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1. DADES DEL TRANSPORTISTA
TRANSPORTISTA
Nom i llinatges / Raó
Raó social:
social
DNI/CIF:
DNI/CIF

Nacionalitat:
Nacionalitat

Adreça de notificació:
notificació
Localitat:
Localitat

Codi postal:
postal

Municipi:
Municipi

INFORMACIÓ ADDICIONAL
Telèfon fix:
fix

Telèfon mòbil
mòbil:
òbil

Adreça electrònica:
electrònica

2. REPRESENTANT (en el cas de persones jurídiques)
Nom i llinatges:
llinatges
DNI:
DNI
Adreça de notificació:
notificació
Localitat:
Localitat

Codi postal:
postal

Municipi:
Municipi

INFORMACIÓ ADDICIONAL
Telèfon fix:
fix

Telèfon mòbil:
mòbil

Adreça electrònica:
electrònica
.

3. Tipus d’autorització
T1: per a viatges de menys de 8 hores i més de 65 km (desplaçaments entre illes).
T2: per a viatges de més de 12 h de durada (viatges llargs).
T2: per a viatges de més de 8 h i menys de 12 h de durada (viatges llargs).
T3: per a viatges dins la mateixa illa (desplaçaments inferiors a 65 km).
T4: per a transport d’animals propis en vehicles propis a una distància de l’explotació
inferior a 50 km.

4. DADES DELS CONTENIDORS
CONTENIDORS I DELS

Dimensions exteriors
MITJANS DE TRANSPORT

Longitud:

Espècies que es

Ferrocarril

_______________________

transporten:

Carretera

Amplada:

Categoria
Categoria

___________________________

Aire
Mar

_________________________

_____

__
Matrícula:
Matrícula
___________________
Marca:
Marca
____________________________

Alçària:
_________________________

___________________________
_____

__
Dimensions interiors
interiors

___________________________
_____

_____
Longitud:
Model:
Model

_______________________

___________________________

Amplada:

_____

____________________________

DESTINACIÓ: C_____
ONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI _________________________
AMBIENT I TERRITORI. DIRECCIÓ GENERAL DE MEDI RURAL I MARÍ
__
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5. OBSERVACIONS

EXPÒS:


Que conec 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, i em compromet a complir-lo.



Que conec el Reglament 1/2005, de 22 de desembre de 2004, relatiu a la protecció dels
animals durant el transport, que em compromet a complir-lo i que he adoptat totes les
disposicions necessàries per complir les exigències d’aquesta normativa.



Que el personal que transporta els animals disposa de la formació específica, els
coneixements necessaris i la competència professional per manipular i transportar
animals vertebrats, com també per proporcionar-los l’atenció adequada si és necessari.



Que no he estat sancionat per infraccions greus de la normativa en matèria de benestar

Totes aquestes dades queden protegides en aplicació de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal, especialment de l’article 10 (“El responsable del fitxer i els qui
intervinguin en qualsevol fase del tractament de les dades de caràcter personal estan obligats al secret
professional pel que fa a les dades i al deure de guardar-les”). Podeu exercir els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició sol·licitant-ho per escrit a la Direcció General de Medi Rural i Marí (c/ dels Foners, 10,
07006 Palma).

SOL·LICIT:

La inscripció en el Registre de Transportistes, Contenidors i Mitjans de Transport d’Animals de les
Illes Balears, d’acord amb 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 .
La renovació de la inscripció en el Registre de Transportistes, Contenidors i Mitjans de Transport
d’Animals de les Illes Balears, d’acord amb 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.

____________________ , ______ d _______________ de 20___

[Rúbrica: titular/representant]

DESTINACIÓ: CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I TERRITORI. DIRECCIÓ GENERAL DE MEDI RURAL I MARÍ
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Documentació adjunta:
1. Persones
Persones físiques
A) Fotocòpia DNI/CIF (persona titular i propietària).
B) Fitxa tècnica del vehicle.
C) Permís de circulació.
D) Certificat de competència per a conductors o cuidadors d’animals durant el transport per carretera
(per a T1 i T2).
E) Pla de contingència (per a T2).
F) Targeta de transport (si n’és el cas).
G) Informe sobre les condicions tècniques per al transport d’animals (per a mitjans de transport
especials).
2. Persones
Persones jurídiques
jurídiques i altres
A) Fotocòpia DNI/CIF (persona titular, representant i propietària).
B) En el cas de societats, fotocòpia del document constitutiu de la societat, amb els estatuts i la llista
actualitzada de socis.
C) En el cas de comunitats de béns, hereditàries o altres associacions o agrupacions sense personalitat
jurídica, fotocòpia del document acreditatiu de la constitució i llista de membres i participants acreditats
degudament.
D) Acord de representació.
E) Fitxa tècnica del vehicle.
F) Permís de circulació.
G) Certificat de competència per a conductors o cuidadors d’animals durant el transport per carretera
(per a T1 i T2).
H) Pla de contingència (per a T2).
I) Targeta de transport (si n’és el cas).
J) Informe sobre les condicions tècniques per al transport d’animals (per a mitjans de transport
especials).
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