Generalitat de Catalunya
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
FULL DE DECLARACIÓ DE DADES D’UNA EXPLOTACIÓ D’AUTOCONSUM D’AUS
per a la seva inscripció al Registre d’explotacions ramaderes

Dades de la persona titular
Cognoms i nom

DNI/NIF/NIE

Telèfon

Adreça de contacte

Població

Codi postal

Dades de l’explotació
Adreça de l’explotació (finca, lloc o paratge)

Codi postal

Població

Coordenades UTM

Dades dels animals
Espècie d’animals (indiqueu el nombre):
Gallines:

Orques:

Ratites:

Pollastres:

Faisans:

Coloms:

Galls d’indi:

Guatlles:

Altres
(especificar):

Ànecs:

Perdius:

Forma de cria
Tancat:

Sistema intensiu en gàbia (aus de carn criades en gàbies dins d’una nau).
Sistema intensiu en sòl (aus de carn criades a terra dins d’una nau).
En gàbia (aus ponedores criades en gàbia)

Obert:

A terra (aus ponedores criades a terra)

Galliner amb sortida a l’aire lliure (aus criades a terra dins d’una nau amb sortida a l’exterior).
Granja a l’aire lliure (aus criades a l’exterior).
Camperes (aus ponedores criades en nau i amb sortida a l’aire lliure).

Instal·lacions
Es disposa d’una instal·lació amb capacitat suficient per poder confinar els animals:

Sí

No.

En cas afirmatiu, breu explicació del sistema:

Croquis d’ubicació de l’explotació1

Localitat i data
Signatura de la persona titular

A0862-DO53

1

Fer constar la indicació de la instal·lació amb capacitat suficient per poder confinar els animals

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades
en un fitxer titularitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP). La finalitat del fitxer és mantenir actualitzades
les dades del registre corresponent d’acord amb la normativa aplicable. El DARP és responsable del tractament i la gestió de les dades. Les
dades personals seran publicades al registre corresponent i podran ser comunicades a tercers d’acord amb la normativa específica
d’aquest; també podran ser cedides, si escau, a les entitats determinades en el fitxer, inscrit a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. La
informació sol·licitada a l’interessat és obligatòria per a la finalitat esmentada. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició mitjançant un escrit adreçat al DARP Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614, 08007 Barcelona.
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