Sol·licitud per a la inscripció en el nou registre d’establiments1 d’alimentació animal
(Reglament 183/2005)
Dades del/de la sol·licitant
Cognoms i nom o raó social

NIF/CIF

Adreça
Correu electrònic

Telèfon fix

Localitat

Codi postal

Telèfon mòbil

Fax

Dades del/de la representant
Cognoms i nom o raó social
Adreça

En qualitat de (indiqueu:
apoderat/ada,
president/a
Altres2:
)
Localitat

NIF/NIE/CIF

Telèfon

Municipi

Codi postal

DECLAR:
1. Que l’activitat de l’empresa és la que es marca amb una creu:
Establiment dedicat a la fabricació.
Mescla de matèries primeres o de pinsos complementaris exclusivament per a les necessitats de l’explotació sense
utilitzar additius ni premescles a excepció dels que s’utilitzen per ensitjar.
Establiment intermediari:

Amb magatzem

Sense magatzem

Transport
2. Que els productes que fabrica/comercialitza són els que es marquen amb una creu:
Pinsos compostos.
Pinsos medicamentosos.
Premescles.
Additius.
Matèries primeres (incloses les bioproteïnes) d’origen:

Vegetal

Animal

Mineral

Altres productes.
Especifiqueu-los:
3. Que la persona de contacte designada per l’empresa és la següent:
Cognoms i nom
4.

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Conèixer els requeriments del Reglament 183/2005, 12 de gener de 2005, pel qual es fixen els requisits en matèria
d’higiene dels pinsos i l’obligació de presentar una sol·licitud per a cada un dels establiments de fabricació així com
per a cada magatzem ubicats fora de la instal·lació de fabricació.

Dades de l’establiment al que es refereix la sol·licitud3
Nom de l’establiment
Adreça

Província

Municipi

Illa

Codi postal

Telèfon

Fax

SOL·LICIT:
1. Per a establiments sotmesos a l’annex I del R(CE) 183/2005
Inscripció al registre per a l’activitat:4
Producció primària, i/o manipulació, i /o emmagatzament de matèries primeres d’origen vegetal en el lloc
d’origen
Mescla de matèries primeres per a les necessitats de la seva ramaderia sense utilitzar additius ni premescles a
excepció dels que s’utilitzen per ensitjar.
Mescla de pinsos complementaris per a les necessitats de la seva ramaderia sense utilitzar additius ni premescles
a excepció dels que s’utilitzen per ensitjar.
Transport de matèries primeres des de l’explotació de producció a una explotació ramadera
Transport de matèries primeres en el lloc de producció.
2. Per a establiments sotmesos a l’annex II del R(CE) 183/2005
2.1. Autorització per a la fabricació/comercialització de:5
Additius del capítol 1 de l’annex IV del R(CE) 183/2005:
-

Additius nutricionals: tots del grup

-

Altres additius zootècnics: coccidioestàtics, histomanostatos i promotors de creixement

-

Additius tecnològics: els antioxidants

-

Additius zootècnics: tots del grup.

-

Additius organolèptics: carotenoides i xantofiles

-

Productes no inclosos en el grup 1.2.1 de la Directiva 82/471/CEE.
Premescles que utilitzin additius del capítol 2 de l’annex IV del R(CE) 183/2005:

-

Altres additius zootècnics: coccidioestàtics, histomanostatos i promotors de creixement.

-

Additius nutricionals: Vit. A y D, Cu i Se.
Pinsos compostos que contenen additius del capítol 3 de l’annex IV del R(CE) 183/2005

-

Altres additius zootècnics: coccidioestàtics, histomanostatos i promotors de creixement.
Fabricació de pinsos per a les necessitats de la seva ramaderia utilitzant additius del capítol 3 de l’annex IV del

R(CE) 183/2005 (coccidiostàtics, histomonòstats i promotors del creixement).

2.2. Inscripció per a la fabricació/comercialització de: 6
Additius diferents dels del capítol 1 de l’annex IV del R(CE) 183/2005, que no requereixen autorització.
-

Additius tecnològics: tots menys els antioxidants

-

Additius organolèptics: aromatitzants

-

Productes inclosos en el grup 1.2.1 de la Directiva 82/471/CEE.

Premescles que utilitzin additius diferents dels del capítol 2 de l’annex IV del R(CE) 183/2005, que no
requereixen autorització.
-

Additius nutricionals: aninoàcids, les seves sals i anàlegs; i urea i els seus derivats

-

Additius tecnològics: tots del grup

-

Additius zootècnics: tots els del grup menys coccidioestàtics, histomanostatos i promotors de creixement.

-

Additius organolèptics: tots del grup

Pinsos compostos que utilitzin additius diferents dels del capítol 3 de l’annex IV del R(CE) 183/2005, que no
requereixen autorització o que no utilitzin additius.
-

Additius nutricionals: tots els del grup.

-

Additius tecnològics: tots del grup

-

Additius zootècnics: tots del grup menys coccidioestàtics, histomanostatos i promotors de creixement

-

Additius organolèptics: tots del grup

Fabricació de pinsos per a les necessitats de la seva ramaderia utilitzant additius no inclosos en l’annex IV del
R(CE) 183/2005.
Matèries primeres7 (incloses les bioproteïnes).
2.3.

Autorització /

Inscripció, per al transport propi de:

Pinsos compostos /
El transport es realitza:

Premescles /
Ensacat /

Additius /

Matèries primeres.

Granel

Observacions:

Observacions8:
Localitat i data
, d
de 20
Signatura i segell de l'empresa

1. El terme establiment s’utilitza tant per als/per les fabricants com pels/per les intermediaris/àries.
2. Indiqueu: representant legal, gerent, titular, altres, etc.
3. Caldrà presentar una sol·licitud per cada establiment.
4. El punt 5 s’ha d’emplenar tant en cas de fabricants com en cas d’intermediaris.
5. Marqueu amb una creu totes les activitats de l’establiment per al qual se sol·licita autorització.
6. Marqueu amb una creu totes les activitats de l’establiment per al qual se sol·licita inscripció.
7. Matèries primeres a les quals se’ls hagi aplicat algun tractament de transformació fora del lloc de producció.
8. Descriure el més detalladament les activitats que realitza i el lloc on les realitzen.
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per escrit a: Conselleria d’Agricultura i Pesca. Direcció Genera d’Agricultura. Carrer
Foners, 10; 07006 de Palma de Mallorca.

Direcció General d’Agricultura.

