PRODUCTES DE LA RAMADERIA I PESCA

Declaració de l’activitat corresponent a l’any 2018

En els següents quadres cal indicar les vendes dels animals, de la carn i/o altres productes registrats i sota el control del CCPAE,
independentment de la seva qualificació.

CT/

/

VENDA D’ANIMALS VIUS
Tipus

Quantitat
Import vendes
d’ANIMALS
(sense IVA)

Vaquí
Oví
Cabrum
Porcí
Avicultura
Altres animals:
Aqüicultura
VENDA DE PRODUCTES DERIVATS DE LA RAMADERIA I PESCA ECOLÒGICA
Productes derivats i/o elaborats
Carn de vedella
Carn de porc
Carn d’oví
Carn de cabrum
Carn d’aus
Carn d’equí
Altres carns:
Musclos i algues
Peixos

Quantitat
Kg

Import vendes
(sense IVA)

Altres productes

Quantitat Import vendes
Kg o litres (sense IVA)

Llet
Llet en pols
Sèrum de llet
Formatge
Kèfir
Iogurt
Mató
Mantega
Flam
Púding
Gelat
Natilles
Ous
Mel
Altres:

IMPORT TOTAL VENDES:

€

Certifico que la informació facilitada en aquesta declaració és autèntica i correcta
Data:
Signatura i segell:
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Instruccions per emplenar aquest document
Heu d’omplir totes les caselles i quadres que corresponguin a la vostra activitat.
Productors ramaders:
Heu d’indicar:
 El tipus de bestiar que teniu inscrit
 La quantitat venuda
 Per últim, l’import de les vendes sense IVA
Productors ramaders amb prats i pastures inscrits
Indiqueu a la declaració de Productors vegetals, si hi ha hagut collita dels prats i les pastures.
En aquest cas, indiqueu en el quadre corresponent si la collita ha estat pel consum del propi bestiar i/o per la venda a tercers i en quina proporció (tipus de cultiu i la
quantitat de quilos, bales, etc...).

Productors ramaders i elaboradors
En aquest cas, indiqueu en el quadre “Altres productes” els productes donats d’alta en el Consell com a productes elaborats. No s’han de tornar a posar a la declaració
d’elaboradors i/o importadors.

Tots els impresos han d’anar signats i segellats, i no són vàlids els faxos.
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