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Dades del/de la NOU/NOVA titular 

Nom i cognoms / Raó social 

      

NIF/NIE/CIF 

      

Gènere (1) 

D  H  NC  Altres      

 

Domicili postal 

      

Codi Postal 

      

Població 

      

Municipi 

      

Comarca 

      

Telèfon fix 1 

      

Telèfon fix 2 

      

Telèfon mòbil 1 

      

Telèfon mòbil 2 

      

Adreça electrònica a efectes de notificacions (2): 

      

Telèfon mòbil a efectes de notificacions (3): 

      

Pàgina Web 

      

Xarxes socials 1 

      

Xarxes socials 2 

      

1: D: Dona; H: Home; NC: No contesta 

2: Adreça on rebreu un correu electrònic on hi ha l’enllaç per accedir a la vostra notificació electrònica.   

3: Telèfon mòbil on rebreu l’avís de que ha arribat una notificació electrònica a la vostra adreça electrònica associada.  

 

NOU Representant legal de la societat 
(Empleneu en cas que el titular sigui persona jurídica) 

Nom i cognoms del/la representant legal de la societat 

      

Telèfon de contacte 

      

NIF/NIE 

      

Gènere* 

D  H  NC  Altres      

  

Nom i cognoms de la persona de contacte davant el CCPAE 

      

Telèfon de contacte 

      

NIF/NIE 

      

* D: Dona; H: Home; NC: No contesta   

 

Domicili social del NOU/NOVA titular 
(Empleneu en cas que el domicili social de l’empresa sigui diferent al domicili postal) 

Domicili social 

      

Codi Postal 

      

Població 

      

Municipi 

      

Comarca 

      
 

  

Dades de l’ANTIC/ANTIGA inscrit/a 

Nom i cognoms / Raó social 

      

Núm. d’inscrit 

      

Nom del/la representat legal  

      

 

 

 SOL·LICITUD DE CANVI DE NOM 

 Operador CT/       /       

Registre d’operadors/es del Consell Català 
de la Producció Agrària Ecològica 

Model: PRODUCCIÓ RAMADERA 

mailto:ccpae@ccpae.cat
http://www.ccpae.cat/
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Pagament de les quotes 
(Podeu consultar les tarifes vigents a la nostra pàgina web: Full de Quotes ES014) 

 Vull domiciliar el pagament de les quotes i adjunto emplenada i emplenada i signada l’Ordre de domiciliació (FR386) 
disponible a la pàgina web del CCPAE www.ccpae.cat. 

 Vull fer una transferència bancària i adjunto el justificant bancari d’ingrés indicant en el concepte el nom del sol·licitant  

Dades bancàries del CCPAE:            IBAN: ES74 2100 3000 1122 0180 8846 
 

 Vull activar la facturació electrònica en el següent mail       
 

 

Comunica  
Al Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), autoritat pública de control de la producció agrària ecològica a Catalunya: 

 El canvi de titularitat de l’activitat, amb la documentació necessària per al seu compliment de conformitat amb el que 
estableix la normativa vigent de producció agrària ecològica. 

Tipus de producció:    Exclusiva ecològica     Mixta (ecològica i convencional) 

 Sol·licito establir un acord de certificació amb el CCPAE, en relació amb les activitats de control i certificació 
dels productes agraris i/o alimentaris, i conseqüentment la meva inscripció en la secció corresponent del Registre 
d’operadors del CCPAE I complimento i signo el FR351 - Acord de Certificació, disponible a la pàgina web del 
CCPAE www.ccpae.cat. 

 Declaro que les dades especificades en aquesta sol·licitud i en la documentació que s’adjunta són exactes, i 
que accepto els compromisos adquirits. La inexactitud, falsedat o omissió en les dades i documents de la 
sol·licitud pot comportar deixar sense efecte aquest tràmit. 

 

Localitat:       Data:       

 

Nom i cognoms ANTIC INSCRIT:       
 
Signatura:  
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom i cognoms NOU INSCRIT:       
 
Signatura:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conforme al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (RGPD), el CCPAE és el responsable del 
tractament de les dades personals de l’operador. La finalitat del tractament de les dades serà l’exercici de les funcions de registre i 
certificació atribuïdes al CCPAE, i la base legal del tractament serà l’execució de la relació contractual i l’exercici de les funcions públiques 
del CCPAE. Els destinataris de la informació seran el CCPAE i les altres entitats i administracions públiques que, en exercici de les seves 
funcions públiques i en compliment d’una obligació legal, hagin de tractar les dades, com ara el Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural (DACC), Prodeca, SA, i el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. Les dades proporcionades seran 
conservades mentre el/la propi/a interessat/da no es doni de baixa del registre d’operadors. Un cop es constati la baixa d’un inscrit, les 
dades es conservaran pels períodes necessaris de prescripció de responsabilitat que siguin aplicables, i després seran suprimides. 
L’operador/a podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició, adreçant-se per 
escrit al Delegat de Protecció de Dades, a Carrer del Doctor Roux, 38, 3a planta, 08017 de Barcelona, o bé per correu electrònic a 
dpd@ccpae.cat, per a la qual cosa cal adjuntar còpia del DNI o un altre document que n’acrediti identitat. En cas de no estar d'acord amb 
el tractament, també té dret a acudir a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades 
 

 

mailto:ccpae@ccpae.cat
http://www.ccpae.cat/
http://www.ccpae.org/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=258#.Xqalzikzazc
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S’adjunten els següents documents  
(marqueu les caselles que correspongui) 

 Fotocòpia del DNI/NIE del/de la titular o representant legal. 

 Fotocòpia del NIF/CIF (en cas que el titular sigui persona jurídica). 

 Estatuts de la societat (en cas que el titular sigui persona jurídica). Nomenament del/de la representant legal de 
l’empresa, efectuat per l’òrgan directiu de l’empresa si el representant no figura en els Estatuts. 

 Còpia actualitzada del Full de Dades de l’Explotació Ramadera 

 Plànols a escala o croquis acotats dels allotjaments ramaders (coberts i patis) i dels magatzems. 

 Plànols d’emplaçament dels magatzems i dels allotjaments de l’explotació 

 Annex 1 “Descripció de l’explotació i mesures per a la producció ecològica“ complimentat i signat 

 Annex 2 “Pla de conversió de la producció ramadera d’herbívors”, documentat i signat 

 Annex 3 “Pla de conversió de la producció avícola.”, documentat i signat 

 Annex 4 “Pla de conversió de la producció ramadera porcina.”, documentat i signat 

 Sol·licitud prèvia al registre d’operadors de la producció vegetal del CCPAE, amb la documentació que s’especifica 
a la mateixa.  

 Altres (indicar):       

 
 

Productes autoritzats per l’antic inscrit                                                                                No és procedent 
(empleneu només si l’antic inscrit disposava de productes autoritzats pel Consell) 
 

 Sol·licito donar de baixa tots els productes autoritzats a nom de l’antic inscrit.  
 

 Adjunto la sol·licitud de comercialització corresponent i l’esborrany de l’etiqueta actualitzada per a cada producte que vull 
comercialitzar (podeu trobar les sol·licituds al web del Consell). 
 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Per a la inscripció al registre del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), o l'ampliació d'activitat, s'ha de presentar 
obligatòriament el document original, signat i segellat, a través d'alguna de les opcions següents: 

- Presencialment (C. del Doctor Roux, 80 3a planta 08017 Barcelona) 

- A través de correu postal (C. del Doctor Roux, 80 3a planta 08017 Barcelona) 
- A través de les oficines comarcals o serveis territorials del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) 
- Via telemàtica a través de tràmits en línia de la pàgina web del CCPAE. 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
 

mailto:ccpae@ccpae.cat
http://www.ccpae.cat/
http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/adreces-telefons/oficines-comarcals/
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Compromisos de la sol·licitud de canvi de nom 

Nom i cognoms del/de la titular / Raó social 

      

NIF/NIE/CIF 

      

Si es tracta d'una societat, nom i cognoms del/de la representant legal 

      

Càrrec 

      

NIF/NIE 

      

El/la sol·licitant manifesta conèixer i acceptar la normativa de la producció agrària ecològica i es compromet a: 

1. Respectar, seguir i fer complir, pel desenvolupament de la seva activitat dins de l’àmbit de la producció agrària ecològica, la normativa de 
la producció agrària ecològica aplicable a l’àmbit de Catalunya a cada moment i les seves disposicions i modificacions. 
2. Utilitzar les indicacions referents al mètode de producció ecològica únicament en aquells productes agraris i alimentaris que compleixin 
les disposicions del Reglament (UE) núm. 2018/848 i els seus actes delegats (DA) i actes d’execució (IA), i hagin estat degudament 
autoritzats pel Consell. 

3. Acceptar, en cas d’infracció o irregularitat, les mesures indicades en el Reglament (UE) núm. 2018/848 i els seus actes delegats (DA) i 
actes d’execució (IA) i la resta de normativa que sigui d’aplicació. Si escau, informar per escrit als compradors del producte a fi de garantir 
que les indicacions relatives al mètode ecològic de producció es retiren de la producció afectada. 

4. En cas de suspensió o retirada de la certificació, iniciar els procediments corresponents per retirar d’aquests productes afectats i de la seva 
publicitat qualsevol referència al mètode ecològic de producció o bé per a separar i identificar els productes com a convencionals, així com a 
retornar els documents originals de certificació dels quals es disposi. 

5. Quan un operador consideri o sospiti que un producte que ell ha produït, elaborat, importat o rebut d’altre operador, no compleix les 
disposicions de la normativa de producció ecològica, iniciarà procediments bé per retirar d’aquest producte qualsevol referència al mètode de 
producció ecològic o bé per a separar i identificar el producte. 

6. Mantenir un registre de les accions correctores de divergència i no conformitat obertes pel Consell. 

7. Portar un quadern o registre que permeti conèixer l’alimentació per als diferents animals, la compra d’aliments, les entrades i sortides 
d’animals, els tractaments individuals i col·lectius, així com qualsevol altra informació sol·licitada pel l’organisme o l’autoritat de control a 
l’efecte d’una verificació adequada. 

8. Portar un quadern o registre que permeti conèixer els treballs, adobats i tractaments fitosanitaris realitzats a l'explotació, l'origen de les 
matèries primeres comprades, les produccions obtingudes i el seu destí, així com qualsevol altra informació sol·licitada pel l’organisme o 
l’autoritat de control a l’efecte d’una verificació adequada. 

9. Portar un registre de reclamacions dels clients.  

10. Permetre al Consell l'accés als locals d’emmagatzematge i producció i a les parcel·les per inspeccionar-les, així com també a la 
comptabilitat i als corresponents justificants, i la presa de mostres. 

11. No utilitzar en la producció vegetal ecològica organismes modificats genèticament (OGM), ni productes obtinguts a partir de, o mitjançant 

OGM, com a llavors, material de reproducció vegetativa, productes fitosanitaris, adobs, condicionadors del sòl ni microorganismes. 

12. Consentir que el CCPAE cedeixi al Departament d’Acció climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) les dades relatives al registre en el 

Consell declarades per l’operador i/o el sol·licitant.  

13. Comunicar al Consell qualsevol canvi d’aquesta sol·licitud al CCPAE. 

14. Autoritzar la publicació de les dades de contacte professionals (telèfon, fax, correu-e, web, xarxes socials) com a dades de contacte 
d’operador/a a la Guia d’Operadors del CCPAE. 

15. Acceptar  que el Consell enviï per via electrònica els butlletins de notícies i les convocatòries de participació per conèixer les activitats que 
organitza o promou l’entitat, per efectiu el seu dret de rebre informació i participar en aquestes 

16. En compliment de la normativa, el CCPAE comunicarà qualsevol canvi o novetat que pugui afectar la certificació de la producció 
ecològica, ja sigui de normativa o tràmits, a través de circulars tècniques i comunicacions generals per via electrònica, prioritàriament, o en 
paper. 
17. Comunicar la baixa al Registre d’operadors del CCPAE quan ja no sigui vigent l’activitat que va comunicar al Consell. 

Localitat i data:       

Signatura del/de la titular / representant legal i, si es tracta d’una societat, segell: 

 

 

 

 

Signant (nom i cognoms):       

El CCPAE contrau amb el sol·licitant les següents obligacions: 
1. El CCPAE és responsable de la gestió de tota la informació obtinguda o creada durant el desenvolupament de les activitats de 
certificació. Amb excepció de la informació que l’operador/a posi a disposició del públic, la resta d’informació es considerarà informació 
privada i de caràcter confidencial. 
2. El CCPAE es compromet a tractar com a confidencial qualsevol informació obtinguda de fonts diferents a l’operador/a. 
3. El CCPAE ha de permetre l’accés de les autoritats competents a les seves oficines i instal·lacions, i ha de proporcionar tota la informació 
i l’assistència que les autoritats competents considerin necessàries. 
4. El CCPAE té l’obligació d’informar a les autoritats i/o organismes de control, a l’autoritat competent i/o a l’Estat Membre sobre casos 
d’incompliments que afectin el caràcter ecològic d’un producte. 
5. El CCPAE ha d’intercanviar amb les autoritats competents i les autoritats i organismes de control la informació pertinent sobre els 
resultats dels seus controls prèvia petició degudament justificada. També podrà intercanviar l'esmentada informació per pròpia iniciativa.

mailto:ccpae@ccpae.cat
http://www.ccpae.cat/
http://pae.gencat.cat/es/normativa/
http://pae.gencat.cat/es/normativa/
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Annex 1: DESCRIPCIÓ DE L’EXPLOTACIÓ  
 

 
 
 
 

Producció animal a inscriure 
 

Núm. ordre Espècie Tipus de producció (carn, llet, ous, etc.) 

                  

Tipus de cap (1) Nombre de caps Allotjament Raça 

Femelles                   

Mascles                   

Recria                   

Cria                   

Engreix                   

 
 

Núm. ordre Espècie Tipus de producció (carn, llet, ous, etc.) 

                  

Tipus de cap (1) Nombre de caps Allotjament Raça 

Femelles                   

Mascles                   

Recria                   

Cria                   

Engreix                   

 
 

Núm. ordre Espècie Tipus de producció (carn, llet, ous, etc.) 

                  

Tipus de cap (1) Nombre de caps Allotjament Raça 

Femelles                   

Mascles                   

Recria                   

Cria                   

Engreix                   

 
 

 

1 Aquest apartat s’entendrà de la manera següent per a cada espècia animal: 
 

Vaquí de 
llet o carn 
 

Femelles: vaques des del primer part o més 
de 2 anys 
Mascles: sementals de més d’un any 
Cria: mascles i femelles de menys de 4 mesos 
Recria: femelles destinades a la reproducció 
dels 4 mesos als 2 anys. 
Engreix: animals d’engreix de més de 4 mesos 

Equí 
 

Femelles: Eugues reproductores de més 
de 36 mesos. 
Mascles: Sementals de més de 36 mesos. 
Cria: Pollins fins al deslletament. 
Recria: Animals de reproducció des del 
deslletament als 36 mesos. 
Engreix: Animals des del deslletament al 
sacrifici. 

 
 
 
 

 

 

 

mailto:ccpae@ccpae.cat
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Ovelles o 
cabres 
 

Femelles: Ovelles o cabres de més d’un any 
Mascles: Marrans o bocs de més d’un any 
Cria: Xais, cabrits o cabrides menors d’un mes 
Recria: Animals de reposició d’1 a 12 mesos 
Engreix: xais o cabrits d’engreix de més d’1 
mes 

Porcs 
 

Femelles: Truges destinades a la 
reproducció de més de 6 mesos. 
Mascles: Verros reproductors de més de 6 
mesos. 
Cria: Garrins menors de 2 mesos. 
Recria: Mascles i femelles destinades a la 
reproducció de 2 a 6 mesos 
Engreix: Mascles i femelles d’engreix de 
més de 2 mesos. 

 
 

 

 
 

 

Conills 
 

Femelles: Conilles destinades a la reproducció 
de més de 4 mesos. 
Mascles: Conills sementals reproductors de 
més de 4 mesos. 
Cria: Llodrigons de menys d’1 mes. 
Recria: Mascles i femelles de 2 a 4 mesos 
destinades a la reproducció. 
Engreix: Animals de més d’1mes de vida fins 
sacrifici 

Cèrvids 
 

Femelles: adults de més de 25mesos. 
Mascles: adult de més de 25mesos. 
Cria: cabrits, segalls de menys de 
12mesos. 
Recria: femelles de 12 fins a 24 mesos. 
Engreix: Animals des de el deslletament 
fins a sacrifici. 

 

 
 
 
A més dels animals a registrar al CCPAE, a l’explotació hi ha animals convencionals? 
 
 

 
 No  |   Sí (indiqueu-ne l’origen) → 

 
En cas afirmatiu, ompliu el quadre següent: 
 

Núm. 
d’Ordre 

Marca 
oficial 

Codi REGA Espècie Raça 
Num. 
caps 

Allotjament 

Tipus de 
producció 
(carn, llet, 
ous, etc.) 

                                                     

                                                     

                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ccpae@ccpae.cat
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Pastures comunals 
 
 

Nom del comunal Municipis Òrgan gestor Superfície pasturable (Ha) 

                  Tot el comunal Adjudicada 

Pasturen exclusivament animals registrats al CCPAE?   Sí   No             

 
 

Nom del comunal Municipis Òrgan gestor Superfície pasturable (Ha) 

                  Tot el comunal Adjudicada 

Pasturen exclusivament animals registrats al CCPAE?   Sí   No             

 

Femer 
 

 
 

Disposa de femer   Sí   No 
 

Està pavimentat?   Sí   No 
 

Està cobert?   Sí   No 
 

Capacitat màxima:       m2 
 

Polígon:      Parcel·la:       

 
Població:       

Municipi:       

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ccpae@ccpae.cat
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Allotjaments del bestiar a registrar 
 

Núm. 
granja 

Nom de la granja Polígon Parcel·la Municipi 
Superfície 

coberta (m2) 
Superfície a l’aire lliure 

pavimentada (m2) 
Superfície a 

l’aire lliure (m2) 
Tipus de bestiar 

                                                      

                                                      

                                                      

 

Magatzem de farratge i maquinària (tant si és d’ús ecològic com convencional) 
 

Núm. Tipus* Polígon Parcel·la Municipi Productes emmagatzemats 
Superfície 
(m2) 

       eco   no eco   mixt                   

 maquinària 
 fitosanitaris i/o fertilitzants 
 Llavors i/o producte 
 Palla i/o farratge 

      

       eco   no eco   mixt                   

 maquinària 
 fitosanitaris i/o fertilitzants 
 Llavors i/o producte 
 Palla i/o farratge 

      

       eco   no eco   mixt                   

 maquinària 
 fitosanitaris i/o fertilitzants 
 Llavors i/o producte 
 Palla i/o farratge 

      

       eco   no eco   mixt                   

 maquinària 
 fitosanitaris i/o fertilitzants 
 Llavors i/o producte 
 Palla i/o farratge 

      

       eco   no eco   mixt                   

 maquinària 
 fitosanitaris i/o fertilitzants 
 Llavors i/o producte 
 Palla i/o farratge 

      

*Tipus: eco = magatzem d’ús exclusiu ecològic / no eco = magatzem d’ús exclusiu convencional / mixt = magatzem d’ús ecològic i convencional 

mailto:ccpae@ccpae.cat
http://www.ccpae.cat/
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Annex 2: PLA DE LA CONVERSIÓ DE LA PRODUCCIÓ RAMADERA D’HERBÍVORS 
 

 
1. Dades  Generals 
  

 
Nom del/a titular o de Representant:       
 
Nom de l’empresa:       
 
Marca Oficial:        
 
Codi REGA:        
 
Documentació a adjuntar:  
 

 Plànols dels allotjaments amb la distribució dels seus patis on figuri:  

- Enumeració dels allotjaments 

- Superfície de la zona coberta i del pati 

- Funció de cada allotjament (reproductors, recria, cria, engreix, etc.) 

 

  Fitxes tècniques/etiquetes productes de neteja i desinfecció dels allotjaments 

 

 
 

2. Maneig de l’explotació 
 

Pastures 
 

A.  Totes les parcel·les de pastura es troben inscrites al registre del CCPAE. 
 
  Pròpies 
  Pertanyen a un altre operador inscrit. Indicar:          CT/      
                                                                         
                                                                                                          

B. Identificar parcel·les on pasturen els animals: 
 

PERÍODE ESTIUENC  

Polígon Parcel·la Recinte Municipi 
Superfície 
(Ha) 

Hores/dia 
pastura 

Tipus de 
bestiar (1) 

Número 
d’animals 

                                          
 
      

                                          
 
      

                                          
 
      

                                          
 
      

                                          
 
      

                                          
 
      

                                          
 
      

                                          
 
      

(1 ) Reproductors, recria, cria, engreix, lactants, vaques eixutes, etc. 
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PERÍODE HIVERNAL  

Polígon Parcel·la Recinte Municipi Superfície (Ha) 
Hores/dia 
pastura 

Tipus de 
bestiar (1) 

Número 
d’animals 

                                          
 
      

                                          
 
      

                                          
 
      

                                          
 
      

                                          
 
      

                                          
 
      

                                          
 
      

                                          
 
      

(1 ) Reproductors, recria, cria, engreix, lactants, vaques eixutes, etc. 
 

 Adjunto annex amb la mateixa informació del punt 4.2.B per manca d’espai. 
 
 

C. Els animals es troben estabulats: 
 

 No 
 Sí: 

        Mesos de l’any:       
        Motiu:       
 

 
 

3. Alimentació 

 
 
3.1. Es disposa de farratge anterior a la sol·licitud d’inscripció 

 
 No 
 Sí: 

        Quantitat (Kg):       
        Data finalització d’existències:       

 
3.2. Tipus d’alimentació i % anual 
 

Pastura a dent % 

Farratges % 

Pinso % 

 
3.3. Alimentació del bestiar en l’explotació 
 

AUTOSUFICIÈNCIA PRODUCCIÓ ALIMENTACIÓ 

 
Alimentació 
 

Mes de collita Quantitat (paques, bolos, kg) Qualificació 

                  ECO CON SQ 

                  ECO CON SQ 

                  ECO CON SQ 

                  ECO CON SQ 

                  ECO CON SQ 
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En cas d’elaboració pròpia de pinso per a l’alimentació animal, s’han d’escriure en el quadre següent els ingredients que 
s’utilitzen: 
 

 
% ingredients 
 

Ingredients que consten en el pinso Qualificació 

            ECO CON SQ 

            ECO CON SQ 

            ECO CON SQ 

            ECO CON SQ 

            ECO CON SQ 

 
Additius, complements vitamínics, correctors, additius i/o auxiliars tecnològics: 
 

Feu servir complements vitamínics, correctors, additius i/i auxiliars tecnològics?     No  |   Sí 

En cas afirmatiu, especifiqueu quins (cal especificar-ne la composició o adjuntar-hi la fitxa tècnica):  
      

 
 

ALIMENTACIÓ COMPRADA A PROVEÏDORS 

 
Alimentació 
 

Proveïdor (Núm. Inscrit) 
Quantitat aproximada 
(paques, bolos, kg) 

Qualificació 

      CT/            ECO CON 

      CT/            ECO CON 

      CT/            ECO CON 

      CT/            ECO CON 

      CT/            ECO CON  

 
Indiqueu els additius i auxiliars tecnològics per a l’ensitjat: 
 

 No es realitza ensitjat 

 Additius i/o auxiliars tecnològics:       

 
En cas d’elaboració pròpia de pinso per a l’alimentació animal, s’han d’escriure en el quadre següent els ingredients que 
s’utilitzen: 
 

 
% ingredients 
 

Ingredients que consten en el pinso 

            

            

            

            

            

 
Additius, complements vitamínics, correctors, additius i/o auxiliars tecnològics: 
 

Feu servir complements vitamínics, correctors, additius i/i auxiliars tecnològics?     No  |   Sí 

En cas afirmatiu, especifiqueu quins (cal especificar-ne la composició o adjuntar-hi la fitxa tècnica):  
      

 
3.4. Alimentació cries 
 
Especificar temps de lactància:       
Origen de la llet:  
 

 Materna 
 Natural:              

                  ECO      
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4. Reproducció 
 
Especifiqueu el tipus de cubrició:  

 Monta natural 
 Inseminació artificial 
 Altres:       

 
Estimació de núm. de parts per any:       
 
Agrupeu els parts en una època determinada?     No  |   Sí 
En cas afirmatiu, especifiqueu el mètode:       
 

 

 

5. Profilaxi 
 
Especifiqueu quin tipus de tractaments de sanitat animal realitzeu: 
 

Vacunes  Sí      No 

Motiu:       

Producte:       

Moment:       

Dosi:       

Per a quins animals?       

Desparasitacions  Sí      No 

Motiu:       

Producte:       

Moment:       

Dosi:       

Per a quins animals?       

 
 

Si és el cas, especifiqueu la data de l’últim sanejament oficial i el seu resultat (qualificació sanitària): 
      
 
L’operador/a adquireix el compromís: 

 de comunicar al CCPAE si cap animal ha sofert més de tres tractament al·lopàtics (per exemple antibiòtics) o més 

d’un tractament si el seu cicle de vida reproductiu és inferior a un any (si es vol sotmetre a conversió). 
 
 

 

6. Pràctiques zootècniques 
 
Realitzeu desbanyat o eliminació del botó germinal?     No  |   Sí 
En cas afirmatiu, especifiqueu edat dels animals, qui ho realitzarà i quin mètode es farà servir: 
      
 

Realitzeu el escuat?     No  |   Sí 
En cas afirmatiu, especifiqueu edat dels animals, qui ho realitzarà i quin mètode es farà servir: 
      
 

Especifiqueu si realitza lligat dels animals, explicant el motiu:     No  |   Sí 
      
 

Realitzeu castració física?     No  |   Sí 
En cas afirmatiu, especifiqueu edat dels animals, qui ho realitzarà, quin mètode es farà servir i per quin motiu es portarà a 
terme: 
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El sol·licitant adquireix el compromís: 

 Si es realitza qualsevol de les operacions esmentades anteriorment en el punt de pràctiques zootècniques, es 

demanarà l’autorització necessària per fer aquesta pràctica. 
 

 

 

 

7. Origen dels animals 
 

Especifiqueu d’on prové la incorporació d’animals:     Pròpia explotació   Compra 
 
Indiqueu el percentatge de reposició anual aproximat:       
 

 

8. Bestiar d’engreix 
 

 
LOTS ANUALS 

 

 
EDAT DE SORTIDA 

 

 
DESTÍ 

 

 
 
ALIMENTACIÓ 

 

 
Tipus 

% 

 
Pinso eco 

% 

 
Farratge eco 

% 

 
 

 
 

9. Control documental 
 

L’operador/a adquireix el compromís (marqueu l’opció escollida): 
 

 Omplir i portar actualitzat el quadern de ramaderia facilitat pel CCPAE 
 

 Portar un registre propi amb la mateixa informació que el quadern del CCPAE. En aquest cas, s’haurà de presentar 
còpia del model signat. 
 
 
 
 
 

Localitat:       Data:       

 
 

Nom i cognoms:       

Signatura:  
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Annex 3: PLA DE LA CONVERSIÓ DE LA PRODUCCIÓ AVÍCOLA 
 

NOTA: en el cas d’explotacions amb més d’una espècie d’aus de corral és necessari complimentar un ”Pla de conversió de 
la producció avícola” per a cada espècie. 
 
NOTA: us recomanem que llegiu atentament cada apartat abans de complimentar-lo i, si s’escau, consulteu el Reglament 
(UE) 2018/848 i els seus corresponents Reglaments delegats (DA) i Reglaments d’execució (IA), i el Quadern de Normes 
Tècniques de la Producció Agrària Ecològica al portal web www.ccpae.cat 
 

 
 

1. Dades generals  

 
Nom del/a titular o Representat legal:       
 
Nom de l’empresa:       
 
Adjuntar la següent documentació: 

 Plànol dels galliners on figurin les perxes, nius, trapes i la resta de components d’aquest. Indicar les mides de galliner i 
els components d’aquest. 

  Plànol dels galliners amb la distribució dels seus patis on figuri la ubicació dels refugis i abeuradors distribuïts al pati. 
Indicar la superfície del galliner i dels patis així com el radi des de la trapa de sortida dels galliners fins al punt més allunyat 
del seu respectiu pati. 

 
 

2.  Pla de gestió de la unitat de cria animal 

 

2.1 Detall de les aus que es crien a l’explotació 
 

  recria de polletes 
  gallines ponedores 
  gallines i galls reproductors 
  pollastre d’engreix 
  capons 
  pulardes 
  gall d’indi femella d’engreix 
  gall d’indi mascle d’engreix 
  guatlles d’engreix 
  oques d’engreix 
  ànecs d’engreix 
  pintades d’engreix 
  altres:       

 

 
2.2 Procedència dels animals (especifiqueu d’on prové la incorporació dels animals): 

 Explotacions de carn: 

 ecològic. Indicar edat d’entrada i explotació d’on prové (nº d’inscrit):       

 animals que provenen d’un altre operador amb qualificació SQ (sense qualificació) i que hauran de passar el 
període de conversió. Indicar edat d’entrada i explotació d’on prové (nº d’inscrit):       

 convencional (animals de menys de 3 dies, amb autorització prèvia del DARP, que hauran de passar un 
període de conversió de 10 setmanes). 

 Explotacions de posta: 

  ecològic. Indicar edat d’entrada i explotació d’on prové (nº d’inscrit):       

  polletes que provenen d’un altre operador amb qualificació SQ (sense qualificació) i que hauran de passar el 
període de conversió. Indicar edat d’entrada i explotació d’on prové (nº d’inscrit):       

 convencional (animals de menys de 3 dies, amb autorització prèvia del DARP, que hauran de passar un 
període de conversió de 6 setmanes). 
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2.3 Maneig de la explotació 

 
- Explotació amb producció: 

 Cicle complet 

 Només part del cicle 

- Número de lots que es volen realitzar a l’any:       
 

- Temps d’estada dels animals en cada pati:       
 

- Numero de patis per cada galliner:       
 

- Es realitza un descans dels patis anual d’una duració de:       (mínim 40 dies) 
 
 En el cas de gallines ponedores, atès que el seu cicle vital és superior a l’any, i per poder complir amb la rotació 
que preveu la        normativa, amb relació al període de descans que s’ha d’aplicar als patis, es permetrà que els 
animals disposin temporalment d’un mínim del 50% de la superfície a l’aire lliure establerta, que és de 4 m2/cap. 
En aquest cas, el període màxim en que els animals podran romandre en aquestes condicions no podrà 
ultrapassar el període de descans dels patis i com a màxim 80 dies per any.  

 
- Es realitzarà un buit sanitari després de la cria de cada lot per a netejar i desinfectar els galliners i el material d’una 

duració de:       (mínim de 7-12 dies) 
 

- En cas d’utilització de llum artificial: 

• Hores de llum artificial:       

• Hores de descans:       (mínim 8 hores) 
 

- Si els animals romanen tancats un temps sense accés a patis, indiqueu: 

• Període de temps:       

• Motiu:       
 
  En condicions on estigui limitada la disponibilitat d’aliment a l’espai a l’aire lliure, com per exemple, degut a 

condicions climàtiques extremes (neu, aridesa...), s’inclourà com a part de la dieta de les aus una aportació 
suplementaria de farratge.    

 
- Accés als espais a l’aire lliure: 

 Els patis estan dotats d’instal·lacions de protecció 

 Els patis disposen d’abeuradors i menjadores 

 Les aus tenen accés a zones de sorra 

 Distància màxima entre el galliner i la part més allunyada del pati:       metres 

 Número de refugis per hectàrea:        

 
- Indicar quines mesures es prenen per tal de que es renovi la vegetació dels patis: 

 Sembrat dels patis per millorar la vegetació 

 Els patis no es sembren ja que tenen suficient vegetació espontània 

 Els patis no es sembren, es fa rotació. 

 
- En cas d’aus aquàtiques, hauran de tenir accés a un corrent d’aigua, un toll, un llac o un estany a fi de respectar les 

necessitats específiques de les espècies i els requisits de benestar animal.  Indiqueu: 

• Número de punts d’aigua a cada pati:       

• Distribució dels punts d’aigua als patis:       
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2.4 Allotjaments 
 

Galliners fixes  1 2 3 4 5 

Nom del galliner                               

Ubicació (ref. SIGPAC) 
Pol. Parc. Rec. 

                              

Capacitat d’animals                                

Superfície del galliner (m2)                               

Superfície sòlida del 
galliner (sense reixa o 
llistons) (m2) *1 

                              

Material del jaç que 
s’utilitza al galliner 

                              

Longitud total de perxes 
(cm) o superfície elevada 
equiparable com a perxa 
(cm2) 

                              

Longitud total de trapes 
d’entrada i sortida (m) 

                              

Número de nius *2                               

Superfície de nius comuns 
(cm2) *2 

                              

Número de patis del 
galliner 

                              

Superfície (m2) de cada 
pati 

                                                            

Galliners mòbils 1 2 3 4 5 

Nom del galliner                               

Ubicació (ref. SIGPAC) 
Pol. Parc. Rec. 

                              

Capacitat d’animals                                

Superfície del galliner (m2)                               

Superfície sòlida del 
galliner (sense reixa o 
llistons) (m2) *1 

                              

Material del jaç que 
s’utilitza al galliner 

                              

Longitud total de perxes 
(cm)  

                              

Longitud total de trapes 
d’entrada i sortida (m) 

                              

Número de nius*2                               

Superfície de nius comuns 
(cm2) *2 

                              

Número de patis del 
galliner 

                              

Superfície (m2) de cada 
pati 

                                                            

*1 Almenys 1/3 del sòl serà de construcció sòlida.   *2 Només en cas d’explotacions de posta. 
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En cas de galliners per a gallines i galls reproductors, gallines ponedores, polletes per a la producció d’ous i 
pollets/es per a futurs reproductors es disposa de sistema de multinivell? 
 
  No  |   Sí 
 
En cas afirmatiu: 
 
-  Quants nivells té aquest sistema (màxim 3 nivells comptant des del nivell del sòl):       

 
-  Com es realitzarà la recollida del fem:       

 
-  Aquest sistema garanteix la lliure mobilitat de les aus per dins del galliner?  No  |   Sí 

 
-  Aquest sistema garanteix el mateix accés a l’aire lliure a totes les aus?  No  |   Sí 

 
 
En cas de galliners mòbils: (galliner mòbil és aquella instal·lació coberta de fins a un màxim de 150m² de superfície total 
que es mou per qualsevol sistema entre patis diferents. En cas de disposar només d’un pati, encara que la instal·lació es 
mogui, es considerarà com una instal·lació fixa, a efectes del punt 6 de l’article 15 del Reglament (UE) 2020/464. 
 
- El galliner disposa de sòl ferm (estanc i impermeable)?  No  |   Sí 

 
- En cas de que el galliner no disposi de sòl ferm, indicar si aquest es desplaça per el pati:  

 

 El galliner es desplaça durant l’engreix per el pati. En aquest cas, indicar:   

 

• com:       
 

• cada quan:       
 

 El galliner no es desplaça durant l’engreix per el pati. En aquest cas, un cop surt el lot, el galliner es desplaça a 
l’altre pati (especificar al punt 3 “Pla d’escampat de fems” d’aquest pla la gestió dels fems). 

 
2.5 Alimentació 
 
Indiqueu tipus d’alimentació: 

 Compraré aliments fora de l’explotació. En aquest cas especificar: 

Alimentació: Proveïdor (nº inscrit) Qualificació Quantitat (kg) 

Pinso                   

Farratge                   

 

 Elaboraré el meu propi pinso: 

Ingredients Quantitat (%) 

            

            

            

            

            

            

            

 Faré servir complements vitamínics, correctors, additius i/o auxiliars tecnològics. En aquest cas indicar quins: 
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 Tinc autosuficiència per a la producció d’aliments: 

Tipus d’alimentació Mes de collita Quantitat (kg) 

                  

                  

                  

 

 
2.6 Producció (especifiqueu tipus de producció): 
 

 Explotació de carn: 
 

Espècie       

Raça       

Edat d’entrada dels animals a l’explotació       

Edat mínima de sortida dels animals a l’explotació       

Pes viu de sortida/sacrifici dels animals a l’explotació       

 
- Sortida dels animals del mateix lot:  

 
 Esglaonat. En aquest cas indicar: 
Edat màxima de sortida (edat en que surt l’últim grup d’animals d’un lot):       

 
 Els animals que constitueixen un mateix lot surten al mateix temps. 

 
 Explotació de posta: 

 

Espècie       

Raça       

Edat d’entrada dels animals a l’explotació       

Edat de sortida/sacrifici dels animals a l’explotació       

 
- Destí dels ous produïts:   

 Centre d’embalatge d’ous per el consum  (extern a l’explotació)     
 Embalatge en la pròpia explotació. S’adjunta sol·licitud d’inscripció/ampliació al CCPAE com a empresa 

elaboradora (formulari FR019). 
 

- Es marquen els ous a la mateixa explotació ramadera?  No  |   Sí     
Indicar el codi de marcatge:       

 

 
2.7 Profilaxi  
 
Especifiqueu tipus de tractament de sanitat animal que realitzeu: 
 

Vacunes  Sí      No 

Motiu:       

Producte:       

Moment:       

Dosi:       

Per a quins animals?       

Desparasitacions  Sí      No 

Motiu:       
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Producte:       

Moment:       

Dosi:       

Per a quins animals?       
 
 
 

Desinfecció dels galliners  Sí      No 

Motiu:       

Producte:       

Moment:       

 
 

3.  Pla d’escampat de fems 
 
 
Justificar la utilització de fems de l’explotació indicant un dels casos següents: 
 

 Els fems del mateix galliner es reparteixen per tot el pati. 
 Els fems del galliner es recullen i s’escampen a parcel·les de l’explotació. 
 Els fems del galliner es recullen i s’escampen a parcel·les d’altres operadors amb els que s’ha realitzat un 

contracte de cessió de parcel·les per realitzar l’escampat de fems.  
En aquest cas, cal adjuntar un contracte de cessió de parcel·les per realitzar l’escampat de fems, on hi consti: 

- Número d’operador 
- Referència SIGPAC 
- Superfície de cada parcel·la. 

 
 

4. Explotació ramadera integradora 
 

 Formo part d’una explotació ramadera integradora: 
  No 
  Sí: 
 
                      Adjunto contracte d’integració facilitat pel DARP. 
                      Adjunto contracte d’integració propi. En aquest cas, el contracte haurà de contenir la mateixa  informació 

que el facilitat pel DARP.  
 
 

5. Control documental 
 
L’operador/a adquireix el compromís: 
 

 Omplir i portar actualitzat el quadern d’avicultura facilitat pel CCPAE 
 Portar un registre propi amb la mateixa informació que el quadern del CCPAE. En aquest cas, s’haurà de presentar 

còpia del model signat. 
 
 

6. Compromisos del pla de conversió de la producció avícola 
 

 
- Alimentació: 
 En el cas de que les aus es mantinguin en l’interior per restriccions o obligacions imposades per la normativa 
comunitària, aquestes tindran accés en tot moment a quantitats suficients de farratges frescos i d’altres materials adequats 
per satisfer les seves necessitats etològiques a partir de les 4 setmanes.  
 Almenys el 20% dels pinsos hauran de procedir de la pròpia explotació o, si això no és possible, s’hauran de produir en 
la mateixa zona en col·laboració amb altres explotacions eclògiques o empreses de pinsos. 
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 L’operador es compromet a inscriure com a mínim una parcel·la agrícola on es realitzi un cultiu relacionat amb 
l’alimentació de l’espècie que es vol inscriure atès que la producció ramadera sempre implica la gestió de terrenys agrícoles 
i queda prohibida la inscripció d’aquesta sense terrenys. 
 
- Maneig: 
 Les aus tenen accés a un espai a l’aire lliure durant almenys un terç de la seva vida. 
 L’edifici garanteix una abundant ventilació i entrada de llum natural. 
 
- Allotjaments: 
 En gallines ponedores, una part del sòl s’haurà de poder utilitzar per a la recollida de les dejeccions de les mateixes. 
 La superfície total utilitzable dels galliners per a la producció de carn de cada unitat de producció no excedirà els 
1600m2. En cas de naus amb una superfície superior a aquesta, es delimitarà la superfície amb una paret sòlida (en el cas 
d’aus d’engreix de raça diferent a Gallus Gallus) o bé una paret sòlida o semi-tancada o incús una malla o tela metàl·lica 
(en cas de pollastres, pares de pollastres,gallines ponedores, polletes o galls joves), . 
 La suma total dels animals a cada galliner no podrà superar l’establert al punt 3 lletra b) de l’Article 15 del Reglament 
(UE) 2020/464. En cas de guatlles d’engreix i polletes destinades a la producció d’ous, la suma total dels animals a cada 
galliner no podrà superar l’establert  al punt 4.4 de la Secció 1 del “Quadern de normes tècniques de la producció 
agroalimentària ecològica”. 
 Sempre que hi hagi modificacions de superfície o d’ubicació dels patis i coberts, s’enviarà còpia actualitzada dels plànols 
al CCPAE. 
 
- Producció: 
 No està permès l’ús de olis o parafines per cobrir els ous. 
 Els ous produïts durant el període de conversió es destinaran al mercat convencional i estaran identificats amb la forma 
de cria campera o terra segons correspongui. 
 
- Profilaxi: 
 Comunicar al CCPAE si cap animal ha sofert més de tres tractament al·lopàtics (per exemple antibiòtics) o més d’un 
tractament si el seu cicle de vida reproductiu és inferior a un any. 
 

 
 

Localitat:       Data:       

 

Nom i cognoms:       

Signatura:  
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Annex 4: PLA DE LA CONVERSIÓ DE LA PRODUCCIÓ RAMADERA PORCINA 
 

 
 

1 Dades generals 
 
  

 
Nom del/a titular o de Representant:       
 
Nom de l’empresa:       
 

 Plànols dels allotjaments amb la distribució dels seus patis on figuri:  

- Enumeració dels allotjaments 

- Superfície de la zona coberta i del pati 

- Funció de cada allotjament (reproductors, recria, cria, engreix, etc.) 

 

 
 
2 Capacitat productiva de l’explotació ramadera 
 
 

Tipus de cap (1) Nombre de caps 
Nombre de 

places 
Nau 

(indicar número) 
Raça 

Femelles (cobrició)                         

Femelles (gestació)                         

Femelles (lactació)                         

Mascles                         

Reposició                         

Transició (fins a 30 kg)                         

Engreix (fase de 31 a 50 
kg) 

                        

Engreix (fase de 51 a 85 
kg) 

                        

Engreix (fase de 86 a 110 
kg) 

                        

Engreix (fase de +110 kg)                         

 

(1) Porcí  
 

Femelles: truges des del primer part o més de 8 mesos (135-140 kg) 
   * Cobrició: des de deslletament i fins a gestació confirmada 
   * Gestació: des de gestació confirmada i fins a 1 setmana abans del part 
   * Lactació: des de 1 setmana abans del part i fins al deslletament 
Mascles: sementals de més de 9-12 mesos 
Recria: femelles destinades a la reproducció fins als 8 mesos d’edat (135-140 kg) i mascles 
fins als 9-12 mesos d’edat. 
Transició: de més de 40 dies d’edat i fins a 30 kg 
Engreix: animals d’engreix a partir de 30 kg 

  

 
 

3 Producció convencional 

 
 
A més dels animals a registrar al CCPAE, a l’explotació hi han animals convencionals? 

  
 No  |   Sí  

 
En cas afirmatiu, ompliu el quadre següent: 
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Marca Oficial Espècie Orientació productiva 

                       

                       

                       

 
 

4 Maneig de l’explotació 

 
 
4.1 Ubicació allotjaments 
 

Núm. nau Nom de la nau Polígon Parcel·la Recinte Municipi 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 
4.2 Allotjaments 
 

Núm. nau 
Superfície 

coberta (m2) 

% de sòl 
engraellat (slat) 

corrals 

% de terra 
sòlid 

corrals 

Superfície 
pati (m2) 

% zona 
coberta pati 

Capacita
t 

animals 

Tipus de bestiar 
(1) 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

(1 ) Reproductors (cubrició, gestació i lactació), mascles, reposició, transició o engreix. 
 

 Adjunto annex amb la mateixa informació del punt 4.2. per manca d’espai. 
 
 
4.3 Maneig de l’explotació porcina 

 
- Explotació amb producció: 

 Cicle complet 

 Només part del cicle. Especificar quina part de cicle es realitza:       

  
- La zona coberta dels allotjaments disposen de llit, a disposició dels animals: 
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 Sí 

      No  
 
     Especificar quin material de llit s’utilitza:       

 
 L’operador/a es compromet a proporcionar la quantitat necessària de llit/jaç per tal de que el bestiar porcí pugui 

fotjar d’acord amb les seves necessitats etològiques.  
 

 
 5. Alimentació del bestiar porcí 

 
 
5.1 Es disposa de farratge anterior a la sol·licitud d’inscripció 

 
 No 
 Sí: 

        Quantitat (kg):       
       Data finalització d’existències:       
 
5.2 Tipus d’alimentació i % anual 
 

Pinso (*)       % 

Farratges (*)       % 

Altres (restes vegetals d’horta, restes vegetals d’indústries 
agroalimentàries, etc.) (*) 

      % 

(*) De procedència ecològica 
 
5.3 Alimentació del bestiar en l’explotació 
 
 

ALIMENTACIÓ DE PRODUCCIÓ PRÒPIA 

 
Alimentació 
 

Mes de collita Quantitat (paques, bolos, kg) Qualificació 

                  ECO CON SQ 

                  ECO CON SQ 

                  ECO CON SQ 

                  ECO CON SQ 

                  ECO CON SQ 

                  ECO CON SQ 

                  ECO CON SQ 

 
 

ALIMENTACIÓ COMPRADA A PROVEÏDORS 

 
Aliment 
 

Proveïdor (Núm. 
Inscrit) 

Quantitat aproximada (paques, 
bales, kg) 

Qualificació 

      CT/            ECO CON 

      CT/            ECO CON 

      CT/            ECO CON 

      CT/            ECO CON 

      CT/            ECO CON 

 
En cas d’elaboració pròpia de pinso per a l’alimentació animal, s’han d’escriure en el quadre següent els ingredients que 
s’utilitzen: 
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% ingredients 
 

Ingredients que consten en el pinso Qualificació 

            ECO CON SQ 

            ECO CON SQ 

            ECO CON SQ 

            ECO CON SQ 

            ECO CON SQ 

 
 
Additius, complements vitamínics, correctors, additius i/o auxiliars tecnològics: 
 

Feu servir complements vitamínics, correctors, additius i/i auxiliars tecnològics?     No  |   Sí 

En cas afirmatiu, especifiqueu quins (cal especificar-ne la composició o adjuntar-hi la fitxa tècnica):  
      

 
Indiqueu els additius i auxiliars tecnològics per a l’ensitjat: 
 

 No es realitza ensitjat 

 Additius i/o auxiliars tecnològics:       

 
 

 
6. Reproducció    

 
 

Especifiqueu el tipus de cubrició: 
  

 Monta natural 
 Inseminació artificial 
 Altres:       

 
Estimació de núm. de parts per truja i any:       
Estimació de núm. de garrins nascuts per part:       
Estimació de núm. de garrins deslletats per part:       
 

 
7. Profilaxi    

 
 

Especifiqueu quin tipus de tractaments de sanitat animal realitzeu: 
 

Vacunes  Sí      No 

Motiu:       

Producte:       

Moment:       

Dosi:       

Per a quins animals?       

Vacunes  Sí      No 

Motiu:       

Producte:       

Moment:       

Dosi:       
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Per a quins animals?       

Vacunes  Sí      No 

Motiu:       

Producte:       

Moment:       

Dosi:       

Per a quins animals?       

Desparasitacions  Sí      No 

Motiu:       

Producte:       

Moment:       

Dosi:       

Per a quins animals?       

 
 
L’operador/a adquireix el compromís: 
 
 de comunicar al CCPAE si cap animal ha sofert més de tres tractament al·lopàtics (per exemple antibiòtics) o més 
d’un tractament si el seu cicle de vida reproductiu és inferior a un any (si es vol sotmetre a conversió). 
 
 

 
8. Pràctiques zootècniques 

 
 

Realitzeu tallat de cues?     No  |   Sí 
En cas afirmatiu, especifiqueu edat dels animals, qui ho realitzarà i quin mètode es farà servir: 
      
 
 
 
Realitzeu castració física?     No  |   Sí 
En cas afirmatiu, especifiqueu edat dels animals, qui ho realitzarà, quin mètode es farà servir i per quin motiu es portarà a 
terme: 
      
 
 
Especifiqueu qualsevol altra pràctica zootècnica que realitzi a la seva explotació (ex: poliment o raspat de dents): 
      
 
 
El sol·licitant adquireix el compromís: 
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 Si es realitza qualsevol de les operacions esmentades anteriorment en el punt de pràctiques zootècniques, es 
demanarà l’autorització necessària per fer aquesta pràctica. 

 
 
 
9. Origen dels animals 

 
 
Especifiqueu d’on prové la incorporació d’animals:     Pròpia explotació   Compra 
 

 
 
10. Bestiar d’engreix 

 
 

Nº de lots anuals       

Temps previst d’estabulació en la fase d’engreix (mesos)       

Pes de sortida promig (kg)       

Índex de conversió previst (kg pinso / kg pes)       

Destí       

 
 

 
11. Pla d’escampat de fems 

 
 
Justificar la utilització de fems de l’explotació indicant un dels casos següents: 
 

 Els fems de l’explotació porcina es recullen i s’escampen a parcel·les de l’explotació. 
 

 Els fems de l’explotació porcina es recullen i s’escampen a parcel·les d’altres operadors ecològics amb els que 
s’ha realitzat un contracte de cessió de parcel·les per realitzar l’escampat de fems. 
 
En aquest cas, cal adjuntar un contracte de cessió de parcel·les per realitzar l’escampat de fems, on hi consti: 

- Número d’operador 
- Referència SIGPAC 
- Superfície de cada parcel·la. 

 
 
 
12. Explotació ramadera integradora 
 
 

 Formo part d’una explotació ramadera integradora: 
 
  No 
  Sí: 
 
                      Adjunto contracte d’integració facilitat pel DACC 
                      Adjunto contracte d’integració propi. En aquest cas, el contracte haurà de contenir la mateixa  informació 

que el facilitat pel DACC. 
 
 
 

13. Control documental 
 

L’operador/a adquireix el compromís: 
 

 Omplir i portar actualitzat el quadern de ramaderia facilitat pel CCPAE 
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 Portar un registre propi amb la mateixa informació que el quadern del CCPAE. En aquest cas, s’haurà de presentar 
còpia del model signat. 

 
 
 
 

Localitat:       Data:       

 

Nom i cognoms:       

Signatura:  
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