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SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ DE MENJADORS PER A ALIMENTACIÓ D'AUS

RAPACES NECRÒFAGUES
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMEDEROS PARA ALIMENTACIÓN DE AVES

RAPACES NECRÓFAGAS

DADES D'IDENTIFICACIÓ / DATOS DE IDENTIFICACIÓNA
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CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL
CONSELLERIA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMATICO Y DESARROLLO RURAL
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Sol·licite l'autorització d'instal·lació  i  funcionament del menjador / Solicito la autorización de instalación y funcionamiento del comedero

d de 20 ,

Firma:

F SOL·LICITUD / SOLICITUD

D DOCUMENTACIÓ APORTADA / DOCUMENTACIÓN APORTADA

REGISTRE D'ENTRADA 
REGISTRO DE ENTRADA

COGNOMS /  APELLIDOS

B

NOM / NOMBRE CIF / NIF

EN QUALITAT DE  / EN CALIDAD DE

ADREÇA (CARRER/PLAÇA I NÚMERO)/DOMICILIO (CALLE/PLAZA Y NÚMERO)

TELÈFON/FAX / TELÉFONO/FAX

ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC /  DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO

C DADES A L'EFECTE DE NOTIFICACIÓ
DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

PROVÍNCIA/PROVINCIALOCALITAT / LOCALIDAD

CP

COGNOMS/APELLIDOS / RAÓ SOCIAL/RAZÓN SOCIAL

CIF / NIF ADREÇA (CARRER, PLAÇA I NÚMERO)  / DOMICILIO (CALLE, PLAZA Y NÚMERO)

MUNICIPI /  MUNICIPIO PROVÍNCIA  / PROVINCIA

CP

TELÈFON/ FAX / TELÉFONO/FAX

Quan  la sol·licitud es referisca o comprenga cadàvers d'animals de l'espècie bovina, ovina i caprina, s'hi haurà d'incloure / Cuando la
solicitud se refiera o comprenda cadáveres de animales de la especie bovina, ovina y caprina, deberá incluir:

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE

Dades del titular del menjador / Datos del titular del comedero 

DATA ENTRADA EN ÓRGAN COMPETENT/
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE

Espècies d'aus necròfagues objecte del menjador i motiu de la
instal·lació / Especies de aves necrófagas objeto del comedero y
motivo de la instalación

La resolució d'autorització d'instal·lació i funcionament del menjador, la qual inclourà l'aprovació del pla de gestió, es realitzarà en el termini
màxim de 6 mesos des de la data de sol·licitud, i s'entendrà desestimada en absència de resolució expressa en finalitzar aquest termini./La
resolución de autorización de la instalación y funcionamiento del muladar, incluirá la aprobación del plan de gestión, se realizará en el plazo
máximo de 6 meses desde la fecha de solicitud, entendiéndose desestimada en ausencia de resolución expresa al finalizar dicho plazo.
Les dades de caracter personal contingudes en este imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan
administratiu, com a titular responsable d'este, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències, així
mateix informar-se de la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, la rectificació, la cancel·lació i l'oposició, tot això de conformitat amb el que
disposa l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99). /  Los datos de
carácter personal contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como
titular responsable del mismo, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias, informándose así
mismo de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectifiación, cancelación y opisición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en
el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).

NOM / NOMBRE

- Identificació dels animals d'acord amb la normativa vigent  Identificación de los animales acorde con la normativa vigente

- Documentació acreditativa d'haver realitzat als animals, en funció de la seua edat i d'acord amb el que preveu la Decisió 2003/322/CE de
la Comissió, de 12 de maig del 2003, les proves  previstes en l'annex II del Reial decret 3454/2000, de 22 de desembre / Documentación
acreditativa de haber realizado a los animales, en función de su edad y de acuerdo con lo previsto en la Decisión 2003/322/CE de la
Comisión, de 12 de mayo de 2003, las pruebas previstas en el anexo II del Real decreto 3454/2000, de 22 de diciembre

Pla de gestió (Ordre de 26/06/2008) amb el contingut mínim de: / Plan de Gestión (Orden 26/06/2008) con el contenido mínimo de: 

a)

b)

Llista d'explotacions pecuàries o indústries alimentàries de
possible origen d'aportacions / Relación de explotaciones
pecuarias o industrias alimentarias de posible origen de aportes

c)

Espècies o tipus de restes que s'hi aporten, indicant quantitats
màximes amb estimació d'aportació mensual / Especies o tipo de
restos a aportar, indicando cantidades máximas, con estimación de
aporte mensual

d)

Pla de neteja de restes i desinfecció del menjador, indicant mitjans i
periodicitat / Plan de limpieza de restos y desinfección del
comedero, indicando medios y periodicidad

e)

Sistema d'eliminació de restes / Sistema de eliminación de restosf)

Dades que s'han d'aportar previstes en el Reial decret 664/2007 / Datos a aportar contemplados en el Real decreto 664/2007

Generals / Generales
- Localització geogràfica de l'abocador /Localización geográfica del muladar

- Llista d'explotacions, establiments, nuclis zoològics o vedats de caça major que hi aportaran productes indicats en l'annex / Relación de explotaciones,
establecimientos, núcleos zoológicos o cotos de caza mayor que aporten productos relacionados en el anexo 
- Quantitat o pes estimat dels productes indicats en l'annex per a alimentació de les aus necròfagues / Cantidad o peso estimado de los productos relacionados en el
anexo para alimentación de las aves necrófagas
- Ruta o trajecte previstos des del lloc de procedència dels productes indicats en l'annex als menjadors / Ruta o trayecto previstos desde el lugar de procedencia de
los productos relacionados en el anexo a los muladares
- Compromís escrit del responsable del menjador de l'acceptació dels subproductes / Compromiso escrito del responsable del muladar de la aceptación de los
subproductos
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