
FEDATARI/A ESPECIAL PER A LA INICIATIVA CIUTADANA ZOOXXI. PROPOSTA DE RECONVERSIÓ 
DEL ZOO DE BARCELONA. MODIFICACIÓ ARTICLE 32 ORDENANÇA SOBRE LA PROTECCIÓ, LA 

TINENÇA I LA VENDA D’ANIMALS

DECLARACIÓ JURADA

En/Na …........................................................................................................................................................

DNI/NIE ….....................................Nascut/da el Dia …......Mes ….........….................. Any...........................

Amb domicili al carrer....................................................................................................................................

Número …................................. Pis................................. Porta..................................................................

Codi Postal …....................Municipi …......................................Província....................................................

Telèfon..........................................Adreça correu electrònic ….....................................................................

DECLARA ésser major d'edat; no ser membre de la Corporació municipal de Barcelona; no estar privat dels drets civils i 
polítics; no tenir antecedents penals; estar empadronat en un municipi de Catalunya; i complir un dels requisits següents 
(marcar el que procedeixi):

a) Tenir la nacionalitat espanyola.
b)  Ésser  ciutadà/na  dels  estats  membres  de  la  Unió  Europea  altres  de  l'Estat  espanyol  o  ciutadà/na  d'Islàndia, 
Liechtenstein, Noruega o Suïssa.
c) Residir legalment a Espanya.

MANIFESTA que ha estat designat/da fedatari/a especial per la Comissió Promotora, a la ciutat de Barcelona, de la 
iniciativa ciutadana ZOOXXI, que proposa la reconversió del zoo de Barcelona.

ACCEPTA el  nomenament  de  fedatari/a  especial  conferit  al  seu favor  i  JURA/PROMET davant  de  la  Secretaria 
General de L'Ajuntament de Barcelona que donarà fe de l'autenticitat de les signatures recollides de persones que 
subscriguin l'esmentada iniciativa ciutadana.

DECLARA conèixer les responsabilitats administratives i  penals que determinen les lleis derivades de l'ús indegut, 
diferent al de la iniciativa ciutadana, en relació a les dades que reculli com a fedatari/a. En particular, resta assabentat  
que els fedataris/es especials incorren, en cas de falsedat, en les responsabilitats penals previstes a les lleis.

AUTORITZA l'Ajuntament de Barcelona a que realitzi  les comprovacions pertinents per a la validació de les dades 
referides en aquest document.

Aquesta Declaració Jurada es fa en presència del membre de la Comissió Promotora:

Nom i Cognoms.........................................................................DNI/NIE......................................................

Signa la present declaració en prova de conformitat, i per la seva tramesa a la Secretaria General de l'Ajuntament de 
Barcelona, a efectes de la seva habilitació com a fedatari/a especial.

A....................................................................., a.............. de......................................................…......2017

Signat                                                                       Signant membre Comissió Promotora

A aquesta declaració jurada s’adjunta fotocopia de DNI/NIE del fedatari/a per les dues cares.

En virtut de l'establert en la LOPD 15/1999, i la LSSICE 34/2002, li informem que les seves dades formen part d'un fitxer titularitat  
d'Asociación Animalista Libera!  La informació registrada s'utilitzarà als efectes indicats al present document.  Pot exercir  els drets 
d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en: Carrer d'En Roig, 18. Barcelona CP 08001.


