
Generalitat de Catalunya         
Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural 
        
 

I-2735   

 
 
Notificació d’actualització de dades de l’explotaci ó ramadera 
 
 
Dades de l’explotació 
Nom 
      

        Hectàrees 
              

Adreça 
      

        Codi postal 
               

Població 
      

Municipi 
                                 

        Comarca 
              

Telèfon 
      

Locals 
                                

        Superfície locals (m2) 
              

 
 
Dades del/de la titular 
Nom i cognoms 
      

                       DNI/NIF 
                             

Adreça 
      

                       Codi postal 
                             

Població 
      

Muncicipi                                       
                                                

                       Comarca 
                             

Telèfon 
      

Règim econòmic 
                                                 

 
 
Dades del/de la propietari/ària 
Nom i cognoms 
      

DNI/NIF 
                       

                      Telèfon 
                             

 
 
Altres persones vinculades a l’explotació 
Nom i cognoms 
      

Tipus de relació (representant) 
      

DNI/NIF 
      

                       Telèfon 
                              

 
 
 
Dades de qui declara 
Nom i cognoms 
      

 
 
 
DECLARO:  Que les dades d’aquest full, que identifiquen l’explotació ramadera, es corresponen amb la realitat. 
 
 
 
 
Localitat i data         
      
 

Signatura 
 
 
 
 

 
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades facilitades seran registrades en un fitxer 
automatitzat i que només seran usades per als fins indicats. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per escrit a: Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció 
Rural. Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614. 08007 Barcelona. 

 

 

 

Oficina Comarcal       

Marca oficial 
      
Número de sèrie 
 
CODI REGA 
              

 



Generalitat de Catalunya         
Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural 
        
 

I-2735   

 
Notificació d’actualització de dades de la subexplo tació* 

Dades de l’explotació 
Nom de l’explotació 
      
Nom i cognoms del/de la titular 
      

DNI/NIF 
      

Espècie 
      
 

Persones relacionades amb la subexplotació 
Nom i cognoms 
      

Relació 
      

DNI/NIF 
      

Nom i cognoms 
      

Relació 
      

DNI/NIF 
      

Responsable de benestar animal 
Nom i cognoms 
      

DNI/NIF 
      

Veterinari/ària habilitat/ada  
Nom i cognoms 
      

Associacions de Defensa Sanitària (ADS) 1 

Nom  
      

Grups o Agrupacions d’explotacions  

Nom  
      

Classificació segons el sistema productiu 
 

  Intensiu                     Mixte                      Extensiu 
 

Classificació segons criteris de sostenibilitat 
 

  Convencional            Integrat2                  Ecològic 
Dades d’avicultura de posta 3 
Nombre de setmanes de posta dels animals (mitjana de l’any anterior)  
           
 
Classifica4 els ous a l’explotació?  Sí    No   En cas negatiu, indicar el nom del Centre de Classificació dels ous: 
           
 
Identifica5 els ous de l’explotació?  Sí    No  En cas negatiu, indicar el nom de Centre de Classificació dels ous: 
             

Transhumància 6 

  Sí               No        

Dades de qui declara 
Nom i cognoms 
      
DECLARO:    Que les dades d’aquest full, que identifiquen l’explotació ramadera, es corresponen amb la realitat. 
Localitat i data        Signatura 
      
 
 
* S'ha d'emplenar un full de declaració de dades de la subexplotació per a cada una de les subexplotacions. 
1. En cas de pertànyer a una ADS cal acreditar-ho i l’explotació no cal que presenti un programa sanitari. En cas negatiu l’explotació haurà de presentar un programa sanitari bàsic. 

d’aplicació a partir del 27-06-04 per a explotacions noves, i per a explotacions existents que vulguin realitzar ampliacions o canvis d’orientació. A partir del 26 de desembre de 2005 
per a totes les explotacions. 

2. Sistema de producció intermig entre el convencional i l’ecològic.  
3. Indiqueu només en cas d’una subexplotació de gallines ponedores. 
4. D’acord amb la classificació comercial dels ous de gallina. 
5. D’acord amb el codi d’identificació dels ous(format pel Codi de la Forma de cria + el Codi REGA de l’explotació de producció). 
6. Indiqueu només en cas d’una subexplotació apícola.  

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades facilitades seran registrades en un fitxer 
automatitzat i que només seran usades per als fins indicats. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per escrit a: Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció 
Rural. Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614. 08007 Barcelona. 

 

 

Oficina Comarcal      

 

Marca oficial 
      
Número de sèrie 
 
CODI REGA 
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Marca oficial 
      
Número de sèrie 
 
CODI REGA 
              

  
 

Notificació de la declaració dels censos de l’explo tació 
 
 
 
 

 Espècie/Aptitud Femelles 
reproductores 

Sementals Cria Fase Intermitja1  Reposició Engreix Altres 2 Altres 3 Data actualització6  

Cens 4                                                             
  Cens mitjà 5                                                                      
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             

 
 
Dades de qui declara 
Nom i cognoms 
      

 
DECLARO:    Que les dades d’aquest full, que identifiquen l’explotació ramadera, es corresponen amb la realitat. 
 
Localitat i data         Signatura 
      
 
 
1. Aquesta categoria fa referència a una etapa intermèdia entre la cria i la posterior etapa de reposició o d’engreix i correspondria a les fases conegudes com la Recria  (en el cas d’aus, oví, cabrum i èquids), la Transició  (per al porcí) i el Pre-engreix  (per als bovins). 

2 i 3. La columna ALTRES s’ha diferenciat en 2 subcolumnes per tal que en les explotacions apícoles es faci constar a la 2  el número d’arnes transhumants i a la 3 el núm.   d’estants. Per a la resta d’espècies en el cas que ho requereixin tan sols s’utilitzarà la subcolumna 2. 

4. Cens:  Fa referència al cens d’una explotació en una data determinada  (quan voluntàriament o a efectes d’ajudes es declari el cens en una data per exemple:  31 de desembre). 
5. Cens mitjà:  Aquesta fila s’informarà per  a totes les subexplotacions a excepció de les bovines que tinguin aptitud lletera i càrnia. En aquest cas s’informarà en aquesta fila, el cens d’animals d’aptitud càrnia a la fil “cens” s’informaran els animals d’aptitud càrnia lletera. Per a explotacions 
diferents de les bovines, en cas d’engreix el cens mitjà es calcularà dividint el nombre d’animals entrats pel nombre d’engreixades efectuades durant l’any. En el cas d’explotacions amb reproductors el cens mitjà anual podrà coincidir amb el nombre d’animals que habitualment hi ha a 
l’explotació. 

6. La data en què es vol que consti els cens declarat.  

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades facilitades seran registrades en un fitxer automatitzat i que només seran usades per als fins indicats. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició per escrit a: Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural. Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614. 08007 Barcelona. 

Oficina Comarcal       
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Instruccions per emplenar la capacitat d’allotjamen t i cens 
 
1. Boví  de llet   

Femelles: Animals destinats a la reproducció que ja han parit o que tenen més de 2 anys. Sementals: Mascles de més d’un any. Cria: 
Femelles i mascles de menys de 4 mesos. Fase intermitja: (Pre-engreix) Animals d’engreix entre 4 i 8 mesos. Reposició: Femelles 
destinades a la reproducció dels 4 mesos als 2 anys. Engreix: Animals d’engreix de més de 4 mesos. 

  
 
2. Boví de carn 

Femelles: Animals destinats a la reproducció que ja han parit o que tenen més de 2 anys. Sementals: Mascles de més d’un any. Cria: 
Femelles i mascles de menys de 6 mesos. Fase Intermitja: (Pre-engreix) Animals d’engreix entre 6 i 8 mesos. Reposició: Femelles 
destinades a la reproducció dels 6 mesos als 2 anys. Engreix: Animals d’engreix de més de 6 mesos. 

 
 
3. Porcí  
Femelles: Truges destinades a la reproducció de més de 6 mesos. Sementals: Verros reproductors de més de 6 mesos. Cria: Garrins des 
del naixement fins al deslletament. Fase Intermitja: (Transició) Animals amb edats des dels 21 dies als 2 mesos. Reposició: Mascles i 
femelles destinades a la reproducció de 2 a 6 mesos d’edat. Engreix: mascles i femelles d’engreix de més de 2 mesos. 
 
 
4. Oví  

Femelles: Ovelles de més d’un any. Sementals: Marrans de més d’un any. Cria: Xais des del naixement fins als 2 mesos d’edat. Fase 
Intermitja: (Recria)Animals entre 2 i 4 mesos d’edat. Reposició: Mascles i femelles destinats a la reproducció entre 4 mesos i 1 any. Engreix: 
Animals d’engreix. 

 
 
5. Cabrum 

Femelles: Cabres de més d’un any. Sementals: Bocs de més d’un any. Cria: Cabrits des del naixement fins als 2 mesos d’edat. Fase 
Intermitja: (Recria)Animals entre 2 i 4 mesos d’edat. Reposició: Mascles i femelles destinats a la reproducció entre 4 mesos i 1 any. Engreix: 
Animals d’engreix. 

 
 
6 Èquids  

Femelles: Eugues de més de 36 mesos. Sementals: Cavalls de més de 36 mesos. Cria: Poltres més petits de 6 mesos. Fase Intermitja: 
(Recria) Animals entre 6 i 12 mesos d’edat. Reposició: Animals entre 12 i 36 mesos d’edat.  Engreix: Animals d’engreix entre 6 i 12 mesos. 
Altres: Animals de més de 36 mesos no destinats a la reproducció. 

 
7. Aus de corral  

Femelles: Gallines reproductores, els ous de les quals són destinats a incubació. Sementals: Galls reproductors destinats a fecundar les 
gallines reproductores. Cria: Pollets i polletes destinats a la reproducció o posta des del naixement als 30 dies. Fase Intermitja: (Recria) Aus 
amb edats d’1 a 5 mesos destinades a la posta. Reposició: Aus amb edats d’1 a 5 mesos destinades a la reproducció. Engreix: Animals 
destinats a l’engreix. Altres: En el camp de l’esquerra s’informarà del nombre de gallines ponedores, els ous de les quals són destinats al 
consum.  
 
 
8.Cunícola  

Femelles: Conilles reproductores de més de 18 setmanes. Sementals: Conills reproductors de més de 18 setmanes. Cria: Llodrigons de 
menys d’un mes d’edat. Reposició: Reposició de reproductors de 4 a 18 setmanes. Engreix: conills de més de 4 setmanes de vida destinats 
a l’engreix. 
 
 
9.Apícola  

Altres: En el camp de l‘esquerra s’informarà del número d’arnes transhumants i en el camp de la dreta, s’informarà del número d’arnes 
estants. 
 
 
10.Sales d’incubació  

Altres: Capacitat d’incubació. En el camp de l’esquerra s’informarà de les unitats de milió. En el camp de la dreta s’informarà dels milers 
d’ous. 

 


