SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE
D’EXPLOTACIONS RAMADERES DE LES ILLES BALEARS
1. TITULAR DE L’EXPLOTACIÓ
Nom i llinatges / Raó social:
DNI/CIF:
Adreça de notificació:
Localitat:
INFORMACIÓ ADDICIONAL
Telèfon fix:

Codi postal:
Telèfon mòbil:

Adreça electrònica:

2. REPRESENTANT (en el cas de persona jurídica)
Nom i llinatges:
DNI:
Adreça de notificació:
Localitat:
Codi postal:
INFORMACIÓ ADDICIONAL
Telèfon fix::

Municipi:

Telèfon mòbil:

Municipi:
Adreça electrònica:

3. EXPLOTACIÓ RAMADERA
Nom:
Adreça:
Població:
Municipi:
Coordenades (HUSO 31 ED50)
* X UTM:
* Longitud:

Codi postal:
Polígon:

Parcel·la:

* Y UTM:
* Latitud:
* Espai que ha d’emplenar l’Administració.

4. TIPUS D’EXPLOTACIÓ
EXPLOTACIÓ RAMADERA DE PRODUCCIÓ I REPRODUCCIÓ
EXPLOTACIÓ RAMADERA ESPECIAL
Explotació de tractants o operadors comercials
Centre de concentració d’animals:
Centre de testatge o de selecció i reproducció
Fira ramadera: Permanent / No permanent
Centre d’agrupament de reproductors porcins d’animals vells d’escorxador
Centre de tipificació de bestiar oví, cabrum o boví
Concentració d’èquids de concurs o competició
Concentració d’èquids de caràcter lúdic o cultural
Centre de mostratge per a la llengua blava
Altres centres de concentració d’animals
Explotació d’oci, ensenyament o recerca
Centre d’ensenyament
Centre de d’animals d’experimentació
Nuclis zoològics d’èquids
Explotació per a la pràctica eqüestre
Explotació no comercial d’èquids
Altres explotacions d’oci
Escorxador
Parc zoològic
Plaça de toros: Permanent / No permanent o portàtil
Centre d’inspecció
Centre de quarantena
Punt d’aturada
Pastura. Codi de l’explotació d’origen: ES07_________________
Centre de recollida d’èquids abandonats
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Centre de sacrifici domiciliari
5. ESPÈCIES
Bòvids
 Vacum
 Búfals
 Bisons

Cunicultura
 Conills
 Llebres

Espècies cinegètiques de
caça major
 Cérvols
 Cabirols
 Daines
 Porcs senglars

Aus de corral
 Gallines
 Indiots
 Pintades
 Ànneres
 Oques
 Guàtleres
 Coloms
 Faisans
 Perdius
 Ratites

Porcí
 Porcs
Petits remugants
 Oví
 Cabrum
Èquids
 Cavalls
 Ases
 Muls

Piscicultura
 Orades
 Llobarros
 Salmons
 Altres: ……………….
Crustacis i mol·luscs
 Llagostins
 Musclos
 Cloïsses
 Altres: ..………………

Espècies pelleteres
 Visons
 Xinxilles
 Guineus roges
 Llúdries

Apicultura
 Abelles

Altre espècies
 Caragols
 Granotes

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

Telèfon:
Codi postal:
Comarca:

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

Telèfon:
Codi postal:
Comarca:

8. CODI DE L’EXPLOTACIÓ ASSIGNAT PER L’ADMINISTRACIÓ
(Si l’explotació ja disposa d’un codi i es dóna d’alta d’una altra espècie, indicau-lo.)
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EXPÒS:
 Que conec la legislació vigent sobre regulació i ordenació d’explotacions ramaderes.
 Que totes les dades que contenen aquesta sol·licitud i els impresos que hi corresponen són vertaderes.
 Que em compromet a:
 Aportar els justificants necessaris per comprovar les dades incloses en la sol·licitud.
 Complir els requisits de compromís que estableix la normativa vigent, i facilitar i acceptar, si escau, els
controls administratius i les inspeccions sobre el terreny que l’autoritat competent consideri necessaris.
Lebres
Aus de Corral
 Gallines
 Indiots
 Pintada
 Ànneres
 CONSELLERIA
Oques
DESTINACIÓ:
MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA
 Guatlles
DIRECCIÓ GENERAL D’AGRICULTURA I RAMADERIA
 Coloms

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE
D’EXPLOTACIONS RAMADERES DE LES ILLES BALEARS
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, les dades que ens
faciliteu seran registrades en un fitxer automatitzat i només s’utilitzaran per a les finalitats indicades. Podeu exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició sol·licitant-ho per escrit a: Direcció General de Medi Rural i Marí (c/ de la Reina Constança, 4,
07006 Palma).
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SOL·LICIT:

 La inscripció en la secció general del Registre d’explotacions ramaderes de les Illes Balears, que s’estableix mitjançant el
Decret 53/2006, de 16 de juny, pel qual es regula el Registre general d’explotacions agràries de les Illes Balears.

 La inscripció en la secció del Registre d’explotacions ovines i cabrunes de les Illes Balears, que s’estableix mitjançant el
Decret 43/2006, de 5 de maig, pel qual es regula el sistema d’identificació i registre dels animals de les espècies ovina i
cabruna de les Illes Balears.

 La inscripció en la secció del Registre d’explotacions equines de les Illes Balears, que s’estableix mitjançant el Reial
decret 804/2011, de 10 de juny, pel qual es regula l’ordenació zootècnica, sanitària i benestar animal de les
explotacions equines i s’estableix el pla sanitari equí.

 La inscripció en la subsecció del Registre d’explotacions porcines d’autoconsum/reduïdes, que s’estableix mitjançant el
Reial decret 324/2000, de 3 març, pel qual s’estableixen normes bàsiques d’ordenació de les explotacions porcines,
modificat pels reials decrets 3483/2000 i 1323/2002.

 La inscripció en la subsecció del Registre d’explotacions porcines dels grups I, II, III o especial, que s’estableix
mitjançant el Reial decret 324/2000, de 3 març, pel qual s’estableixen normes bàsiques d’ordenació de les
explotacions porcines, modificat pels reials decrets 3483/2000 i 1323/2002.

 La inscripció en la secció del Registre d’explotacions apícoles de les Illes Balears, que s’estableix mitjançant el Decret
48/2006, de 26 de maig, pel qual es fixen les normes d’ordenació de les explotacions apícoles de les Illes Balears.

 La inscripció en la secció del Registre general d’establiments de gallines ponedores, que s’estableix mitjançant el Reial
decret 372/2003, de 28 de març, pel qual s’estableix i es regula el Registre general d’establiments de gallines
ponedores.

 La inscripció en la secció del Registre general d’explotacions avícoles de carn, que s’estableix mitjançant el Reial decret
1084/2005, de 16 de setembre, d’ordenació de l’avicultura de carn.

 La inscripció en la secció del Registre general d’explotacions cunícoles, que s’estableix mitjançant el Reial decret
1547/2004, de 25 de juny, pel qual s’estableixen normes d’ordenació de les explotacions cunícoles.

____________________ , ______ d _______________ de 20___

[Rúbrica: titular/representant]
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Documentació adjunta:
1. Persona física

 A) Fotocòpia DNI/CIF (persona titular, representant i propietària de les instal·lacions).
 B) Nota simple del Registre de la Propietat en què s’indiquin el municipi, el polígon






i la parcel·la. O bé, certificat de
l’Ajuntament de la titularitat del polígon i parcel·la. Nota cadastral
C) En el cas de no ser la persona propietària, s’ha d’aportar el contracte d’arrendament o pel qual s’és amitger, o un altre
document justificatiu de la titularitat; a més, cal aportar els documents justificatius de la propietat, d’acord amb el que
s’indica en l’apartat anterior.
D) Fitxes zootècniques de les espècies sol·licitades.
E) En el cas d’acollir-se a un sistema d’agricultura ecològica, certificat acreditatiu del Consell Balear de la Producció Agrària
Ecològica.
F) En el cas d’acollir-se a un sistema d’agricultura integrada, certificat corresponent.
G) Si n’és el cas, autorització de representació.

2. Persona jurídica i altres

 A) Fotocòpia DNI/CIF (persona titular, representant i propietària de les instal·lacions).
 B) Nota simple del Registre de la Propietat en què s’indiquin el municipi, el polígon








i la parcel·la. O bé, certificat de
l’Ajuntament de la titularitat del polígon i parcel·la. Nota cadastral
C) En el cas de no ser la persona propietària, s’ha d’aportar el contracte d’arrendament o pel qual s’és amitger o membre
d’una societat rural menorquina (SRM), o un altre document justificatiu de la titularitat; a més, cal aportar els documents
justificatius de la propietat, d’acord amb el que s’indica en l’apartat anterior.
D) En el cas de societats, fotocòpia del document constitutiu de la societat, amb els estatuts i la llista actualitzada de socis.
E) En el cas de comunitats de béns, hereditàries o altres associacions o agrupacions sense personalitat jurídica, fotocòpia del
document acreditatiu de la constitució i llista de membres i participants acreditats degudament.
F) Fitxes zootècniques de les espècies sol·licitades.
G) En el cas d’acollir-se a un sistema d’agricultura ecològica, certificat acreditatiu del Consell Balear de la Producció Agrària
Ecològica.
H) En el cas d’acollir-se a un sistema d’agricultura integrada, certificat corresponent.
I) Acord de representació.

En el cas que se sol·liciti la inscripció en la secció del Registre d’explotacions apícoles de les Illes Balears, que s’estableix mitjançant el
Decret 48/2006 s’ha d’aportar, a més, la documentació següent:

 Declaració de compromís relatiu a la fitxa zootècnica d’explotacions apícoles.

En el cas que se sol·liciti la inscripció en la secció del Registre general d’explotacions de gallines ponedores, que s’estableix mitjançant el
Reial decret 372/2003, s’ha d’aportar la documentació següent:






Plànol de situació de les instal·lacions.
Plànol o croquis fitat de les instal·lacions.
Memòria de l’explotació, amb la descripció de les instal·lacions, les activitats i les orientacions productives.
Proposta de programa sanitari per al control de processos infecto contagiosos i parasitaris elaborat pel veterinari responsable de
l’explotació.
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En el cas que se sol·liciti la inscripció en la secció del Registre d’explotacions equines de les Illes Balears, que s’estableix mitjançant el Reial
decret 804/2011, s’ha d’aportar la documentació següent:

 Declaració de compromís relatiu a la fitxa zootècnica d’explotacions equines.

En el cas que se sol·liciti la inscripció en la subsecció del Registre d’explotacions porcines d’una explotació dels grups I, II, III o especial,
que s’estableix mitjançant el Reial decret 324/2000, s’ha d’aportar la documentació següent:

 Memòria tècnica de les instal·lacions (amb plànols) i de l’activitat que es durà a terme, d’acord amb els requisits que fixa el Reial


decret 324/2000 (excepte les explotacions de petita capacitat definides en el Manual de condicions i exigències mínimes mediambientals i en
matèria de benestar animal per a les explotacions porcines de les Illes Balears).
Llista dels polígons i les parcel·les on es reparteixen els fems, amb les superfícies respectives i el plànol.

A més a més, d’acord amb el Manual de condicions i exigències mínimes mediambientals i en matèria de benestar animal per a les explotacions porcines
de les Illes Balears, aprovat mitjançant la Resolució de la consellera d’Agricultura i Pesca de 6 de juny de 2006:
a)
b)

c)

Les explotacions ramaderes intensives han de presentar:
 Pla de producció i gestió de fems sòlids i de purins.
Les explotacions ramaderes intensives de petita capacitat amb factor agroambiental superior a la quantitat de nitrogen màxima
permesa també han de presentar:
 Model de llibre de registre de gestió de fems sòlids i de purins.
Les explotacions ramaderes de gran capacitat amb factor agroambiental superior a la quantitat de nitrogen màxima permesa també
han de presentar:
 Estudi agronòmic i estudi hidrogeològic aprovat per la conselleria competent en matèria de medi ambient.
 Pla de producció i gestió de fems sòlids i de purins.
 Model de llibre de registre de gestió de fems sòlids i de purins.

En el cas que se sol·liciti la inscripció en la secció del Registre general d’explotacions avícoles de carn, que s’estableix mitjançant el Reial
decret 1084/2005, s’ha d’aportar la documentació següent (excepte les explotacions especials de tractants o operadors comercials, els
centres de concentració d’animals i les explotacions d’oci, ensenyament o recerca, les explotacions d’aus cinegètiques per a la solta o la
repoblació, i els escorxadors, per a la inscripció de les quals s’ha d’adjuntar la documentació específica necessària):

 Plànol de situació de les instal·lacions.
 Plànol o croquis fitat de les instal·lacions.
 Memòria de l’explotació, amb la descripció de les instal·lacions, les activitats i les orientacions productives (excepte les



explotacions de petita capacitat definides en el Manual de condicions i exigències mínimes mediambientals i en matèria de benestar animal
per a les explotacions porcines de les Illes Balears, aprovat mitjançant la Resolució de la consellera d’Agricultura i Pesca de 6 de juny de
2006).
Proposta de programa sanitari per al control de processos infectocontagiosos i parasitaris elaborat pel veterinari responsable de
l’explotació.
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En el cas que se sol·liciti la inscripció en la secció del Registre general d’explotacions cunícoles, que s’estableix mitjançant el Reial decret
1547/2004, s’ha d’aportar la documentació següent (excepte les explotacions especials):

 Plànol de situació de les instal·lacions.
 Plànol o croquis fitat de les instal·lacions.
 Memòria de l’explotació, amb la descripció de les instal·lacions, les activitats i les orientacions productives (excepte les



explotacions de petita capacitat definides en el Manual de condicions i exigències mínimes mediambientals i en matèria de
benestar animal per a les explotacions porcines de les Illes Balears, aprovat mitjançant la Resolució de la consellera d’Agricultura i
Pesca de 6 de juny de 2006).
Proposta de programa sanitari per al control de processos infectocontagiosos i parasitaris elaborat pel veterinari responsable de
l’explotació.

En el cas que se sol·liciti la inscripció d’un escorxador, s’ha d’aportar la documentació següent:






Autorització sanitària de funcionament.
Memòria tècnica, amb el plànol o croquis de les instal·lacions i les activitats a què es dedica.
En el cas d’escorxadors d’aviram, d’acord amb el Reial decret 1084/2005, el protocol d’actuació envers les principals malalties.
En el cas d’escorxadors cunícoles, d’acord amb el Reial decret 1547/2004, el programa de control de les malalties que es recull en
l’annex I.

D’acord amb l’article 37.2 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, en el cas que ja hagueu presentat algun dels documents anteriors a l’Administració autonòmica, teniu dret a no
presentar-lo de nou. Això no obstant, heu d’indicar l’expedient en què consta aquesta documentació.
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