
M0348

Annex comunicació d'un projecte tipus I (no inclòs dins cap dels supòsits de l'art. 34 
del Decret 214/1997) o de modificació rellevant o pròrroga d'un  projecte ja validat del 
 mateix tipus 
  
Dades d'identificació de la persona sol·licitant (ompliu una opció)

Persona física

Nom i cognoms

Persona jurídica

Raó social

  
Dades del projecte

Núm. de registre del centre usuari on es durà a terme el/s procediment/s del projecte

Títol

Tipus de comunicació

Projecte nou Modificació rellevant o pròrroga d'un projecte validat. Núm. d'ordre:1

Nom de l'Òrgan Habilitat (OH) per a l'avaluació del projecte (només si no és la Comissió d'Experimentació Animal de Catalunya)  

DECLARO sota la meva responsabilitat, que: 
  

1. Disposo del vistiplau del/de la responsable administratiu/va de l'usuari. 

2.Totes les dades que consten en aquesta comunicació són certes i em comprometo a aportar dades i documents necessaris per a la 
seva comprovació. 

  

 EM COMPROMETO a: 
  
1. Tramitar anualment el full de procediments realitzats, així com aquella documentació que a efectes estadístics pugui requerir el 
Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES). 
2. Obtenir un nou informe favorable del CEEA del centre i de l'Òrgan Habilitat, així com una nova autorització de DTES prèviament a la 
introducció de qualsevol canvi rellevant en la projecte i la informació que aquí es presenta. 
 

1. Informeu només en cas de sol·licitar una modificació rellevant o pròrroga d'un projecte validat.

Població Data

Signatura de la persona sol·licitant o del/ de la representant legal (només cal que signeu en cas que presenteu la sol·licitud en paper)
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 mateix tipus 
 
Dades d'identificació de la persona sol·licitant (ompliu una opció)
Persona física
Persona jurídica
 
Dades del projecte
Tipus de comunicació
DECLARO sota la meva responsabilitat, que:
 
1. Disposo del vistiplau del/de la responsable administratiu/va de l'usuari.
2.Totes les dades que consten en aquesta comunicació són certes i em comprometo a aportar dades i documents necessaris per a la seva comprovació.
 
 EM COMPROMETO a:
 
1. Tramitar anualment el full de procediments realitzats, així com aquella documentació que a efectes estadístics pugui requerir el Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES).
2. Obtenir un nou informe favorable del CEEA del centre i de l'Òrgan Habilitat, així com una nova autorització de DTES prèviament a la introducció de qualsevol canvi rellevant en la projecte i la informació que aquí es presenta.
 
1. Informeu només en cas de sol·licitar una modificació rellevant o pròrroga d'un projecte validat.
Signatura de la persona sol·licitant o del/ de la representant legal (només cal que signeu en cas que presenteu la sol·licitud en paper)
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