta telemàtica, heu d'aportar la corresponent documentació acreditativa en format paper.
En el cas que sigueu persones jurídiques, les dades del NIF es consultaran i verificaran telemàticament d'ofici, als fitxers corresponents.

Documentació presentada
Declaro que hem aportat la següent informació, en exercicis anteriors, la documentació que es detalla a continuació al Departament de
Territori i Sostenibilitat, que no han transcorregut més de cinc anys des de la presentació i que no se n'han produït modificacions en el
contingut:
Document

Òrgan

Data i número de registre

Procediment

Acreditació de la
representació

Documentació que adjunto
Si es sol·licita un canvi del titular i/o canvi de dades de la persona propietària del terreny, a més:
Llicència municipal o comunicació municipal.
Còpia NIF/NIE de la persona titular del nucli, si no ha autoritzat la seva verificació i consulta de les dades telemàtiques.
Còpia de la documentació acreditativa de la representació, si no ha autoritzat la seva verificació i consulta de les dades
telemàtiques o hagi presentat la documentació prèviament.
Còpia de la documentació acreditatitva del règim en el qual s'exerceix la titularitat del nucli (propietat, arrendament de
l'establiment, parceria, masoveria, etc.).
En el cas d'ampliació de l'activitat, a més:
Memòria de l'activitat, segons el model normalitzat M0260-03, que inclou el projecte d'instal·lació, la llista d'animals.
Modificació, si escau, del Programa d'higiene i profilaxi del nucli zoològic elaborat per un veterinari. En el cas dels parcs zoològics
un Programa avançat d'atenció veterinària.
Llicència municipal o comunicació municipal.
Còpia de la documentació acreditativa de la representació, si no ha autoritzat la seva verificació i consulta de les dades
telemàtiques o hagi presentat la documentació prèviament.
En el cas de sol·licitar l'ampliació com a parcs zoològics, a més:
Programa de conservació.
Programa d'educació.
Pla de benestar dels animals i enriquiment ambiental.
Relació del personal del parc indicant-ne el càrrec.
Pla de formació del personal del parc.
En el cas d'instal·lacions que allotgen animals de la fauna salvatge perillosos, a més:
Pla d'emergència en cas de fugida del/s animal/s.
Altres
Altres:

Autorització per a rebre notificacions electròniques
Accepto rebre notificació electrònica dels actes administratius relacionats amb aquesta sol·licitud.
Indiqueu el nom de la persona física o jurídica i el NIF/DNI per rebre i consultar les notificacions. Indiqueu, així mateix, l'adreça
electrònica on voleu rebre els avisos de les nostres notificacions i un telèfon mòbil on, addicionalment, rebreu un avís de SMS.
NIF/NIE

Nom i cognoms o nom de la persona jurídica

Adreça electrònica

Telèfon mòbil
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Declaració responsable
Declaro que:
1. Que totes les dades que consten en aquesta sol·licitud són certes i em comprometo a aportar dades i documents necessaris per a la
seva comprovació.
2. Que la documentació que presento en còpia amb la sol·licitud és una còpia fidedigna de l'original i no he falsejat les dades que hi
consten.
3. Que no estic inhabilitat per a l'activitat, de conformitat a l'article 45.5 del Text refós de la Llei de Protecció dels animals, aprovat per
Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril.
4. Que el nucli disposa d'un programa d'higiene i profilaxi elaborat per un veterinari.
5. Que facilitaré al servei veterinari encarregat de vetllar per la salut i el benestar dels animals del nucli zoològic ressenyat en aquest
document totes informacions que em demani i a seguir les seves directrius i que, en cas de canvi de servei veterinari, ho comunicaré
als Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat corresponents.
Població

Signatura de la persona sol·licitant o del/de la representant
legal (titular del nucli)

Data

Signatura de l'anterior titular de nucli zoològic (en cas de
canvi de titular)

Servei Territorial
1. D'acord amb la Llei orgànica, 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres
dades seran incorporades al Registre de Nuclis Zoològics de Catalunya del qual és responsable la Direcció General de Polítiques
Ambientals i Medi Natural del Departament de Territori i Sostenibilitat, amb la finalitat de disposar d'informació de les persones físiques i
representants de persones jurídiques titulars de nuclis zoològics. Les dades podran ser cedides als municipis d'acord amb l'article 21
de la Llei orgànica, 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Podeu exercir els drets d'accés,
rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos al Servei d'Organització, avinguda de Josep Tarradellas, 2-6, 08029 Barcelona, lopd.
tes@gencat.cat.

