Sol·licitud d’identificació d’èquids de criança i renda
Dades de la persona titular
DNI/NIF/NIE
Telèfon

(1)

(1)

(persona física o jurídica responsable de l’animal)

Nom

(2)

Cognoms

Correu electrònic

Província

Població

(3)

Adreça

Codi postal

Dades del/de la representant legal (obligatori en el cas que el/la titular sigui una persona jurídica)
DNI/NIF/NIE

(1)

Nom

Telèfon

Cognoms

(2)

Lloc de l’actuació
Codi REGA explotació
Província

(4)

Telèfon

(2 )

Nom de l’explotació

Població

Adreça

Codi postal

Tal i com estableix el Reglament (CE) 504/2008 de la Comissió, de 6 de juny de 2008, pel qual s’apliquen les Directives
90/426/CEE i 90/427/CEE en referència als mètodes d’identificació dels èquids i el Reial decret 1515/2009, de 2 d’octubre,
pel qual s’estableix un sistema d’identificació i registre dels animals de l’espècie equina,
SOL·LICITO, al lloc d’actuació descrit, la identificació dels èquids de criança i renda següents:

Nom

5

Espècie

Raça

Transponedor

Aporta TSE
adequada
( Sí/No)

S’annexa un full signat per la persona titular/representant legal, amb les dades de la resta d’èquids per als quals se
sol·licita una actuació.
La persona sol·licitant declara no tenir constància que aquests èquids hagin estat prèviament identificats per un altre
organisme emissor i inscrits a qualsevol registre oficial.
Observacions:

Dades del personal veterinari col·laborador en la identificació equina a Catalunya
Cognoms i nom

A0290.1- D013

Signatura de la persona sol·licitant

Numero col·legiat/ada
Segell del CCVC i data de recepció

1. En cas que aquesta sol·licitud sigui la primera que realitza el titular i si aquest no és titular d’una explotació ramadera amb codi REGA assignat,
s’haurà d’adjuntar a la sol·licitud una còpia del NIF/NIE o passaport. Els titulars d’èquids hauran de ser necessàriament majors d’edat.
2.El telèfon del titular o del representant i de l’explotació d’ubicació de l’èquid també són dades obligatòries.
3.El sistema informàtic comunicarà la tramitació del passaport al titular, per tal que aquest el pugui recollir, únicament per correu electrònic.
4.En aquest apartat es farà constar el codi REGA de l’explotació equina on es troba l’èquid. En cas de no disposar d’aquest es farà constar els literals
“Inexistent” ó “En tràmit” segons procedeixi. La resta de dades referents a la ubicació són obligatòries.
5.Espècie: ase, cavall, mul, onagre, somerí, zebra.

Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya

