Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural
Sol·licitud de duplicat de passaport equí
1

Dades de la persona titular (persona física o jurídica responsable de l’animal)
DNI/NIF/NIE

Nom

Cognoms

Telèfon

Correu electrònic

Província

Població

Adreça

Codi postal

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

Nom

Cognoms

Telèfon

SOL·LICITO l’emissió del duplicat de passaport dels èquids següents, dels quals declaro ser la persona titular:
Nom

A causa de:

Espècie / Raça

Pèrdua o robatori

UELN

Transponedor

Deteriorament 2

Lloc de l’actuació
Codi REGA explotació

Telèfon

Nom de l’explotació

Província

Població

Adreça

Codi postal

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

Número col·legiat/ada

OBSERVACIONS:
A aquesta sol·licitud s’adjunta:
Declaració dels tractaments subministrats a l’èquid (signat per la persona titular) (A0290.1-DO26).
Documentació a emplenar pel personal veterinari que realitza la verificació de la identitat de l’animal (passaport en llibret enquadernat en
cas dels èquids de criança i renda de carn, Full de declaració de dades d’identificació equina en cas dels èquids de criança i renda de sella).
L’emissió d’un duplicat del passaport descarta l’èquid del consum humà, a excepció que la persona titular justifiqui davant de l’autoritat
competent, en un termini màxim de 30 dies des de la data de declaració de pèrdua del passaport, que la situació de l’animal com a apte per
al consum humà no ha estat compromesa pel subministrament de cap tractament veterinari. La persona titular que ho desitgi, aportarà la
documentació que cregui necessària per demostrar-ho.

A0290.1- D025

Signatura de la persona sol·licitant

Signatura, segell i data de recepció

1 Es considera persona titular la responsable de l’animal equí amb independència del títol jurídic que ostenti sobre ell.
2 En cas de sol·licitud de duplicat per deteriorament cal adjuntar-lo a aquesta sol·licitud.
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades en un fitxer titularitat
del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM). La finalitat del fitxer és mantenir actualitzades les dades del registre
corresponent d’acord amb la normativa aplicable. El DAAM és responsable del tractament i la gestió de les dades. Les dades personals seran publicades al
registre corresponent i podran ser comunicades a tercers d’acord amb la normativa específica d’aquest; també podran ser cedides, si escau, a les entitats
determinades en el fitxer, inscrit a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. La informació sol·licitada a la persona interessada és obligatòria per a la finalitat
esmentada. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat al DAAM: Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614,
08007 Barcelona.

Servei d’Ordenació Ramadera

