SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LLIBRES D’EXPLOTACIÓ EN
FORMAT INFORMÀTIC

1. TITULAR DE L’EXPLOTACIÓ
Nom i llinatges / Raó social:
DNI/CIF:
Adreça de notificació:
Localitat:
INFORMACIÓ ADDICIONAL
Telèfon:

Codi postal:
Mòbil:

Adreça electrònica:

2. REPRESENTANT (en el cas de persona jurídica)
Nom i llinatges:
DNI:
Adreça de notificació:
Localitat:
Codi postal:
INFORMACIÓ ADDICIONAL
Telèfon:

Mòbil:

Municipi:

Municipi:

Adreça electrònica:

3. EXPLOTACIÓ RAMADERA
Nom:
Adreça:
Població:
Municipi:
Polígon:
* X UTM:
* Longitud:

Codi postal:
Comarca:
Parcel·la:
* Y UTM:
* Latitud:
* Espai que ha d’emplenar l’Administració.

4. TIPUS D’EXPLOTACIÓ

 EXPLOTACIÓ RAMADERA DE PRODUCCIÓ I REPRODUCCIÓ
 EXPLOTACIÓ RAMADERA ESPECIAL
 Explotació de tractants o operadors comercials
 Centre de concentració d’animal:
 Centre de testatge o de selecció i reproducció
 Fira ramadera: Permanent / No permanent
 Centre d’agrupament de reproductors porcins d’animals vells d’escorxador
 Centre de tipificació de bestiar oví, cabrum o boví
 Concentració d’èquids de concurs o competició
 Centre de mostratge per a la llengua blava
 Altres centres de concentració d’animals
 Explotació d’oci, ensenyament o recerca
 Centre d’ensenyament
 Centre de recerca
 Parc zoològic
 Explotació per a la pràctica eqüestre
 Altres explotacions d’oci
 Escorxador
 Plaça de toros: Permanent / No permanent o portàtil
 Centre d’inspecció
 Centre de quarantena
 Punt d’aturada
 Pastura
 Centre de sacrifici domiciliari
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5. ESPÈCIES PER A LES QUALS SE SOL·LICITA L’AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR EL LLIBRE D’EXPLOTACIÓ EN SUPORT INFORMÀTIC
Bòvids
Porcí
Oví
Cabrum
Conills
Ponedores
Incubadores
Avicultura de carn
6. CODI DE L’EXPLOTACIÓ ASSIGNAT PER L’ADMINISTRACIÓ
(Si l’explotació ja disposa d’un codi i es dóna d’alta d’una altra espècie, indicau-lo.)
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EXPÒS:
Que conec la legislació vigent sobre regulació i ordenació d’explotacions ramaderes.
Que totes les dades que contenen aquesta sol·licitud i els impresos que hi corresponen són vertaderes.
Que em compromet a:
Aportar els justificants necessaris per comprovar les dades incloses en la sol·licitud.
Complir els requisits de compromís que estableix la normativa vigent, i facilitar i acceptar, si escau, els
controls administratius i les inspeccions sobre el terreny que l’autoritat competent consideri necessaris. En
concret,
 a tenir el llibre de registre de l’explotació actualitzat i a disposició de la direcció general competent en
matèria d’agricultura;
 a presentar-ne una còpia en paper, signada, sempre que se sol·liciti;
 a preveure sistemes de seguretat que evitin la destrucció i la pèrdua de les dades que figuren en el
registre;
 a mantenir el llibre de registre de l’explotació —en format informàtic o bé la informació que hi consta
traslladada a paper— a disposició de la direcció general competent en matèria d’agricultura durant un
període de tres anys a partir que cessi l’activitat ramadera.
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, les dades que ens
faciliteu seran registrades en un fitxer automatitzat i només s’utilitzaran per a les finalitats indicades. Podeu exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició sol·licitant-ho per escrit a: Direcció General d’Agricultura i Desenvolupament Rural, c/ dels
Foners, 10, 07006 Palma.

SOL·LICIT:

 L’autorització de la utilització de llibres d’explotació en format informàtic per al bestiar esmentat en el punt 5 que
s’estableix mitjançant la Resolució de la consellera d’Agricultura i Pesca de 16 de gener de 2006 per la qual es fixen
determinats aspectes per a la utilització de llibres d’explotació en format informàtic per al bestiar boví, oví, cabrum i
porcí, per l’aviram i per als conills.

____________________ , ______ d _______________ de 20___

[Rúbrica: titular/representant]
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Documentació adjunta:

 A) Fotocòpia DNI/CIF (persona titular, representant i propietària de les instal·lacions).
 B) Còpia, en paper, de la informació que figura en el llibre, per tal que els serveis veterinaris puguin comprovar
que conté la informació mínima obligatòria per a cada espècie animal que es recull en l’annex de la Resolució de
la consellera d’Agricultura i Pesca de 16 de gener de 2006. Si els serveis veterinaris ho requereixen s’han de
transmetre aquestes dades en suport informàtic

D’acord amb l’article 37.2 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, en el cas que ja hagueu presentat algun dels documents anteriors, indicau l’expedient en
què consta aquesta documentació.
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