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SOL·LICITUD PER A LA INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE TRANSPORTISTES I
MITJANS DE TRANSPORT D’ANIMALS DE LES ILLES BALEARS.
1. DADES DEL TRANSPORTISTA:
Nom o raó social:
NIF/DNI

Nacionalitat

Adreça
Població

C.P

Municipi

Telèfon

FAX:

Telèfon

FAX

2. DADES REPRESENTANT LEGAL DE L’EMPRESA
Nom i Llinatges
NIF/DNI
Adreça
Població

C.P

Municipi

3. ACTIVITAT QUE REALITZA:
Tipus d’autorització
T2: Realitza transports de més de 12 h de durada (viatge llarg).
T2: Realitza transports de més de 8 h però de menys de 12 h de durada (viatge llarg).
T1: Realitza transports de menys de 8 hores però més de 65 Km (inter- illes).
T3: Únicament realitza transport dintre d’una mateixa illa (màxim 65 Km).
T4: Realitza transports dels seus animals i amb els seus medis de transport a menys
de 50 Km
4. DADES DELS CONTENIDORS I MEDIS DE TRANSPORT:
Categoria:
Ferrocarril α Carretera α
Aeri α Marítima α
Matrícula:
Marca:
Model:
Dimensions
exteriors
Longitud:
Dimensions
interiors
Longitud:
Espècies a
transportar:

Amplària:

Amplària:

Bastidor:

Altura::

Metros
quadrats
útils:

Altura:

Metros
quadrats
útils:

SI

NO
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5. OBSERVACIONS:

DECLAR:
Que conec i em compromet a complir el que disposa el Decret 4/2010, de 15 de gener, pel
qual es crea i regula el Registre de Transportistes i Mitjans de Transport d’Animals de les
Illes Balears i se’n regulen les autoritzacions.
Que conec i em compromet a complir el que disposa en el Reglament 1/2005, de 22 de
desembre de 2004, relatiu a la protecció dels animals durant el transport, i el particular
que ha adoptat totes les disposicions necessàries per complir les exigències d’aquesta
normativa.
Que el personal a qui s’encomana el transport dels animals disposa de la formació
específica, els coneixements necessaris i la competència professional per procedir a
manipular i transportar animals vertebrats, així com, per proporcionar-los l’atenció
adequada en cas necessari.
Que no he estat sancionat per infraccions greus en normativa en matèria de benestar
animal, en els tres anys precedents d’aquesta sol·licitud.

Documentació que s’adjunta:
En el cas de persona física com a transportista:

CIF/DNI transportista

Fotocòpia escriptura d’aquesta i DNI representant (si n’és el cas)

Fitxa tècnica del vehicle.

Permís de circulació.

Certificat de competència per a conductors o cuidadors d’animals durant el transport per
carretera (per a T1 i T2).

Pla de contingència (T2).

Targeta de transport (si n’és el cas)

Informe sobre les condicions tècniques per al transport d’animals (per a mitjans de transport
especials)

Palma, a ……… de ………………..………. de …..………
Signatura

CONSELLERIA D’AGRICULTURA I PESCA -DIRECTOR GENERAL D’AGRICULTURA

