Protocol II, d’explotacions de bestiar oví i cabrum
Annex de l’acta ____________

DADES DE L’EXPLOTACIÓ
Polígon: ________________ Parcel·la: ________________
Data de construcció o modificació de les instal·lacions o data d’entrada en funcionament de l’explotació
per primer cop:______________________ (Només si és una explotació donada d’alta en el REGA.)
Règim d’explotació: EXTENSIU – INTENSIU - MIXT
Classificació zootècnica: ENGREIXADOR – REPRODUCCIÓ PER A CARN – REPRODUCCIÓ PER A LLET – REPRODUCCIÓ
MIXTA

Assessorament: PERTANY A UNA ADS – RECORRE A ALGUN TIPUS D’ASSESSORIA TÈCNICA O VETERINÀRIA
Amb quina freqüència la consulta?
Sobre quins assumptes?
Està subjecte a algun sistema d’assegurament de la qualitat de les produccions?
SÍ: DOP - MARCA DE QUALITAT - RAMADERIA ECOLÒGICA - RAMADERIA INTEGRADA – UN ALTRE:____________
NO
IDENTIFICACIÓ

Animals presents
Espècie

No reproductors
Menors de 4 mesos De 4 a 12 mesos

Reproductors
Femelles
Mascles

Cens total

Bestiar oví
Bestiar cabrum

Animals que formen part de la mostra
Espècie

Mostra A

Mostra B

Bestiar oví
Bestiar cabrum

Identificació
Espècie

Nombre d’animals no identificats
correctament

Bestiar oví
Bestiar cabrum
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Llibre de registre (des del dia de la inspecció fins a tres anys enrere)
Cens d’animals (darrer apunt)
Espècie

Any

Menors de 4
mesos

De 4 a 12 mesos

Femelles

Total

Mascles

Bestiar oví
Bestiar cabrum
Balanç de reproductors
Espècie

Apunts

Altes

Moviments d’altres animals

Baixes

Total

Apunts

Altes

Baixes

Total

Bestiar oví
Bestiar cabrum
Identificació electrònica
Espècie

Animals identificats electrònicament a l’explotació

Animals identificats electrònicament apuntats al
llibre de registre

Bestiar oví
Bestiar cabrum

Guies d’origen i sanitat pecuàries (des del dia de la inspecció fins a tres anys enrere)
Bestiar oví

Bestiar cabrum

Total d’animals

Nombre d’animals que han entrat o sortit de
l’explotació d’acord amb el llibre de registre
Nombre d’animals de l’anterior grup, no emparats
per guies d’origen i sanitat pecuàries

Resultats dels control
Bestiar oví
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bestiar cabrum

Nre. d’animals no identificats correctament
Nre. de discrepàncies en el llibre de registre
Nre. d’anomalies en els documents de trasllat
Nre. d’animals amb un sol tipus d’infracció de les recollides en els punts 1 a 3
Nre. d’animals amb més de un tipus d’infracció de les recollides en els punts 1 a 3
Nre. d’animals amb infraccions (4+5)

C/de la Reina Constança, 4 07006 Palma
Tel.: 971 78 73 29 Fax: 971 17 68 80 Web: http: //ramaderia.caib.es

2

Protocol II, d’explotacions de bestiar oví i cabrum
Annex de l’acta ____________

Benestar
Personal

Inspecció

Constància
documental

Llibertat de
moviments

Equips
automàtics o
mecànics

Edificis

Sí

No

NP

Observacions

1 Hi ha personal suficient, amb els coneixements necessaris, per
guardar els animals.
2 Els animals s’inspeccionen almenys un cop al dia.
3 Hi ha il·luminació apropiada per veure els animals en
qualsevol moment.
4 Hi ha llatzeret per aïllar els animals malalts.
5 Els animals malalts o ferits estan aïllats.
6 Els animals que pareixen malalts o ferits reben
immediatament els tractaments adequats.
7 Es registra el nombre d’animals morts trobats en cada
inspecció.
8 El registre d’animals morts és correcte i està actualitzat.
9 El registre d’animals morts es manté 3 anys com a mínim.
10 Es registren els tractaments veterinaris que s’apliquen als
animals (Llibre de medicaments).
11 El registre de tractaments es manté 3 anys com a mínim.
12 No es limita la llibertat de moviments pròpia dels animals ni
se’ls causa sofriment ni danys innecessaris.
13 Si els animals estan fermats, encadenats o retinguts
contínuament o regularment, disposen d’espai suficient per
atendre les seves necessitats fisiològiques i etològiques.
14 No hi ha danys provocats per lligadures o cadenes.
15 Els equips automàtics per a la ventilació, la calefacció,
l’alimentació i la munyida funcionen correctament.
16 Els equips automàtics per a la ventilació, la calefacció,
l’alimentació i la munyida s’inspeccionen un cop al dia.
17 Si la ventilació és artificial, disposa d’un sistema
d’emergència apropiat (obertura de finestres).
18 Si la ventilació és artificial, els equips automàtics disposen
d’una alarma que avisi en cas d’avaria.
19 L’alarma es comprova amb regularitat.
20 Els materials utilitzats per a la construcció de les
instal·lacions i els equips que poden tenir contacte amb els
animals són innocus.
21 Els materials en contacte amb els animals són fàcils de
netejar i desinfectar.
22 No hi ha caire afilats ni prominents.
23 La netedat i la conservació són adequades.
24 La ventilació és adequada.
25 El nivell de pols és adequat.
26 La temperatura és adequada.
27 El cicle llum/fosca és adequat.
28 Els animals a l’aire lliure disposen de protecció contra les
inclemències del temps i els depredadors.
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Benestar

Alimentació,
aigua i altres
substàncies

Sí

No

NP

Observacions

29 L’estat de nutrició dels animals és adequat.
30 Els aliments es distribueixen amb una freqüència adequada.
31 Els animals tenen accés a una quantitat d’aigua suficient o
satisfan la ingestió líquida per altres mitjans.
32 Els equips de subministrament estan ubicats i construïts de
forma que es redueixi al màxim el risc de contaminació dels
aliments i l’aigua.
33 Els equips de subministrament estan concebuts de forma
que es redueixi la rivalitat entre els animals.
34 No se subministren als animals substàncies que els puguin
causar sofriment o danys innecessaris.
35 No s’utilitzen procediments de cria que ocasionin sofriments
o danys innecessaris.

Procediment
de cria
Mutilacions 36 No es practiquen mutilacions.
*NP: No pertoca

L’inspector / La inspectora

La persona titular de l’explotació o qui la representa

[Rúbrica]

[Rúbrica]
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