L’objectiu de aquest document és explicar el procediment d’inscripció, modificació i
baixa d’explotacions ramaderes i espècies animals en el Registre d’explotacions
ramaderes de les Illes Balears, d’acord amb el Reial decret 479/2004, de 26 de març,
pel qual s’estableix i es regula el Registre general d’explotacions ramaderes, i el
Decret 53/2006, de 16 de juny, pel qual es regula el Registre general d’explotacions
agràries de les Illes Balears.
1. SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ D’UNA EXPLOTACIÓ O D’UNA ESPÈCIE ANIMAL NO INSCRITA
Totes les explotacions de nova instal·lació s’han d’inscriure al Registre
d’explotacions ramaderes de les Illes Balears per exercir l’activitat pròpia. Per això, la
persona interessada en l’obertura d’una nova explotació ramadera ha d’emplenar la
sol·licitud única —d’acord amb el model que figura amb el nom de “Sol·licitud
d’inscripció”—, en la qual ha d’indicar que es vol inscriure al Registre d’explotacions
ramaderes de les Illes Balears, i la fitxa zootècnica corresponent de la/les espècie/s
que vulgui donar d’alta.
En el cas que l’explotació ja tingui número de registre d’explotació ramadera, per
haver inscrit al Registre altres unitats de producció de l’explotació, s’ha d’indicar
aquest número a la sol·licitud.
En el cas que la persona sol·licitant ja hagi presentat part de la documentació
necessària per a la inscripció, no cal que torni a presentar-la sinó que és suficient
que indiqui l’expedient en què es troba aquesta documentació.
La sol·licitud s’ha de signar, datar i registrar a les delegacions comarcals del
FOGAIBA, o bé als consells insulars corresponents.
Per emplenar correctament la sol·licitud d’inscripció cal tenir en compte els apartats
següents:
1.1. Titular de l’explotació
Al punt 1 de la sol·licitud s’han d’indicar les dades del titular de l’explotació. El Reial
decret 479/2004 defineix com a titular d’explotació, “qualsevol persona física o
jurídica propietària o responsable dels animals, fins i tot amb caràcter temporal.”
En el cas que el titular sigui una persona jurídica, s’ha d’emplenar el quadre 2 i
aportar la documentació que n’acredita la titularitat.

1.2. Dades de l’explotació
Al quadre 3 de la sol·licitud s’han d’indicar totes les dades de l’explotació.
1.3. Espècies
Per emplenar el quadre 5, d’espècies, cal tenir en compte que hi ha dos tipus
d’explotacions: les explotacions sense regulació sectorial (que s’han d’inscriure a la
secció general) i les explotacions amb regulació sectorial, que es divideixen en les
seccions i subseccions següents:
Secció d’explotacions porcines
 Subsecció d’autoconsum i reduïdes
 Subsecció dels grups I, II, III i especial
Secció d’explotacions ovines i cabrunes
Secció d’explotacions equines
Secció d’explotacions de gallines ponedores
Secció d’explotacions cunícoles
Secció d’explotacions apícoles
Secció d’explotacions d’avicultura de carn
1.3.a Explotacions amb animals sense regulació sectorial
Secció general
El funcionament d’aquest registre administratiu es basa en la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, i la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Al Registre d’explotacions ramaderes de les Illes Balears s’han d’inscriure les espècies
per a les quals no hi ha normativa específica, que són les següents:
Bòvids: vacum / búfals / bisons
Espècies pelleteres: visons /xinxilles /guineus roges /llúdries
Espècies cinegètiques de caça major: cabirols/cérvols / daines / porcs senglars
Espècies cinegètiques de caça menor: conills/ llebres/ guàtleres/ perdius / altres
Crustacis i mol·luscs: llagostins / musclos / cloïsses / altres
Altres espècies: caragols / granotes
Aus de corral per a l’autoconsum (aviram)
Piscicultura: orades / llobarros / salmó / altres
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Generalment, aquestes explotacions s’inscriuen com a explotacions de producció i
reproducció. Només s’inscriuen com a explotacions especials les que tenguin
espècies sense normativa sectorial però estiguin expressament excloses de l’aplicació
de la normativa, com ara les explotacions d’espècies de caça per a la repoblació.
1.3.b Explotacions amb animals amb regulació sectorial
Secció d’explotacions dels animals de les espècies ovina i cabruna
Secció d’explotacions equines
Secció d’explotacions apícoles
Subsecció d’explotacions porcines d’autoconsum i reduïdes
Subsecció d’explotacions porcines de grup I, II, III o especial
Secció d’explotacions de gallines ponedores
Secció d’explotacions cunícoles
Secció d’explotacions d’avicultura de carn
1.4. Tipus d’explotació
Al quadre 4 de la sol·licitud s’ha d’indicar el tipus d’explotació. El Reial decret
479/2004 defineix els tipus d’explotacions.
1.4.a Explotacions ramaderes de producció i reproducció: les que mantenen i crien
animals, o bé per obtenir un fi lucratiu de les seves produccions (inclosos els animals
selectes, semen o embrions), o bé per destinar-los al consum familiar. Així mateix,
s’inclouen en aquest tipus les explotacions que no pertanyin a cap de les recollides a
l’apartat 1.4.b.
1.4.b Explotacions ramaderes especials
1.4.b.1 Explotacions de tractants o operadors comercials: les que pertanyen a
qualsevol persona física o jurídica registrada en l’activitat, dedicada directament o
indirectament a la compra i venda d’animals amb fins comercials immediats, que
tenen una xifra de negoci regular amb aquests animals, i que, en un termini màxim
de trenta dies després d’adquirir els animals, els ven o els trasllada de les primeres
instal·lacions a altres que no li pertanyen.
1.4.b.2 Centres de concentració d’animals: les instal·lacions, incloses les
explotacions i certàmens, on es reuneix bestiar procedent de diverses explotacions,
per formar lots d’animals destinats al comerç posterior, concurs o exposició, i
també els centres de testatge d’animals i les parades de sementals equines.

3

S’hi inclouen les instal·lacions següents:
centres de testatge o selecció i reproducció animal: reconeguts oficialment per a
aquesta finalitat i que valoren o seleccionen i exploten reproductors de races
pures, sobre la base de l’esquema de reproducció aprovat oficialment.
S’inclouen també en aquest tipus les parades de sementals equines.
dipòsits o remuntes de sementals equins i centres de reproducció: explotacions
destinades a albergar èquids mascles de manera temporal o permanent
l’activitat de les quals és oferir serveis de munta o de reproducció i distribució de
semen equí per a la inseminació artificial i els centres d’agrupament d’èquids
oficialment autoritzats per a l’obtenció de material genètic.
certamen ramader: activitat autoritzada on es reuneix el bestiar en instal·lacions
adequades, amb la destinació de la transacció comercial, sigui per a
reproducció, engreix o sacrifici o algun altre aprofitament, o amb destinació a
exposició o mostra, o a la valoració i premi posterior, on poden participar tots
els ramaders o persones interessades que reuneixin, en cada cas, els requisits que
s’exigeixin. Poden ser permanent o no permanents.
centres d’agrupament de reproductors porcins per a animals vells: instal·lacions
on es reuneixen animals reproductors porcins per a animals vells de diverses
explotacions d’origen, amb destinació al sacrifici, amb un temps d’estada
màxim de 48 hores i sota el control dels òrgans competents de les comunitats
autònomes.
centres de tipificació ovina o bovina: instal·lació on arriben animals de diverses
explotacions de reproducció amb la finalitat de fer lots homogenis per
comercialitzar-los.
concentracions d’èquids
concentracions de concurs o competició: explotacions dedicades, amb
caràcter permanent o temporal, a albergar èquids per al desenvolupament
de l’esport eqüestre en les diverses modalitats regulades per les federacions
hípiques d’àmbit autonòmic o nacional. Per exemple, hipòdroms..
concentracions d’èquids de caràcter lúdic o cultural.
altres centres de concentració d’animals: només es poden utilitzar per a les
espècies bovina, porcina i equina (concentracions d’èquids de caràcter lúdic o
cultural).
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1.4.b.3 Explotacions d’oci, ensenyament i investigació: instal·lacions on es
mantenen, amb caràcter permanent, animals amb finalitats d’esplai o didàctiques,
inclosos els centres on es mantenen animals per a experimentació científica.
Aquestes explotacions es classifiquen en:
centres d’ensenyament (granges escola, facultats, etc.): instal·lacions en què es
mantenen, amb caràcter permanent, animals amb finalitat didàctica.
centres d’animals d’experimentació: establiments (incloses facultats) en què es
mantenen animals per a fins experimentals o altres fins científics.
nuclis zoològics d’èquids: les explotacions dedicades a albergar èquids per a
col·lecció, exhibició o recuperació i els hospitals veterinaris que atenguin èquids.
explotacions no comercials: explotacions dedicades al manteniment d’èquids
per un particular, sense finalitat empresarial o comercial immediata, sense
perjudici que siguin tractades com a explotacions comercials quan superin les 5
UBG.
explotacions per a la pràctica eqüestre: instal·lacions en què es mantenen, amb
caràcter permanent, animals amb finalitat d’oci. També els establiments
desuport social, que són les explotacions dedicades a albergar èquids per al
desenvolupament d’activitats d’hipoteràpia.
parcs zoològics
altres explotacions d’oci
1.4.b.4 Escorxadors: establiments de sacrifici d’animals.
1.4.b.5 Places de toros: els edificis o recintes específicament o preferentment
construïts per a la celebració d’espectacles taurins. Poden ser permanents o no
permanents i portàtils (en aquest cas el titular del registre és el municipi on s’instal·li
la plaça de toros).
1.4.b.6 Centres d’inspecció: instal·lació o centre diferenciat inclòs en un punt
d’inspecció fronterera on es duguin a terme els controls veterinaris previs a la
importació. Aquests centres sempre han d’estar inclosos en els recintes duaners
corresponents. Així mateix, s’entén com a centre d’inspecció qualsevol recinte
autoritzat per l’òrgan competent de l’Administració general de l’Estat on s’efectuïn
controls veterinaris de les mercaderies objectes d’exportació.
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1.4.b.7 Centres de quarantena: local autoritzat, constituït per una o diverses unitats
separades operativament i físicament, inclòs o adscrit en un punt d’inspecció
fronterera, destinat a la introducció d’animals amb la mateixa situació sanitària, per
mantenir-los en aïllament i observació clínica en espera que es dictamini sobre la
seva situació sanitària.
1.4.b.8 Punt de parada: lloc en què s’interromp el trajecte per abeurar o alimentar
els animals o per fer que descansin.
1.4.b.9 Pastures: les explotacions que allotgen bestiar de manera permanent o
ocasional per a l’aprofitament mitjançant el pasturatge de les produccions vegetals
naturals o sembrades del terreny. Un criteri per reconèixer una pastura és que la
unitat productiva que la defineix no és del propietari del territori. Posar el codi de
l’explotació mare.
1.4.b.10 Centres de sacrifici domiciliari: els centres establerts per l’autoritat
competent on se sacrifiquen porcins per a autoconsum.
1.4.b.11 Explotacions (poblacions o àrees) de cavalls silvestres o semisilvestres:
aquelles determinades d’acord amb l’article 11 del Reial decret 1515/2009, de 2
d’octubre.
1.4.b.12 Centres d’acollida o recollida d’èquids abandonats.
1.5 Codi d’explotació
En el cas que l’explotació ja tingui número de registre d’explotació ramadera, per
haver inscrit al Registre altres unitats de producció de l’explotació, s’ha d’indicar
aquest número a la sol·licitud.
A la sol·licitud s’han d’adjuntar les fitxes zootècniques de les diverses espècies que
es tinguin a l’explotació. Cal indicar la classificació zootècnica i si hi ha una ubicació
secundària, aquesta s’ha d’indicar.
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2. SOL·LICITUD DE BAIXA D’UNA EXPLOTACIÓ O D’UNA ESPÈCIE ANIMAL INSCRITA
La persona interessada ha de sol·licitar la baixa de l’explotació o de la secció. Cal
aportar una fotocòpia del DNI de la persona que signa la sol·licitud.
En el cas de baixa de tota l’explotació per defunció del titular, s’ha d’aportar un
certificat de defunció.
3. SOL·LICITUD DE CANVI DE DADES
3.1. Canvi de titular de l’explotació
La persona interessada ha de registrar la sol·licitud de canvi de titular. El canvi s’ha
d’inscriure a la base de dades.
En determinades ocasions, a més de la documentació que figura a la sol·licitud,
també s’hi ha d’incloure la documentació següent1:
En el cas de canvi de titular a favor de persones jurídiques, s’ha d’aportar una
fotocòpia del CIF, de l’escriptura de constitució, del poder de representació i del
DNI del representant.
En el cas de canvi de titular per defunció de l’anterior titular, s’ha d’aportar una
fotocòpia del certificat de defunció, del testament i, en el cas de no ser l’únic
hereu, l’autorització de la resta dels hereus.
3.2. Canvi d’ubicació de l’explotació
La persona interessada ha de registrar la sol·licitud de canvi d’ubicació. Cal tenir en
compte que el canvi d’ubicació només es pot fer dins el mateix terme municipal.
3.3. Designació/modificació de la representació
La persona interessada ha de registrar la sol·licitud de designació o modificació de
la persona representant a la delegació comarcal del FOGAIBA.
3.4. Designació/modificació de la persona autoritzada
La persona interessada ha de registrar la sol·licitud de designació o modificació de
la persona autoritzada a la delegació comarcal del FOGAIBA.
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Sense perjudici que el tècnic responsable consideri pertinent sol·licitar qualsevol altre document.
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