FITXA ZOOTÈCNICA D’EXPLOTACIONS DE CUNICULTURA
Nom de l’explotació:
Registre de l’explotació:
IB
Llinatges i nom / raó social:
1. ESPÈCIE CUNÍCOLA
q

Conills

q

Llebres

2. UBICACIÓ DE L’EXPLOTACIÓ

(Només s’ha d’indicar en 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 Integrada
4. CLASSIFICACIÓ ZOOTÈCNICA DE L’EXPLOTACIÓ
q

D’AUTOCONSUM

q

EXPLOTACIÓ DE REPRODUCCIÓ: destinada a l’obtenció d’algun dels productes següents: carn,
pell, pèl, animals de companyia, animals per a l’alliberament o la repoblació o animals
d’experimentació. Aquest tipus d’explotació pot generar els reproductors propis per a
reposició.
q EXPLOTACIÓ DE PRODUCCIÓ DE CARN: destinada a la producció, a l’engreix o a la producció i

l’engreix de llorigons per ser sacrificats i convertits en carn.
q EXPLOTACIÓ DE PRODUCCIÓ DE PELL: destinada a la producció d’animals per aprofitar-ne la pell

amb finalitats comercials.

q EXPLOTACIÓ DE PRODUCCIÓ DE PÈL: destinada a la producció d’animals per aprofitar-ne el pèl amb

finalitats comercials.
q EXPLOTACIÓ DE CRIA D’ANIMALS DE COMPANYIA: destinada a la cria d’animals de la família Leporidae

per usar-los com a animals de companyia, amb finalitats comercials.
q EXPLOTACIÓ DE CRIA D’ANIMALS D’EXPERIMENTACIÓ: destinada a la cria d’animals destinats a l’ús

com a animals d’experimentació.
q EXPLOTACIÓ DE SELECCIÓ: destinada a l’obtenció d’exemplars de raça pura o de línia híbrida

amb la finalitat d’obtenir animals destinats a la reproducció emparats pels programes de
millora genètica corresponents i el control sanitari aprovats per l’autoritat competent.
Aquesta explotació únicament pot fer l’engreix amb el sobrant de la producció pròpia
d’animals selectes; no s’autoritza l’entrada d’animals per a l’engreix d’altres procedències.
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q EXPLOTACIÓ DE MULTIPLICACIÓ: destinada a la multiplicació d’animals de races pures o híbrids

procedents de les explotacions de selecció, amb la finalitat principal d’obtenir animals
reproductors per a explotacions de producció, mitjançant l’aplicació dels programes
zootècnics i sanitaris corresponents. Aquesta explotació únicament pot fer l’engreix amb el
sobrant de la producció pròpia d’animals selectes; no s’autoritza l’entrada d’animals per a
l’engreix d’altres procedències.
q CENTRE D’INSEMINACIÓ ARTIFICIAL: explotació destinada a la producció i a la distribució

d’esperma de conill a altres granges per utilitzar-lo en la inseminació artificial.

q SENSE CLASSIFICACIÓ ZOOTÈCNICA: tipus especial d’explotació.

5. DADES DE LA INTEGRADORA (si n’és el cas)
Nom / Raó social:
Adreça:
Població:
Municipi:

Telèfon:
Codi postal:
Comarca:

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

Telèfon:
Codi postal:
Comarca:

7. Cens
Espècie

Raça

Femelles
reproductores

Sementals

Cria

Cens total

8. HI HA ANIMALS A L’EXPLOTACIÓ?

ÿ No.
ÿ Sí.
_____________ , ______ d _______________ de 20___

[Rúbrica: titular/representant]

2/2

