Protocol VII, d’explotacions d’avicultura de carn
Annex de l’acta ____________

DADES DE L’EXPLOTACIÓ
Polígon: ________________ Parcel·la: ________________ Identificació de la nau: ________________
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.)
Forma de cria: Intensiu en galliner – galliner amb sortida lliure – a l’aire lliure – cria en llibertat
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

Condicions generals
Personal

Inspecció

Constància
documental

Sí

No

NP*

Observacions

1 Hi ha personal suficient, amb els coneixements necessaris, per
guardar els animals.
2 El cuidador o el responsable de l’explotació ha assistit a cursos
de benestar en avicultura de carn (com a mínim de 20 h)
3 Tots els animals s’inspeccionen, mínim, dues vegades al dia.
4 Les instal·lacions que consten de diferents nivells permeten
inspeccionar totes les gallines directament i sense impediments i
faciliten l’extracció de les gallines de la gàbia.
5 Els animals malalts o ferits reben immediatament els
tractaments adequats o es sacrifiquen al més aviat possible.
6 La il·luminació, fixa o mòbil, és apropiada i d’intensitat
suficient per inspeccionar les gallines en qualsevol moment.
7 Es registren els tractaments veterinaris que s’apliquen als
animals (Llibre de medicaments).
8 El registre de tractaments es manté 5 anys com a mínim.
9 Es registre per cada lot de cria de l’explotació en el qual consta:
a) Data d’entrada del lot: /
/
b) Número de pollastres introduïts:
c) Zona utilitzable:
d) Raça o creuament dels pollastres (si es coneix):
e) Número d’aus trobades mortes a cada control i la causa
de la mort (si es coneix) i el número d’aus sacrificades
per la causa:
f) Data de sortida: /
/
g) Número de pollastres que surten de l’explotació:
h) Número de pollastres que queden a la manada (si n’és
el cas) després de la sortida dels destinats a l’escorxador
o a la venda:
10 En el cas d’explotacions amb densitats superiors a 33 Kg de
pes viu/m2, hi ha la documentació d’autorització de l’autoritat
competent per la densitat.
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Condicions generals

Llibertat de
moviments i
Espai

Equips

Sí

No

NP*

Observacions

11 No es limita la llibertat de moviments pròpia dels animals ni
se’ls causa sofriment ni danys innecessaris.
12 La densitat no supera els 33 Kg de pes viu/m2 de superfície
utilitzable.
13 La densitat està dins el rang de 33Kg-39Kg de pes viu/m2 de
superfície utilitzable i compleix amb els requisits d’equipament i
els paràmetres ambientals (veure punt 17).
14 La densitat arriba fins els 42 Kg de pes viu/m2 de superfície
utilitzable i compleix els requisits del punt anterior i els del
control de seguiment exigit.
15 Els bevedors estan col·locats i mantinguts de forma que
l’aigua que es perd és mínima.
16 Els bevedors estan col·locats a una altura adequada segons la
fase de creixement.
17 Si la densitat és superior a 33 Kg de pes viu/m2 se superfície
utilitzable cada nau ha d’estar equipada amb un sistema de
ventilació i, si és necessari, amb calefacció i refrigeració,
dissenyats, construïts i utilitzats de forma que garanteixi:
a. [NH3] < 20 ppm y [CO2] < 3000 ppm mesurades a
nivell del coll dels pollastres.
b. Temperatura interior que no excedeixi la de l’exterior en
més de 3ºC quan la de fora, mesurada a ombra, sigui
major de 30ºC.
c. Humitat relativa <70% dins la nau durant 48 hores,
quan la temperatura de l’exterior sigui inferior a 10ºC.
18 En el cas que les naus estiguin tancades, hi ha un control diari
de les temperatures màximes i mínimes a l’interior.
19 Hi ha unes bones condicions de ventilació i, si n’és el cas,
calefacció que limita els excessos de temperatura i humitat
relativa.
20 Els sistemes de ventilació, els equips per subministrar
l’aliment i altres equips estan construïts, muntats, mantinguts i
s’utilitzen de manera que produeixen el menor renou possible.
21 Els equips automàtics o mecànics indispensables per la salut i
el benestar dels animals s’inspeccionen, com a mínim, una
vegada al dia i es corregeixen les deficiències.
22 Si la ventilació és artificial, disposa d’un sistema d’emergència
que garanteixi la renovació de l’aire.
23 Si la ventilació és artificial, els equips automàtics disposen
d’una alarma que avisi en cas d’avaria.
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Condicions generals

Edificis

Alimentació,
aigua i altres
substàncies

Sí

No

NP*

Observacions

24 Els materials utilitzats per a la construcció de les instal·lacions
i els equips en contacte amb els animals són fàcils de netejar i
desinfectar.
25 Els materials utilitzats per a la construcció de les instal·lacions
i els equips que estan en contacte amb els animals són innocus.
26 No hi ha caires afilats ni prominents.
27 La circulació de l’aire, el nivell de pols, la temperatura, la
humitat relativa de l’aire i la concentració de gasos es mantenen
dins de límits no perjudicials per als animals.
28 Els animals no es mantenen permanentment a les fosques i
no estan exposats a la llum artificial sense una interrupció
adequada.
29 Si la llum natural és insuficient per les necessitats fisiològiques
i etològiques de l’espècie, es complementen amb llum artificial
suficient
30 Tots els allotjaments disposen d’una intensitat mínima de 20
lux en els períodes de llum natural, mesurada a l’altura dels
pollastres i que il·lumini, com a mínim, el 80% de la zona
utilitzable. Per recomanació veterinària es pot utilitzar una
reducció temporal del nivell d’il·luminació.
31 En el termini de 7 dies, des de l’entrada dels pollastres i fins
els 3 dies abans del sacrifici previst, la il·luminació ha de tenir un
ritme de 24 hores i ha d’incloure els períodes de foscor mínim de
6 hores de les 24 hores, de les quals 4 han de ser de foscor
ininterrompuda (s’exclouen els temps de penombra).
32 Els animals reben una alimentació sana, adequada a l’edat i
en quantitat suficient.
33 Els animals disposen d’aliment de forma continua, o bé, el
menjar es subministra de forma periòdica.
34 Els animals tenen accés a una quantitat d’aigua suficient i és
de qualitat.
35 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 entre els animals.
36 En el moment de la inspecció no s’administra cap substància
als animals, a excepció de les que tenen finalitats terapèutiques o
profilàctiques o per al tractament zootècnic que defineix el Reial
decret 2178/2004, de 12 de novembre.
37 No es subministren aliments o líquids que contenguin
substàncies que puguin causar sofriments o danys innecessaris.
38 L’aliment no es retira amb més de 12 hores d’antelació de
l’hora prevista de sacrifici.
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Condicions generals

Procediment
de cria

Mutilacions

Sí

No

NP*

Observacions

39 No s’utilitzen procediments de cria naturals o artificials que
causin o puguin causar sofriment o ferides. No es dur a terme la
muda forçada.
40 Tots els pollastres tenen accés permanent a jaç sec i de
material friable a la superfície.
41 Els recintes, instal·lacions i equips amb els quals les aus estan
en contacte, es netegen i es desinfecten a fons regularment i en
qualsevol cas a cada buit sanitari i abans de l’arribada d’un nou
lot de pollastres.
42 Després del buit sanitari final d’un galliner, s’elimina tot el jaç
i es disposa d’un jaç net per al nou lot.
43 No es practiquen mutilacions no permeses.

REGA

Condicions de
les
construccions
i de les
instal·lacions

Condicions
d’ubicació

44 Es situa en una àrea delimitada i aïllada de l’exterior
45 Té sistema de neteja i desinfecció eficaç de rodes dels vehicles
que entrin o surtin de l’explotació
46 Té sistema de desinfecció del calçat dels visitants i operaris
47 Les gàbies en les quals es transporten els animals són de fàcil
neteja i desinfecció o d’un sol us.
48 Té dispositiu per a reserva d’aigua
49 La qualitat d’aigua és adequada (potable)
50 Menjador i bevedors suficients i ben distribuïts
51 Per a explotacions anterior al 2005:
El disseny evita l’entrada dels vehicles dins l’explotació.
52 Per a la de nova instal·lació:
Distancia mínima de 500 metres d’altres explotacions i altres
establiments que presenti un risc sanitari.

*NP: No pertoca
L’inspector / La inspectora

La persona titular de l’explotació o qui la representa

[Rúbrica]

[Rúbrica]
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