A0773-DO6

Sol·licitud d'autorització de certàmens
Acusament de rebuda de la sol·licitud
El formulari de sol·licitud s'ha enviat correctament
• Fitxer enviat: formulariA07730SOLC200816171657.pdf
• Resum*: 30db208b96eee26d124edb5349e3ea89

* Per tal de garantir que el present acusament de rebuda correspon de forma fidedigna als documents lliurats, s'inclou un resum
d'aquests, calculat mitjançant algoritmes criptogràfics.

Dades generals
Codi de tràmit (ID)

Número de registre

Data de registre

J3MRL4NGS

9015-1426011/2020

16/08/2020 17:45:37

Informació de la signatura del document de sol·licitud
Tipus de credencial

Persona signatària

IdCAT Mòbil

JUAN JOSE ESPADAS GUTIERREZ; NIF: 38074875P; Persona física

Aquest fitxer es troba com adjunt a aquest acusament de rebuda. Si ho vol recuperar pot accedir directament mitjançant el panell
de navegació Adjunts de l'Adobe Reader. Per mostrar-lo pot anar a menú Veure > Mostar/ocultar > Panells de navegació i
seleccionar Arxius adjunts i des de el panell de navegació clicant la icona d'un clip.

Recordatoris

La Generalitat de Catalunya posa a la seva disposició diferents canals per consultar l'estat d'aquest tràmit:
Per internet a l'adreça http://web.gencat.cat/ca/tramits o http://www.gencat.cat/canalempresa
Per telèfon trucant al 012.
S'aconsella que imprimeixi o desi en local la sol.licitud per a que tingui constància de les dades que ha escrit i dels números
identificatius que hi ha en aquesta plana perquè li permetran fer consultes sobre l'estat del tràmit.

Dades de l'organitzador/a
Indiqueu el tipus de persona:
Persona física

Persona jurídica

Dades d'identificació
Raó social
Federacio Catalana d'Agility
Tipus de document d'identificació

Número d'identificació

NIF

G65317398
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Adreça
Tipus de via

Nom de la via

Número

Carrer

Ausiàs March

61-77

Bloc

Escala

Pis

Porta

Codi postal
08912

Província

Comarca

Municipi

Barcelona

Barcelonès

Badalona

Podeu cercar l'adreça en el servei de normalització d'adreces (només adreces de Catalunya)

Dades del/de la representant
Nom

Primer cognom

Segon cognom

Juan José

Espadas

Gutiérrez

Tipus de document d'identificació

Número d'identificació

DNI

38074875P

És obligatori emplenar almenys un mitjà de contacte:
Telèfon fix
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Dades de la persona de contacte
Nom

Primer cognom

Segon cognom

Juan José

Espadas

Gutiérrez

Tipus de document d'identificació

Número d'identificació

DNI

38074875P

És obligatori emplenar almenys un mitjà de contacte:
Telèfon fix

Telèfon mòbil

Adreça de correu electrònic

675785751

info@fcagility.cat

Nom del certamen
Campionat de Catalunya d'Agility

Dades de la sol·licitud/comunicació
Comarca on es practica l'activitat a la que es refereix aquesta comunicació o sol·licitud
Barcelonès

Documentació annexa
Adjunteu els següents documents:
Annex a la sol·licitud (model A0773-DO14)
• Fitxer adjuntat: a0773-do6_FCAG.pdf
• Resum: 9a10e991389a410b6e5f8a9996ebe22f

obligatori

Programa de mesures sanitàries, signat pel/per la veterinari/ària responsable
• Fitxer adjuntat: mesures_sanitaries_FCAG.pdf
• Resum: cb5ed7230cf8ab4513031f2f6a289ba0

obligatori

Memòria justificativa del compliment dels requisits legals
• Fitxer adjuntat: 20200731_Sollicitud_DARPA.pdf
• Resum: ccbeccbe507b0fc7fd5ff3fe57c1b799

obligatori

Reglament i normes de funcionament, només en cas de concursos i subhastes

opcional

Composició i qualificació dels jurats, només en cas de concursos

opcional

La mida màxima del fitxer de sol·licitud incloent-hi els adjunts és de 5MB.
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Declaració responsable
DECLARO, sota la meva responsabilitat, que conec els requeriments de benestar animal establerts a la normativa vigent i em
COMPROMETO a respectar-los.
1.Animals admesos:
a.només s'admetran animals correctament identificats, i es disposarà de mitjans per verificar la identitat dels mateixos.
b.si es presenten animals no previstos, únicament podran entrar a la fira si es disposa de corrals amb espai suficient i adequats per
al seu allotjament. En cas que no es disposi de corrals adequats els animals no s'admetran en la fira i en aquest cas es disposarà
d'un lloc de descàrrega d'emergència per tal que els animals descansin abans de la seva reexpedició a origen. En cas necessari,
caldrà la presència de personal de l'organització i de les forces de seguretat estiguin presents per si hi ha algun incident.
2.Lloc de descàrrega: els animals es descarregaran en molls per tal d'assegurar que es compleix la inclinació màxima de les
rampes. La descàrrega estarà ubicada en un lloc aïllat i tancat, amb accés controlat, per tal d'evitar que hi hagi aglomeracions o
que hi estiguin persones no autoritzades.
3.Assignació de corrals: s'assignaran els animals a cada corral i s'assegurarà que es disposa d'espai suficient. Es disposarà d'un
corral buit per si hi hagués qualsevol incidència en la fira.
4.Instal·lacions: les instal·lacions d'allotjament dels animals estaran dissenyades i construïdes de manera que no es vegi
compromès el benestar dels animals.
5.Obertura de la fira: es planificaran correctament les arribades i les hores de descàrrega, de manera que no s'obriran les portes al
públic fins que els animals estiguin descarregats i col·locats als corrals que tenien assignats.
6.Disposició de llit: en funció de l'espècie, tots els corrals disposaran de llit suficient per millorar el confort dels animals i evitar les
caigudes dels mateixos.
7.Pernoctacions dels animals: s'evitaran les pernoctacions. Si se'n fes alguna, es disposarà d'un servei de vigilància durant tota la
nit per garantir la seguretat dels animal. Els animals seran allotjats en qualsevol cas en instal·lacions adequades.
8.Aigua i menjar: tots els animals disposaran de palla en les quadres i de mecanismes per al subministrament sistemàtic d'aigua.
9.Personal: els animals estaran sota supervisió d'un/a veterinari/ària responsable del certamen.
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Protecció de dades
Tractament: Serveis i tràmits gencat.
Responsable: Direcció General d'Atenció Ciutadana.
Finalitat: Garantir la traçabilitat de les gestions que la ciutadania realitza amb la Generalitat de Catalunya, mitjançant la plataforma
corporativa Gencat Serveis i Tràmits.
Legitimació: interès públic o exercici de poders públics.
Destinataris: departaments de la Generalitat i entitats que en depenen per a la gestió dels serveis públics, i encarregats de
tractament que proveeixen els serveis TIC
Drets: sol.licitar l'accés, rectificació o supressió de les dades, i la limitació o oposició al tractament. Per exercir aquest drets, més
informació a enllaç
Més informació: enllaç

Tractament: Registre de certàmens i concentracions d'animals vius
Responsable: Direcció General d'Agricultura i Ramaderia.
Finalitat: disposar d'un registre de dades de certàmens i concentracions d'animals vius
Legitimació: exercici de poders públics/obligació legal.
Destinataris: les dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per la llei. Son encarregats de tractament:
provisió de serveis TIC i gestió dels tràmits inclosos a la carta de serveis.
Drets de les persones interessades: sol.licitar l'accés, rectificació o supressió de les dades, i la limitació o l'oposició al tractament.
Cal utilitzar el formulari disponible a enllaç.
Informació addicional: Si voleu ampliar aquesta informació consulteu la fitxa descriptiva del tractament de dades de caràcter
personal al següent enllaç.
He llegit les condicions
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