FITXA ZOOTÈCNICA D’EXPLOTACIONS DE BESTIAR BOVÍ
Nom de l’explotació:
Registre de l’explotació:
Llinatges i nom / Raó social:

IB

1. ESPÈCIE DE BESTIAR
q
q
q

Vacum
Búfals
Bisons

2. UBICACIÓ DE L’EXPLOTACIÓ (en el cas que sigui diferent de la ubicació principal)
Polígon
* X (UTM)
* Longitud

Parcel·la
* Y (UTM)
* Latitud

* Espai que ha d’emplenar l’Administració.

3. TIPUS D’EXPLOTACIÓ SEGONS ELS CRITERIS DE SOSTENIBILITAT O D’AUTOCONTROL
q Convencional
q Ecològica
q Integrada

4. CLASSIFICACIÓ ZOOTÈCNICA DE L’EXPLOTACIÓ
q

q
q

q
q

EXPLOTACIÓ DE REPRODUCCIÓ: hi ha femelles reproductores destinades a la producció de llet o
de vedells per ser venuts quan es deslleten o per ser engreixats. Segons l’orientació productiva
pot ser:
q EXPLOTACIÓ DE PRODUCCIÓ DE LLET: té per finalitat la producció o la comercialització de llet
o productes lactis. Les vaques es munyen amb aquesta finalitat.
q EXPLOTACIÓ DE PRODUCCIÓ DE CARN: té per finalitat la producció de vedells destinats a la
producció de carn.
q EXPLOTACIÓ DE PRODUCCIÓ MIXTA: reuneix les dues orientacions productives.
EXPLOTACIÓ D’ENGREIX: no hi ha animals destinats a la reproducció i està dedicada a l’engreix
de vedells amb destinació a l’escorxador.
EXPLOTACIÓ DE RECRIA DE BRAVES: dedicada a criar femelles de l’espècie bovina que
posteriorment es destinaran només a la reproducció en una explotació bovina de
reproducció.
EXPLOTACIÓ DE PREENGREIX: només hi ha animals de l’espècie bovina que posteriorment es
destinaran, directament i exclusiva, a l’escorxador.
SENSE CLASSIFICACIÓ ZOOTÈCNICA: tipus especial d’explotació.
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5. DADES DE LA INTEGRADORA (si n’és el cas)
Nom / Raó social:
Adreça:

Telèfon:

Població:

Codi postal:

Municipi:

Comarca:

6. DADES DE L’ADS (si n’és el cas)
Nom / Raó social:
Adreça:

Telèfon:

Població:

Codi postal:

Municipi:

Comarca:

7. CENS
Raça

Femelles
reproductores

Sementals

Braves

Vedells

Cens total

8. HI HA ANIMALS A L’EXPLOTACIÓ?

ÿ No.
ÿ Sí.
En cas afirmatiu, em compromet a col·laborar perquè l’IBABSA pugui efectuar les proves sanitàries
obligatòries.
_____________, ______ d _______________ de 20___

[Rúbrica: titular/representant]
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