Protocol III, d’explotacions de bestiar porcí
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 – MULTIPLICACIÓ – PRODUCCIÓ EN CICLE TANCAT – PRODUCCIÓ
PORCELLS – PRODUCCIÓ MIXTA – ALTRES

DE

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

TIPUS D’EXPLOTACIÓ SEGONS LA CAPACITAT PRODUCTIVA
 Grup I: explotacions amb una capacitat màxima de 120 UBG, que dediquin com a màxim 37 UBG als
reproductors.
 Grup II: explotacions amb una capacitat de més de 120 i menys de 360 UBG, que dediquin com a
màxim 112 UBG als reproductors.
 Grup III: explotacions amb una capacitat de més de 360 i menys de 720 UBG, que dediquin com a
màxim 225 UBG als reproductors.
 Reduïda: explotacions que poden allotjar fins a 4 truges reproductores o mantenir fins a 25 places
d’engreix. No poden allotjar una quantitat de porcs superior a 4,8 UBG.
 Autoconsum: explotacions que es destinen exclusivament al consum familiar, amb una producció
màxima de 5 porcs d’engreix per any. No hi ha cap truja.
IDENTIFICACIÓ

Animals presents
Truges

Verros

Recria/Transició

Categories
Reposició

Engreix

Porcells

Total

Animals que formen part de la mostra
Espècie

Mostra A

Mostra B

Bestiar porcí
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Identificació
Espècie
Bestiar porcí

Nombre d’animals no identificats correctament
Mascles

Femelles

Llibre de registre (des del dia de la inspecció fins a tres anys enrere)
Any

Espècie
Bestiar porcí

Truges

Cens d’animals (darrer apunt)
Verros
Recria/Transició
Reposició

Balanç de reproductors
Apunts
Altes
Baixes

Total

Apunts

Total
Engreix

Porcells

Moviments d’altres categories
Altes
Baixes
Total

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

Altres categories

Total

Nombre d’animals que han entrat a l’explotació o
n’han sortit, 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 controls
Mascles
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Femelles

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)
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Benestar
Condicions generals
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 El personal inspecciona els animals diàriament.
3 El cuidador o el responsable de l’explotació ha assistit a cursos
de benestar porcí (com a mínim de 20 h)
4 Els animals s’inspeccionen almenys un cop al dia.
5 Hi ha il·luminació apropiada per veure els animals en
qualsevol moment.
6 Hi ha llatzeret per aïllar els animals malalts.
7 Els animals malalts o ferits estan aïllats.
8 Els animals que pareixen malalts o ferits reben
immediatament els tractaments adequats.
9 Es registra el nombre d’animals morts trobats en cada
inspecció.
10 El registre d’animals morts és correcte i està actualitzat.
11 Es registren els tractaments veterinaris que s’apliquen als
animals (Llibre de medicaments).
12 El registre de tractaments es manté 3 anys com a mínim.
13 El registre d’animals morts es manté 3 anys com a mínim.
14 No es limita la llibertat de moviments pròpia dels animals ni
se’ls causa sofriment ni danys innecessaris.
15 Si els animals estan fermats, disposen d’espai suficient per
ajeure’s alhora.
16 No hi ha truges ni porcastres fermades.
17 El manteniment dels equips és continu i sistemàtic.
18 Els equips automàtics que permeten un adequat nivell de
benestar s’inspeccionen un cop al dia.
19 Si la ventilació és artificial, disposa d’un sistema
d’emergència que garanteixi la renovació de l’aire.
20 Si la ventilació és artificial, els equips automàtics disposen
d’una alarma que avisi en cas d’avaria.
21 L’alarma es comprova amb regularitat.
22 Els materials utilitzats per a la construcció de les
instal·lacions i els equips que poden tenir contacte amb els
animals són innocus.
23 Els materials en contacte amb els animals són fàcils de
netejar i desinfectar.
24 El terra és llis; no rellisca ni causa danys ni sofriment als
animals.
25 El terra sense jaç de palla forma una superfície rígida, plana
i estable.
26 Els corrals estan construïts de manera que els animals
tinguin accés a una àrea de repòs confortable, drenada i neta
que permet a tots els animals ajeure’s al mateix temps,
descansar, aixecar-se amb normalitat i veure altres porcs
(excepte per a les truges una setmana abans del part, que es
poden mantenir fora de la vista dels altres porcs).
27 Per als porcells, s’utilitza un terra de formigó d’engraellat
amb l’amplada de les obertures d’11 mm com a màxim i
l’amplada de les biguetes de 50 mm com a mínim.
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Benestar
Condicions generals

Edificis

Alimentació,
aigua i altres
substàncies

Sí

No NP*

Observacions

28 Per als porcells desmamats, s’utilitza un terra de formigó
d’engraellat amb l’amplada de les obertures de 14 mm com a
màxim i l’amplada de les biguetes de 50 mm com a mínim.
29 Per als porcs d’engreix, s’utilitza un terra de formigó
d’engraellat amb l’amplada de les obertures de 18 mm com a
màxim i l’amplada de les biguetes de 80 mm com a mínim.
30 Per a les truges i les porcastres, s’utilitza un terra de formigó
d’engraellat amb l’amplada de les obertures de 20 mm com a
màxim i l’amplada de les biguetes de 80 mm com a mínim.
31 Hi ha il·luminació suficient per satisfer les necessitats
fisiològiques i etològiques (40 lux durant un mínim de 8 h al
dia).
32 En la part de l’edifici on hi ha els porcs, el nivell de renou és
inferior a 85 dB i no hi ha renous sobtats.
33 La circulació de l’aire és suficient perquè el nivell de pols, la
temperatura, la humitat relativa i la concentració de gasos es
mantinguin dins dels límits no perjudicials per als animals.
34 Els animals a l’aire lliure disposen de protecció contra les
inclemències del temps i els depredadors.
35 L’estat de nutrició dels animals és adequat.
36 No se subministra als animals cap substància que pugui ser
perjudicial per a la salut, el benestar o el tractament zootècnic.
37 Es disposa de recepta veterinària, si cal, per als tractaments
que s’apliquen als animals.
38 Els animals tenen accés als aliments a voluntat, o un cop al
dia com a mínim.
39 Si els animals estan en grup i no estan alimentats a voluntat,
poden menjar tots al mateix temps.
40 Els equips de subministrament estan ubicats i construïts de
forma que es redueixi al màxim el risc de contaminació dels
aliments i l’aigua i la rivalitat.
41 L’aigua per beure és d’una qualitat adequada.
42 Els animals de més de dues setmanes tenen accés
permanent a l’aigua per beure.
43 Totes les porcastres, les truges en els períodes de
deslletament i les truges gestants reben:
 En el cas que segueixin una dieta exclusivament a base de
pinso, un pinso amb un ______ % de fibra bruta.
 En el cas que segueixin una dieta mixta, una combinació
d’aliments rics en fibra (pastura, farratges, garroves, etc.) i
aliments amb un alt contingut energètic (pinso, gra i
lleguminoses).

*NP: No pertoca
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Benestar
Condicions específiques
Verros

Truges i
porcastres
gestants

Porcells a la
paridora

Sí

No NP*

Observacions

44 Poden girar-se i sentir, ensumar i veure els altres porcs.
45 La zona de terra lliure d’obstacles a disposició del verros
adults és com a mínim de 6 m2 per verro, i de 10 m2 per verro si
el recinte també s’utilitza per al cobriment.
46 Es crien en grup durant el període comprès entre les
quatre setmanes posteriors al cobriment i els set dies anteriors a
la data prevista de part (aquest punt no és aplicable a les
explotacions que tinguin menys de deu truges).
47 Els costats del corral del recinte en què es manté el grup fa
més de 2,8 metres, o més de 2,4 metres en el cas que es criïn en
grups de menys de sis individus (aquest punt no és aplicable a
les explotacions que tinguin menys de deu truges).
48 Si l’explotació té menys de deu truges aïllades en corrals
individuals, aquestes poden girar-se.
49 La superfície total de terra lliure de què disposa cada truja
després del cobriment, quan es cria en grup, és de 2,25 m 2 com
a mínim (més un 10 % quan es criïn en grups inferiors a 6 indiv.
i menys un 10 % quan es criïn en grups de 40 individus o més).
50 La superfície total de terra lliure de què disposa cada
porcastra després del cobriment, quan es cria en grup, és
d’1,64 m2 com a mínim (més un 10 % quan es criïn en grups
inferiors a 6 individus i menys un 10 % quan es criïn en grups de
40 individus o més).
51 Disposen d’una superfície, amb revestiment de sòl continu
compacte, de 0,95 m2 per porcastra i 1,3 m2 per truja com a
mínim. Com a màxim el 15% del sòl es reserva a les obertures
de drenatge.
52 Si és necessari, es tracten contra els paràsits interns i externs.
53 Si s’acomoden en paridores, estan netes.
54 La setmana anterior al moment previst del part, disposen de
material adequat per fer el niu en quantitat suficient llevat que
sigui tècnicament inviable respecte al sistema de fems líquid
utilitzat en l’establiment.
55 Disposen d’espai lliure per permetre un part de manera
natural o assistida.
56 Disposen d’espai suficient per poder ser alletats sense
dificultat.
57 La lactació és de tres setmanes com a mínim i es traslladen a
instal·lacions especialitzades que es netegen i desinfecten abans
d’introduir un nou grup.
58 La lactació habitual és de quatre setmanes com a mínim.
59 La superfície és sòlida, o bé coberta de palla, i suficient
perquè els animals estiguin ajaguts tots al mateix temps.
60 Disposen d’una font de calor separada de la mare o bé d’un
llit adequat.
61 Si la truja es pot moure, hi ha dispositius per protegir els
porcells.
62 Si la truja es pot moure, hi ha un llit de palla per protegir els
porcells.
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Sí

No NP*

Observacions

63 La superfície de terra lliure de què disposa cada animal és,
com a mínim, dels metres quadrats per al pes en viu en
quilograms que s’indiquen a continuació: 0,15 m 2 per a
porcells de menys de 10 kg; 0,20 m2 per a porcells de 10 a
20 kg; 0,30 m2 per a porcells de 20 a 30 kg; 0,40 m2 per a
porcells de 30 a 50 kg; 0,55 m2 per a porcells de 50 a 85 kg;
0,65 m2 per a porcells de 85 a 110 kg, i 1,00 m2 per a porcells
de més de 110 kg.
64 Els animals particularment agressius, que hagin estat
Porcells
per altres porcs o que estiguin malalts o ferits es
deslletats o atacats
mantenen temporalment en recintes individuals on poden girarporcs
se.
d’engreix
65 Els porcells deslletats es mantenen en grups estables amb la
mínima mescla possible.
66 L’ús de tranquil·litzants per facilitar la mescla de grups es
limita a condicions excepcionals i únicament amb la consulta
prèvia a un veterinari.
67 Els porcs tenen accés permanent a una quantitat suficient
de materials que els permet unes activitats adequades
d’investigació i manipulació, com ara palla, fenc, fusta,
serradures, etc., que no els compromet la salut.
68 La reducció de les dents dels animals, si n’és el cas, es fa en
els set primers dies de vida.
69 La reducció de les dents dels animals, si n’és el cas, la fa un
Intervencions veterinari o una persona formada.
70 L’escuament parcial, si n’és el cas, es fa en els set primers
traumàtiques dies de vida.
(reducció de les 71 L’escuament parcial, si n’és el cas, el fa un veterinari o una
dents,
persona formada.
escuament 72 L’escuament parcial després dels set dies de vida, si n’és el
cas, el fa un veterinari amb anestèsics i analgèsics.
parcial,
castració i 73 La castració abans dels set dies de vida, si n’és el cas, la fa
un veterinari o una persona formada.
d’altres) 74 La castració després dels set dies de vida, si n’és el cas, la fa
un veterinari amb anestèsics i analgèsics.
75 Només es fan altres intervencions traumàtiques justificades
per a identificació, per tractament o per diagnòstic.
1 Es realitzen pràctiques d’inseminació artificial.
Maneig de En cas afirmatiu, de quina procedència?________________
reproducció ____________________________________
*NP: No pertoca

L’inspector / La inspectora

La persona titular de l’explotació o qui la representa

[Rúbrica]

[Rúbrica]
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