ANNEX 3: PLA DE LA CONVERSIÓ DE LA PRODUCCIÓ AVÍCOLA

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 els Reglaments (CE) 834/2007
i 889/2008 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 fins
l’edifici més proper.

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
pollastre d’engreix
gall d’indi femella d’engreix
gall d’indi mascle d’engreix
guatlles d’engreix
oques d’engreix
ànecs d’engreix
pintades d’engreix
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):
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polletes convencionals criades segons l’article 42.b del Reglament (CE) 889/2008 relatiu a
l’alimentació i a la sanitat animal (animals de menys de 18 setmanes, amb autorització prèvia del
DARP, que hauran de passar un període de conversió de 6 setmanes). Només fins a 31/12/2021.
convencional (animals de menys de 3 dies, amb autorització prèvia del DARP, que hauran de passar
un període de conversió de 6 setmanes).

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:

-

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

-

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

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) *2
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
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) (només per
pintades)
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 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 de l’annex III.2 del Reglament (CE) 889/2008)

-

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:
Pinso
Farratge

Proveïdor (nº inscrit)

Qualificació

Quantitat (kg)

Elaboraré el meu propi pinso:
Ingredients

Quantitat (%)

Faré servir complements vitamínics, correctors, additius i/o auxiliars tecnològics. En aquest cas
indicar quins:
Tinc autosuficiència per a la producció d’aliments:
Tipus d’alimentació
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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?
Indicar el codi de marcatge:
2.7 Profilaxi
Especifiqueu tipus de tractament de sanitat animal que realitzeu:

Vacunes

Sí

No

Sí

No

Motiu:
Producte:
Moment:
Dosi:
Per a quins animals?
Desparasitacions
Motiu:
Producte:
Moment:
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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.
 La suma total dels animals a cada galliner no podrà superar l’establert al punt 3 lletra e) de l’Article 12 del
Reglament 889/2008. 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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