ZOOTÈCNICA D’EXPLOTACIONS DE
BESTIAR PORCÍ D’AUTOCONSUM O REDUÏDES

FITXA

E

S

0

7

1. UBICACIÓ DE L’EXPLOTACIÓ
Polígon
* X (UTM)
* Longitud

Parcel·la
* Y (UTM)
* Latitud

* Espai que ha d’emplenar l’Administració.

2. RÈGIM D’EXPLOTACIÓ
 INTENSIU: l’utilitzat pels ramaders quan allotgen els seus animals en les mateixes instal·lacions

on se’ls subministra una alimentació fonamentalment a base de pinso, i, a més, sempre que se
superi una càrrega ramadera de 15 porcs d’engreix per hectàrea.
 EXTENSIU: aquell basat en l'aprofitament directe pels animals dels recursos agroforestals

durant tot l'any, principalment mitjançant pasturatge, de manera que tal aprofitament, que pot
ser complementat amb l'aportació de matèries primeres vegetals i pinsos, constitueixi la base
de l'alimentació de la ramaderia en la fase d'engreix i permeti el manteniment de la base
territorial, tant en els aspectes econòmics com mediambientals.
 MIXT: hi són presents ambdós sistemes.

3. TIPUS D’EXPLOTACIÓ SEGONS ELS CRITERIS DE SOSTENIBILITAT O D’AUTOCONTROL
 Convencional

 Ecològica

 Integrada

4. CLASSIFICACIÓ ZOOTÈCNICA DE L’EXPLOTACIÓ
 TRANSICIÓ DE PORCELLS: alberguen porcells procedents d’altres explotacions per a la

recria i el trasllat posterior a un encebador o un escorxador.
 PRODUCCIÓ: dedicades a la producció de porcells per a l’engreix i el sacrifici, sigui

directament o amb el pas previ per una recria o transició de porcells, i poden generar els seus
reproductors per a l’autoreposició. d’acord amb la destinació d’aquests, se subdivideixen en:
 cicle tancat: la destinació dels animals és la mateixa explotació. les instal·lacions

possibiliten que totes les fases, és a dir, el naixement, la cria, la recria o transició i
l’engreix, tenen lloc en una mateixa explotació, i utilitzen únicament la producció
pròpia.
 producció de porcells: la destinació dels animals és una explotació de recria o
transició o una explotació d’engreix autoritzada o l’escorxador. el procés productiu
es limita al naixement i la cria fins al deslletament, i aquest es pot prolongar fins a la
recria o transició dels porcells.
 tipus mixt: una part dels porcells nascuts en aquestes explotacions es destina a la
recria o l’engreix en altres explotacions o a un escorxador i una altra part dels
animals roman en l’explotació per a l’engreix complet.
 ENGREIXADOR: són les dedicades a l’engreix de porcells amb destinació final a l’escorxador,

es subdivideixen en:
 engreix: les explotacions d’engreix que alberguen porcells des del final de la fase

de recria o transició, i en completen l’engreix fins a la sortida amb destinació a
l’escorxador.
 engreix des del deslletament fins a l’acabat: les explotacions d’engreix que
alberguen porcells des del deslletament i en completen l’engreix fins a la sortida
amb destinació a l’escorxador.
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5. TIPUS D’EXPLOTACIÓ SEGONS LA CAPACITAT PRODUCTIVA


Autoconsum: la utilitzada per a la cria d’animals amb destinació exclusiva al consum familiar, amb
una producció màxima per any de 3 porcs d’encebament, i sense disposar de reproductores.



Explotació reduïda: la que alberga un nombre màxim de 5 reproductores, i pot mantenir un
nombre no superior a 25 animals d’engreix. En tot cas, l’explotació no pot albergar una quantitat
d’animals de l’espècie porcina superior a l’equivalent de 5,1 UBM.

Tipus de bestiar (plaça)
Raça
Truja en cicle tancat (*)
Truja amb porcells fins al deslletament (0 a 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 120 kg
Porc d’engreix de 20 a 120 kg
Porc d’engreix de 6 a 120 kg (**)
Porc d’engreix de més de 120 Kg
Porc d’engreix de 20 a més de 120 Kg
Verro

Nre. de places UBM
0,96
0,25

Total d’UBM

0,30
0,14
0,02
0,10
0,14
0,12
0,09
0,15
0,14
0,30

(*) INCLOU LA MARE I LA SEVA DESCENDÈNCIA FINS A LA FINALITZACIÓ DE L’ENGREIX
(**) Engreix des del deslletament fins a l’acabat (wean to finish)

6. HI HA ANIMALS A L’EXPLOTACIÓ?
 No.
 Sí.
En cas afirmatiu, em compromet a efectuar les proves sanitàries obligatòries per compte propi.

_____________ , ______ d _______________ de 20___

[Rúbrica: titular/representant]
Nom de l’explotació:
Nom i llinatges:

Página 2 de 2

