MEMÒRIA TÈCNICA D’EXPLOTACIÓ DE GRUP I DE PETITA CAPACITAT (FINS A 30 UBG)
Nom de l’explotació:
Registre de l’explotació:
Llinatges i nom / Raó social:

IB

1. CAPACITAT PRODUCTIVA (EXPRESSADA EN UBG)
Nre. de Equivalència
places2
en UBG

Tipus de bestiar
Truja en cicle tancat1
Truja amb porcells fins al deslletament
Truja amb porcells fins a 20 kg
Truja de reposició
Porcell 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
Verro
1

Capacitat productiva
(nre. de places x
equivalència en UBG)

0,84
0,19
0,26
0,11
0,02
0,08
0,10
0,09
0,20

Inclou la mare i la seva descendència fins a la finalització de l’engreix.
de caps que hi ha o hi pot haver en l’explotació intensiva.

2Nombre

2. PARCEL·LES DEDICADES AL PASTURATGE AMB ANIMALS EN RÈGIM D’EXPLOTACIÓ MIXT
Parcel·la cadastral
Municipi

Polígon

Parcel·la

Parcel·la agrícola
Superfície
cadastral (ha)

Tipus de cultiu

Superfície sembrada (ha)

3. PRODUCCIÓ DE NITROGEN
Tipus de bestiar
Truja en cicle tancat1
Truja amb porcells fins al deslletament (o els 6 kg)
Truja amb porcells fins a 20 kg
Truja de reposició
Porcell 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
Verro
1

Nre. de
places2

Contingut de Producció de nitrogen
nitrogen
(nre. de places x
(kg/plaça/any) contingut de nitrogen)
57,6
15
18
8,5
1,19
6
8,5
7,25
18

Inclou la mare i la seva descendència fins a la finalització de l’engreix.
de caps que hi ha o hi pot haver en l’explotació intensiva.

2Nombre
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4. SUPERFÍCIE AGRÍCOLA PER A LA DISTRIBUCIÓ DE FEMS SOBRE EL TERRENY
Producció de nitrogen de l’explotació (kg/any)
Superfície agrícola per a la distribució de fems (ha)
Factor agroambiental (kg anuals de nitrogen de l’explotació / ha de superfície agrícola per a la distribució de fems)

5. CONDICIÓ DE ZONA VULNERABLE EN RELACIÓ AMB LA CONTAMINACIÓ DELS AQÜÍFERS
L’explotació s’ubica en:
Zona vulnerable (sa Pobla, Búger, Alcúdia, Selva, Costitx, Llubí, Pollença, Inca, Lloret de
Vistalegre, Sineu, Campanet, Santa Margalida, Muro).
Zona no vulnerable (resta de municipis).
6. CONDICIONS MÍNIMES
Fems utilitzats com a adob organomineral
Sí

No

Sí

No

Disposa de basses de fems cerclades i impermeabilitzades.
Disposa de pla de gestió de fems.
Disposa de superfície agrícola per distribuir el fems respectant les distancies mínimes
que estableix el Reial decret 324/2000, de 3 de març, pel qual es fixen les normes
bàsiques d’ordenació de les explotacions porcines, modificades pels reials decrets
3483/2000 i 1323/2002:
un quilòmetre entre les explotacions dels grups segon i tercer i d’aquestes als
barris antics, a les àrees municipals i privades d’enterrament de cadàvers animals i
a les instal·lacions centralitzades d’ús comú per a tractament de fems i purins
municipals.
cinc-cents metres entre explotacions de la mateixa capacitat.
cent metres des de les vies públiques importants, com ferrocarrils, autopistes,
autovies i carreteres de la xarxa nacional, i més de vint-i-cinc metres des de
qualsevol altra via pública.
Destrucció de cadàvers
Disposa de fossa d’enterrament de cadàvers.
Disposa de sistema de recollida i eliminació de cadàvers.
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Infraestructures
Sí

No

Disposa de la superfície necessària per permetre un desenvolupament correcte de
l’activitat ramadera.
La disposició de les construccions, instal·lacions, utillatge i equipament permeten una
desinfecció, desinsectació i desratització eficaces.
Està situada en una àrea tancada.
Disposa, en els accessos, d’un gual sanitari o un altre sistema de desinfecció per a les
rodes dels vehicles que hi circulin, com també d’un sistema a pressió per a la
desinfecció de la resta del vehicle.
Compleix les normes i els programes sanitaris contra les principals malalties de
l’espècie subjectes a control oficial.
Pertany a una ADS.
Disposa de vestuari per al personal i d’estris de neteja i maneig per a la utilització
exclusiva de l’explotació.
Disposa de pediluvis a l’entrada de cada local, nau o parc.
Evita que els vehicles de subministrament de pinsos, càrrega i descàrrega d’animals i
retirada de purins entrin al recinte (aquestes operacions es fan fora del recinte).
Disposa d’un llibre de visita de vehicles en què s’apunten el nombre de visites i les
matrícules dels vehicles visitants.
OBSERVACIONS

_____________, ______ d _______________ de 20___

[Rúbrica: titular/representant]
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