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ANNEX 5. DESCRIPCIÓ GENERAL I DE L’EXPLOTACIÓ RAMADERA HELICÍCOLA 
 
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 

PART 1. DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’EXPLOTACIÓ 
 

1. DADES GENERALS 

 

Nom del/a titular o de Representant:       
 
Nom de l’empresa:           Marca Oficial:           Codi Rega:       
 
Es tracta d’una integració:  sí no 
 
Estimació de la producció animal (producció de l’any anterior): 

 

Espècie Producte Quantitat (unitats o kg) Observacions 

Cargols Cargol viu             

Cargols                   

Altres                   

                        

 
 

 
 

PART 2. DESCRIPCIÓ DE L’EXPLOTACIÓ RAMADERA HELICÍCOLA 
 

1. PLA DE GESTIÓ DE LA UNITAT DE CRIA ANIMAL 

  

1.1. Alimentació 
 

Alimentació del bestiar en l’explotació: 
 

 Autosuficiència per a la producció d’aliments 

 Es compraran aliments fora de l’explotació: 
 
  Ecològics  En conversió  Convencionals 

 

 
 

Especifiqueu els aliments procedents de la pròpia explotació (quantitats anuals aproximades) 
 

Aliments Mes de collita Quantitat (kg) 
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En cas de comprar alimentació de fora de l’explotació, ompliu el quadre següent amb la previsió 
d’aliments que haureu de comprar anualment: 

 

 
Alimentació 
 

Possibles proveïdors Qualificació Quantitat aproximada (kg) 

                        

                        

                        

                        

                        

 

Especificar pes viu aproximat de venda/sacrifici dels cargols:       
 
Especificar el consum mig diari esperat:       
 
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):  
      

 
 

 

1.2. Maneig 
 

Els cargols tenen accés als patis?     No  |   Sí 
 
Si els cargols romanen tancats un temps sense accés als patis, indiqueu el període de temps i el motiu:  
 
          
 
Número de lots i quantitat d’animals per lot a l’any:       
 
Descriure com es portarà a terme la rotació dels patis i els coberts (especificar: número de patis, número de 

coberts, temps de descans dels patis i temps de buit sanitari dels coberts):       
 
Maneig dels patis (marcar les característiques que acompleixi la seva explotació): 
 

 Es sembren els patis per millorar la vegetació. Especificar cultius i varietats utilitzades:       
 Els patis no se sembren ja que tenen suficient vegetació espontània 
 Els patis disposen de sistemes de protecció contra possibles depredadors. Especificar quins:       
 S'utilitza reg per aspersió pel control de la humitat  
 S'utilitzen sistemes de separació dels patis i divisions d'aquests. Especificar quins:       
 S'utilitzen refugis per la protecció i producció de cargols. Especificar tipus i materials:       

 
L’operador/a adquireix el compromís: 

 Sempre que hi hagi modificacions de superfície o d’ubicació dels patis i coberts, enviar còpia actualitzada dels 
plànols al CCPAE. 
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1.3. Allotjaments 
 

 Allotjament 1 Allotjament 2 Allotjament 3 Allotjament 4 

Quantitat d’animals (núm.)                         

Superfície de l'allotjament (m2)                         

Volum de l'allotjament (m3)                         

Densitat de cargols (m3/cargol)                         

Fase de producció (reproducció, 
incubació o hibernació) 

                        

Superfície de pati(m2)                         

 

Material de construcció del refugis:       
Productes utilitzats per la neteja i desinfecció dels locals amb cargols:       
Productes utilitzats per la neteja i desinfecció dels locals sense cargols:       

 
 
 

 

1.4. Profilaxi 
 

L’operador/a adquireix el compromís: 
 de no utilitzar medicaments veterinaris al·lopàtics de síntesi química (inclosos antiparasitaris o 
antibiòtics) administrats de forma preventiva o curativa en la producció helicícola ecològica. 

 
 

 
 

 

1.5. Origen dels animals 
 

Especifiqueu d’on prové la incorporació d’animals:     Pròpia explotació   Compra 
 
Indiqueu l’edat d’entrada dels animals a l’explotació: 
 

Espècie i fase productiva Edat 

            

            

            

            

            

 
 

 
 

2. RELACIÓ DE SERVEIS 

 

Subcontracteu algunes de les operacions realitzades en la vostra explotació?     No  |   Sí (especifiqueu)  
 

 
Descripció de les activitats 
 

Operador que realitza l’activitat(1) Observacions 

             

             

             

             

             
L’operador que realitza l’activitat cal que estigui inscrit al registre d’operadors del CCPAE. 
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3. PRODUCCIÓ 

 
 

Indiqueu l’edat de venda/sacrifici dels animals: 
 

Espècie Edat 

            

            

            

            

            

 
 

Es produeixen altres productes derivats del cargol?     No  |   Sí    En cas afirmatiu, indicar quin:       
 
En cas de que l’operador faci l’activitat d'elaboració, envasat i/o etiquetat d'altres productes derivats de la 

producció de caragols a la pròpia explotació, s’ha de realitzar la inscripció de l’activitat de elaboració, 
mitjançant la corresponent Sol·licitud i annexos per a ELABORACIÓ, COMERCIALITZACIÓ I/O 
IMPORTACIÓ, que es troba a la pàgina web del CCPAE. 

  
 

4. CONTROL DOCUMENTAL 

 
 

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

 Omplir i portar actualitzat el quadern de producció helicícola 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. 

 
 
 

Nom i cognoms:       

Nom i cognom del/de la titular / representant legal:       

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

 

 

 

 

 

Localitat i data:       

 


