
ANNEX 1: DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’EXPLOTACIÓ 

C. del Doctor Roux, 80, 3a – 08017 Barcelona 
Tel: 93 552 47 90  
ccpae@ccpae.cat – www.ccpae.org 

ANNEX 1 FR016 v03  

 

 
Pàgina 1 de 4 

 
Annex 1: DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’EXPLOTACIÓ  
  

Si s’esdevé qualsevol modificació en la descripció de l’explotació, cal notificar al CCPAE de la modificació tornant 
a presentar aquest annex actualitzat, abans de dur a terme la modificació. Aquesta notificació es farà mitjançant 
qualsevol de les opcions que es detallen a l’apartat de Tràmits “inscripció/ampliació” de la pàgina web 
www.ccpae.cat 

 

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. 
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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.) 
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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:       
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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 


