Protocol IV, d’explotacions de bestiar equí
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
Tipus d’explotació:
- Producció i reproducció: producció de carn – reproducció de sella - mixtes – engreix
- Oci, ensenyament i investigació: centre d’ensenyament – nucli zoològic – explotació no comercial explotació per la pràctica eqüestre – altre:_____________________
- Altre: _________________
Classificació zootècnica: REPRODUCCIÓ PER A LA PRODUCCIÓ DE CARN - REPRODUCCIÓ PER A CAVALLS DE MONTA –
MIXTES - D’ENGREIX - D’ÚS PARTICULAR
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 A LA BASE DE DADES
 Explotació equina de petita capacitat: explotació que alberga èquids fins a un màxim de 5
unitats de bestiar gros (UBG) o de 10 UBG en el cas d’animals d’abast.
 Explotació equina de gran capacitat: explotació que alberga èquids més de 5 unitats de bestiar
gros (UBG) o més de 10 UBG en el cas d’animals d’abast.
IDENTIFICACIÓ
Resultats dels control
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nombre d’èquids presents a l’explotació segons les dades del darrer cens disponible
Nombre d’èquids efectivament presents a l’explotació
Nombre d’èquids que formen el mostreig
Nombre d’èquids no identificats correctament
Nombre d’èquids en els quals no es llegeix el mitjà d’identificació
Nombre d’èquids amb anomalies en el DIE
Nombre d’èquids amb discrepàncies en el llibre de registre
Nombre d’èquids amb discrepàncies entre el llibre de registre i el DIE
Nombre d’èquids amb anomalies en el document sanitari equí
Nombre d’èquids amb infraccions (7+8)
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Llibertat de
moviments

Qüestionari

Condicions generals

Sí

1

No

NP1

OBSERVACIONS

REGA
1 Compleix les condicions d’ubicació que s’estableixen al punt
2 de l’article 4 del Reial decret 804/2011?
2 L’explotació té un programa sanitari?
3 En el programa consta la prevenció en front les malalties
infeccioses i parasitàries? S’aplica el programa a l’explotació?
4 En el programa consten coneixements bàsics en matèria de
bioseguretat i benestar animal? S’aplica el programa a
l’explotació?
5 En el cas d’explotacions on es facin montes a tercers, es fan
els controls de metritis contagiosa equina i arteritis viral
equina?
6 Disposa de mesures per garantir la correcta gestió dels
animals morts?
7 Disposa de sistemes adequats de maneig dels animals?
8 Disposa d’un magatzem o una àrea destinada específicament
a emmagatzemar els pinsos?
9 Hi ha un programa de Neteja, desinfecció, desinsectació i
desratització. La disposició de les construccions i instal·lacions,
utillatge i equipament, permet una desinfecció, desinsectació i
desratització eficaces?
Benestar
10 Hi ha personal suficient, amb els coneixements necessaris,
per atendre els animals?
11 Els cuidadors o responsables de l’explotació, han assistit a
cursos generals de sanitat i benestar animal?
12 Segons el compareixent, els animals que semblen malats o
ferits reben immediatament el tractament adequat?
13 El propietari o criador dels animals registra tots els
tractaments veterinaris?
14 Segons el compareixent, els animals s’inspeccionen com a
mínim un cop al dia (en sistemes on el benestar dels animals
depengui de l’atenció humana freqüent)?
15 Hi ha un registre d’inspeccions del personal?
16 Es guarden tots els registres dels tres darrers anys?
17 No es practiquen mutilacions
18 els animals mantinguts a l'aire lliure seran objecte de
protecció contra les inclemències del temps, els depredadors i
el risc de malalties.
19 Els animals tenen llibertat de moviments de manera que no
sofreixin o pateixin danys innecessaris?
20 Si els animals estan fermats, encadenats o retinguts
contínuament o regularment, disposen d’espai suficient per
atendre les seves necessitats fisiològiques i etològiques?

No pertoca.
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Alimentació i aigua

Edificis, equips i instal·lacions

Sí

No

NP

Observacions

Benestar
21 Disposa de llatzeret per a l’observació i l’aïllament
d’animals? Indicau quin tipus de llatzeret:
Apartat, dins de la nau / En una nau adossada / En una nau
independent
22 Disposa d’instal·lacions o sistemes apropiats que
protegeixin contra les inclemències del temps i els
depredadors?
23 Està situada en una àrea tancada, aïllada de l’exterior, que
permeti un control eficaç d’entrades i sortides de vehicles,
persones i animals mitjançant un tancat perimetral o un
sistema equivalent?
24 Els materials utilitzats per a la construcció d’instal·lacions i
equips que poden contactar amb els animals (caires punxeguts,
claus, etc.) són innocus per a aquests i es poden netejar i
desinfectar a fons?
25 La circulació de l’aire, és suficient perquè el nivell de pols, la
temperatura, la humitat relativa de l’aire i la concentració de
gasos es mantinguin dins dels límits no perjudicials per als
animals?
26 En el cas que la salut i el benestar dels animals depenguin
d’un sistema de ventilació artificial, hi ha un sistema
d’emergència apropiat (obertura de finestres, etc.) que
garanteixi la renovació d’aire?
27 Disposa d’una alarma que avisi en cas d’avaria?
28 El manteniment d’equips i instal·lacions és continu i
sistemàtic?
29 Disposa d’il·luminació apropiada per veure els animals en
qualsevol moment?
30 Segons el compareixent, els aliments i l’aigua es
distribueixen amb la freqüència i la quantitat adequades?
31 Els equips automàtics o mecànics indispensables per a la
salut i el benestar dels animals s’inspeccionen un cop al dia
com a mínim, i les deficiències se solucionen immediatament
32 Els equips de subministrament estan ubicats i construïts de
manera que es redueixi al màxim el risc de contaminació de
l’aliment i l’aigua?
33 Els equips de subministrament estan concebuts de manera
que es redueixi la rivalitat entre animals?
34 Segons el compareixent, no se subministren substàncies que
puguin causar sofriments o danys innecessaris als animals.
35 L’aigua de beure sembla d’una qualitat adequada?
36 Hi ha dispositius de reserva d’aigua o sistemes equivalents
que assegurin un subministrament d’aigua adequat?

L’inspector / La inspectora

La persona titular de l’explotació o qui la representa

[Rúbrica]

[Rúbrica]
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