FITXA ZOOTÈCNICA D’EXPLOTACIONS DE BESTIAR PORCÍ D’AUTOCONSUM O REDUÏDES
Nom de l’explotació:
Registre de l’explotació:
Llinatges i nom / Raó social:

IB

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

* Espai que ha d’emplenar l’Administració.

Parcel·la
* Y (UTM)
* Latitud

2. RÈGIM D’EXPLOTACIÓ
q Intensiu: els animals són dins una explotació on mengen bàsicament pinsos composts. Inclou

les explotacions amb sistema de càmping o cabanes.
q Extensiu: els animals s’alimenten fonamentalment en pastures.
q Mixt: hi són presents ambdós sistemes.

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 D’ENGREIX: dedicada a l’engreix d’animals amb destinació a l’escorxador.
EXPLOTACIÓ DE MULTIPLICACIÓ: dedicada a la multiplicació d’animals de races o estirps
selectes, amb la finalitat d’obtenir animals destinats a la reproducció.
EXPLOTACIÓ DE CICLE TANCAT: tot el procés productiu (naixement, cria, recria i engreix) es fa a
la mateixa explotació; utilitza únicament producció pròpia.
EXPLOTACIÓ DE PRODUCCIÓ DE PORCELLS: el procés productiu es limita al naixement i a la cria
fins al deslletament dels porcells, i la recria de porcells es pot prolongar fins que es traslladen
a l’engreixador.
EXPLOTACIÓ DE PRODUCCIÓ MIXTA: part dels porcells nascuts s’envien a una altra explotació
perquè en faci la recria.

5. TIPUS D’EXPLOTACIÓ SEGONS LA CAPACITAT PRODUCTIVA
q
q

D’AUTOCONSUM: cria animals destinats exclusivament al consum familiar, amb una capacitat
màxima de 5 porcs d’engreix. No hi ha cap truja.
REDUÏDA: té capacitat per tenir fins a 4 truges i mantenir fins a 25 places d’engreix. No es
poden superar mai les 4,8 UBG (unitats de bestiar gros).
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Tipus de bestiar (plaça)
Truja en cicle tancat1
Truja amb porcells fins al deslletament
Truja amb porcells fins a 20 kg
Truja de reposició
Porcells de 6 a 20 kg
Porc de 20 a 50 kg
Porc de 50 a 100 kg
Porc d’engreix de 20 a 100 kg
Verros
1Inclou

Nre. de places

UBG
Total d’UBG
0,96
0,25
0,30
0,14
0,02
0,10
0,14
0,12
0,30

la mare i la seva descendència fins a la finalització de l’engreix.

6. 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.
7. DADES DE LA INTEGRADORA (si n’és el cas)
Nom / Raó social:
Adreça:

Telèfon:

Població:

Codi postal:

Municipi:

Comarca:

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

Telèfon:

Població:

Codi postal:

Municipi:

Comarca:

_____________, ______ d _______________ de 20___

[Rúbrica: titular/representant]
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