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8. Nivell d’exposició de l’operari: mesures preventives i de protecció en
l’ús de productes fitosanitaris.
9. Relació treball-salut: normativa sobre prevenció de riscs laborals.
10. Bones pràctiques ambientals. Sensibilització mediambiental.
11. Protecció del medi ambient i eliminació d’envasos buits. Normativa
específica.
12. Principis de la traçabilitat. Requisits en matèria d’higiene dels aliments i dels pinsos.
13. Bona pràctica fitosanitària: interpretació de l’etiquetatge i fitxes de
dades de seguretat.
14. Normativa que afecta la utilització de productes fitosanitaris.
Infraccions i sancions.
15. Pràctiques d’aplicació de productes fitosanitaris.
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13. Bona pràctica fitosanitària.
14. Interpretació de l’etiquetatge i de les fitxes de seguretat.
15. Planificació de les fumigacions: aspectes que cal considerar.
16. Preparació i senyalització de les mercaderies, dels recintes i de les
zones que s’han de fumigar.
17. Legislació específica sobre fumigants i la seva aplicació.
18. Pràctiques de fumigació.
19. Exercicis de desenvolupament de casos pràctics.
Nombre mínim d’hores lectives: 50

—o—

Nombre mínim d’hores lectives: 25
Programa del curs per al nivell qualificat (establert en
l’Ordre PRE/2922/2005)
1. Les plagues dels cultius: danys que produeixen.
2. Mètodes de control de les plagues.
3. Mitjans de protecció fitosanitària. Lluita integrada i lluita biològica.
4. Productes fitosanitaris: substàncies actives i preparats.
5. Mètodes d’aplicació de productes fitosanitaris.
6. Equips d’aplicació: funcionament dels diferents tipus.
7. Neteja, regulació i calibratge dels equips.
8. Manteniment i revisions dels equips.
9. Perillositat dels productes fitosanitaris per a la salut.
10. Residus de productes fitosanitaris: riscs per al consumidor.
11. Intoxicacions i altres efectes sobre la salut. Primers auxilis.
12. Tractaments fitosanitaris. Preparació, barreja i aplicació.
13. Riscs derivats de la utilització de productes fitosanitaris.
14. Nivell d’exposició de l’operari.
15. Mesures preventives i de protecció de l’operari.
16. Relació treball-salut: normativa sobre prevenció de riscs laborals.
17. Bones practiques ambientals. Sensibilització mediambiental.
18. Riscs per al medi ambient: mesures de mitigació.
19. Eliminació d’envasos buits. Sistemes de gestió.
20. Principis de la traçabilitat. Requisits en matèria d’higiene dels aliments i dels pinsos.
21. Transport, emmagatzematge i manipulació de productes fitosanitaris.
22. Seguretat social agrària.
23. Bona pràctica fitosanitària.
24. Interpretació de l’etiquetatge i de les fitxes de dades de seguretat.
25. Normativa que afecta la utilització de productes fitosanitaris.
Infraccions i sancions.
26. Pràctiques d’aplicació.
27. Exercicis de desenvolupament de casos pràctics.
Nombre mínim d’hores lectives: 72
3. Programa del curs per al nivell de fumigador (establert en l’Ordre
PRE/2922/2005)
1. Problemàtiques fitosanitàries:
a) Dels sòls agrícoles.
b) Dels productes vegetals emmagatzemats.
c) Dels locals i les instal·lacions agrícoles.
d) Dels mitjans de transport i l’utillatge agrícola.
e) De les plantes vives i el material vegetatiu.
f) Dels cultius en ambient confinat.
2. Propietats, maneres i espectre d’acció de fumigants:
a) Bromur de metil
b) Cloropicriana
c) Fosfurs d’alumini i de magnesi / fosfamina
d) Cianurs / àcid cianhídric
e) Diversos (diòxid de carboni, sulfur d’hidrogen i altres)
3. Transport, emmagatzematge i manipulació de fumigants.
4. Factors que cal considerar en l’aplicació dels diferents fumigants.
5. Tècniques i equips de fumigació.
6. Manteniment, regulació, calibratge i revisió dels equips.
7. Perillositat i riscs específics per a la salut. Primers auxilis.
8. Detectors de gasos, màscares, filtres i altres elements de seguretat.
9. Manteniment dels elements i dels equips de seguretat.
10. Principis de la traçabilitat. Requisits en matèria d’higiene dels aliments i dels pinsos.
11. Relació treball-salut: normativa sobre prevenció de riscs laborals.
12. Seguretat social agrària.

Num. 880
Resolució de la consellera d’Agricultura i Pesca de 16 de gener
de 2006, per la qual es fixen determinats aspectes per a la utilització de llibres d’explotació en format informàtic per al bestiar
boví, oví, caprí i porcí, per a l’aviram i per als conills
En l’article 38.2 de la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal, s’estableix que cada explotació d’animals ha de mantenir actualitzat un llibre d’explotació en què s’han de registrar com a mínim les dades que disposa la normativa aplicable i, així mateix, disposa que la persona titular de l’explotació n’és
la responsable.
El Reial decret 1980/1998, de 18 de setembre, pel qual s’estableix un sistema d’identificació i registre dels animals de l’espècie bovina, en l’article 14
disposa que les persones posseïdores dels animals han de mantenir a l’explotació, de manera actualitzada, un llibre de registre d’explotació, que s’ha de mantenir manual o informatitzadament i que ha de contenir les dades mínimes que
s’indiquen en el Reglament (CE) 2629/1997, de la Comissió, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen determinades disposicions d’aplicació del Reglament
820/1997.
El Reial decret 205/1996, de 9 de febrer, pel qual s’estableix un sistema
d’identificació i registre dels animals de les espècies bovina, porcina, ovina i
caprina —actualment només vigent per al bestiar porcí—, en l’article 4 regula
els llibres de registre d’explotació i admet la possibilitat que es mantenguin mitjançant fitxers informàtics.
El Reial decret 1547/2004, de 25 de juny, pel qual s’estableixen normes
per a l’ordenació de les explotacions cunícoles, també preveu que el llibre de
registre d’explotació, que ha d’estar a disposició de l’autoritat competent, es
mantengui de manera manual o informatitzada.
El Reial decret 947/2005, de 29 de juliol, pel qual s’estableix un sistema
d’identificació i registre d’animals de les espècies ovina i caprina, en l’article 9
fixa les dades mínimes que ha de contenir el llibre de registre i també disposa
que s’ha de mantenir de manera manual o informatitzada.
El Reial decret 328/2003, de 14 de març, pel qual s’estableix i es regula
el pla sanitari avícola, obliga les persones titulars de les explotacions a tenir un
llibre de registre a disposició de l’autoritat competent, perquè en pugui fer el
control. Així mateix, el Reial decret 1084/2005, de 16 de setembre, d’ordenació
de l’avicultura de carn, en l’article 7 estableix que el llibre de registre s’ha de
mantenir de manera manual o informatitzada.
Per tot això, per tal d’aplicar la normativa estatal i comunitària en matèria
del llibre de registre d’explotació, i a fi de facilitar que les persones titulars de
les explotacions compleixin el que s’hi disposa i que la Direcció General
d’Agricultura dugui a terme les actuacions de control que té assignades,
RESOLC
Primer
Les persones titulars de les explotacions ramaderes de bestiar boví, oví,
caprí o porcí, d’aviram o de conills que decideixin mantenir el llibre de registre
de l’explotació en format informàtic han de complir, d’acord amb el que es disposa en la normativa aplicable, els punts següents:
a) Han de presentar a la Direcció General d’Agricultura una còpia, en
suport paper, de la informació que figura en el llibre, per tal que els serveis veterinaris puguin verificar que conté la informació mínima obligatòria per a cada
espècie animal que es recull en l’annex d’aquesta Resolució. A requeriment dels
serveis veterinaris s’hi han de transmetre aquestes dades en suport informàtic.
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escau, identificació del veterinari/ària.
b) El llibre de registre de l’explotació actualitzat ha d’estar a disposició de
la Direcció General d’Agricultura i les persones titulars s’han de comprometre
a presentar-ne una còpia en paper, signada, sempre que se’ls ho sol·liciti.
c) S’han de comprometre a preveure sistemes de seguretat que evitin la
destrucció i la pèrdua de les dades que figuren en el registre.
d) S’ha de mantenir el llibre de registre de l’explotació —en format informàtic o bé la informació que hi consta traslladada en suport paper— a disposició de la Direcció General de Agricultura durant un període de tres anys a partir que cessi l’activitat ramadera.
Segon
Aquesta Resolució s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
Palma, 16 de gener de 2006
La consellera d’Agricultura i Pesca
Margalida Moner Tugores
ANNEX
Informació mínima obligatòria per al bestiar boví, d’acord amb el Reial
decret 1980/1998, de 18 de setembre.
a) La informació, actualitzada, que es preveu en l’article 14.3 (apartats del
primer al quart del punt 1 de la lletra c) de la Directiva 64/432/CEE:
- Codi d’identificació.
- Data de naixement.
- Sexe.
- Raça o pelatge.
b) La data de la mort de l’animal a l’explotació.
c) En cas d’animals que surtin de l’explotació, el nom i l’adreça de la persona posseïdora (excepte el transportista) o el codi d’identificació de l’explotació a la qual l’animal s’ha transferit, i la data de partida.
d) En cas d’animals que arribin a l’explotació, el nom i l’adreça de l’anterior persona posseïdora (excepte el transportista) o el codi d’identificació de
l’explotació des de la qual l’animal s’ha transferit, i la data d’arribada.
e) El nom i la signatura de la persona representant de l’autoritat competent que ha comprovat el registre i la data en què s’ha fet la comprovació.
Informació mínima obligatòria per al bestiar porcí, d’acord amb el Reial
decret 205/1996, de 9 de febrer.

f) Entrada d’animals, per espècies: data; nombre d’animals i categoria a
què pertanyen, que s’han de desglossar en cadascuna de les classificacions que
s’estableixen en l’article 11.4 del Reial decret 947/2005 (no reproductors de
menys de quatre mesos, no reproductors de quatre a dotze mesos, reproductors
mascles i reproductors femelles); codi de l’explotació de procedència, i número
de guia, certificat sanitari o document de trasllat.
g) Sortida d’animals, per espècies: data; nombre d’animals i categoria a
què pertanyen, que s’han de desglossar en cadascuna de les classificacions que
s’estableixen en el Reial decret esmentat abans; nom del transportista; número
de matrícula de la part del mitjà de transport que conté els animals; codi de l’explotació (incloent-hi els escorxadors) o lloc de destinació, i número de guia, certificat sanitari o document de trasllat.
h) Cens total d’animals que ha mantengut l’explotació durant l’any anterior, que s’han de desglossar en cadascuna de les classificacions del Reial decret
esmentat abans i d’acord amb les declaracions que s’hi preveuen en l’article
11.4.
i) Balanç de reproductors cada vegada que es produeix una entrada o una
sortida d’animals o cada vegada que els animals de l’explotació accedeixen a la
condició de reproductors.
j) Substitucions de mitjans d’identificació per pèrdues o deterioraments o
per anotar-hi les marques que es col·loquen en animals que procedeixin de països tercers, s’ha d’indicar la data de l’acció.
k) Nom, llinatges i signatura de la persona representant de les autoritats
competents que ha comprovat el registre i data en què s’ha dut a terme la comprovació.
No obstant això, el llibre de registre dels escorxadors pot no incloure les
dades que contenen els paràgrafs d, e, g, i, j i k anteriors.
A partir de l’1 de gener de 2008, a més de la informació esmentada, s’hauran de registrar per a cada animal que hagi nascut després d’aquesta data, identificat individualment, les dades següents:
a) Codi d’identificació de l’animal.
b) Any de naixement i data d’identificació.
c) Raça i, si es coneix, genotip.
d) Mes i any de la mort, si l’animal va morir a l’explotació.
Informació mínima obligatòria per als conills, d’acord amb el Reial decret
1547/2004, de 25 de juny.
El llibre de registre d’explotació ha de contenir, amb caràcter general, les
dades següents:
a) Codi d’explotació.

a) Full d’obertura: codi de l’explotació, data d’obertura, nombre d’animals reproductors (s’hi han de diferenciar els mascles i les femelles) i nombre
d’animals d’engreix.

b) Nom i adreça de l’explotació.
c) Identificació de la persona titular i adreça completa.

b) Fulls de moviments: data, destinació o procedència, número del document sanitari oficial d’acompanyament, marca del lot, nombre d’animals que es
donen d’alta o de baixa, i balanç final d’animals reproductors i d’engreix.
c) Fulls d’incidències: data, marca anterior, nova marca, nombre d’animals afectats i descripció de la incidència.
Informació mínima obligatòria per al bestiar oví i caprí, d’acord amb el
Reial decret 947/2005, de 29 de juliol.
a) Codi d’explotació.
b) Nom, coordenades geogràfiques i/o adreça de l’explotació.

d) Classificació zootècnica.
e) Inspeccions i controls: data en què s’han dut a terme, motiu, número
d’acta (per a les oficials) i identificació del veterinari/ària.
f) Capacitat màxima: s’han d’indicar expressament els animals per categories (mascles reproductors, femelles reproductores, animals d’engreix, animals de reposició —femelles i mascles— i altres).
g) Entrada de lots d’animals: data, quantitat d’animals i categoria a què
pertanyen (mascles reproductors, femelles reproductores, animals d’engreix,
animals de reposició —femelles i mascles— i altres); codi de l’explotació de
procedència, i número de guia o certificat sanitari.

c) Identificació de la persona titular, NIF/CIF, telèfon i/o adreça completa.
d) Espècies ovines o caprines que es mantenen i classificació zootècnica
de l’explotació, d’acord amb el Reial decret 947/2005.

h) Sortida de lots d’animals: data, quantitat d’animals i categoria a què
pertanyen (mascles reproductors, femelles reproductores, animals d’engreix,
animals de reposició —femelles i mascles— i altres); codi de l’explotació,
escorxador o lloc de destinació, i número de guia o certificat sanitari.

e) Inspeccions i controls: data de realització, motiu, número d’acta i, si

i) Incidències de qualsevol malaltia infecciosa contagiosa que tengui
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repercussió en la salut pública: data, nombre d’animals afectats i mesures que
s’han pres per controlar-la i per eliminar-la, si escau.
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b) Nom i adreça de l’explotació.
c) Identificació de la persona titular i adreça completa.

j) Cens mitjà d’animals durant l’any anterior, per categories (mascles
reproductors, femelles reproductores, animals d’engreix, animals de reposició
—femelles i mascles— i altres).

d) Classificació de l’explotació, d’acord amb les categories que s’estableixen en l’article 3 del Reial decret 1084/2005, de 16 de setembre.

No obstant això, el llibre de registre dels escorxadors cunícoles no ha de
contenir l’apartat d i no és obligatori que contengui els apartats e, f i j.

e) Inspeccions i controls: data de realització, motiu, número d’acta —si
n’és el cas— i identificació del veterinari/ària.

Informació mínima obligatòria per a l’aviram, d’acord amb el Reial decret
328/2003, de 14 de març.

f) Capacitat productiva màxima anual dels animals. Si escau, s’ha d’indicar per a cadascuna de les classificacions que s’estableixen en l’article 3.1 del
Reial decret 1084/2005, de 16 de setembre.

A. INCUBADORES
g) Entrada de lots d’animals: data; nombre d’animals i, si escau, categoria a què pertanyen, que s’han de desglossar en cadascuna de les classificacions
que s’estableixen en l’article 3.1 del Reial decret 1084/2005, de 16 de setembre;
codi de l’explotació de procedència, i número de guia o certificat sanitari.

a) Persona titular de la incubadora.
b) Número d’autorització sanitària.
c) Tipus o espècie d’aviram de què provenen els ous incubats:
1. Procedència dels ous i número d’autorització sanitària.
2. Data d’arribada.
3. Nombre d’ous.
4. Resultats dels naixements.
5. Anàlisis de laboratori i resultats que s’han obtengut.
6. Vacunacions.
7. Nombre d’ous incubats que no donaren lloc a naixements i destinació
d’aquests ous.
8. Destinació dels polls amb un dia de vida.

h) Sortida de lots d’animals: data; nombre d’animals i, si escau, categoria
a què pertanyen, que s’han de desglossar en cadascuna de les classificacions que
s’estableixen en l’article 3.1 del Reial decret 1084/2005, de 16 de setembre;
codi de l’explotació, escorxador o lloc de destinació, i número de guia o certificat sanitari.

B. GRANGES DE
PRODUCCIÓ I DE CRIA

j) Cens total d’animals que ha mantengut l’explotació durant l’any anterior, que s’han de desglossar, si escau, en cadascuna de les classificacions que
s’estableixen en l’article 3.1 del Reial decret 1084/2005, de 16 de setembre.

SELECCIÓ,

DE

MULTIPLICACIÓ,

DE

i) Incidències de qualssevol malalties infeccioses contagioses i parasitàries, data, nombre d’animals afectats i mesures que s’han pres per controlar-les
i per eliminar-les, si escau.

Per a cada ramada s’ha d’indicar com a mínim:
a) Data d’arribada de les aus.
b) Procedència de les aus.
c) Nombre d’aus.

No obstant això, el llibre de registre dels escorxadors avícoles pot no
incloure les dades que contenen els paràgrafs d, e, f i j d’aquest annex.
El que es disposa en els paràgrafs e, g, h, i i j d’aquest annex es pot registrar mitjançant els documents que s’estableixen en el Reial decret 328/2003, de
14 de març, o en altres normes, sempre que totes les dades que es requereixen
en els paràgrafs esmentats figurin en aquests documents.

d) Rendiment efectiu de l’espècie (per exemple, augment de pes).
e) Mortalitat.
f) Proveïdors de pinsos.
g) Tipus i període d’utilització dels additius i termini d’espera.
h) Consum de pinsos i d’aigua.
i) Anàlisis i diagnòstics del veterinari/ària i, si n’és el cas, resultats de les
anàlisis de laboratori.
j) Tipus de medicament que, si n’és el cas, s’ha administrat a les aus i data
de l’inici i del final de l’administració del medicament (o, si escau, referència al
llibre de tractaments).
k) Dates i tipus de vacuna que, si n’és el cas, s’ha aplicat (o, si escau, referència al llibre de tractaments).
l) Increment de pes durant el període d’engreix.
m) Resultats de les inspeccions sanitàries anteriors que s’han fet a l’aviram procedent de la mateix ramada.

—o—
Num. 922
Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 23 de gener de
2006, per la qual es modifica la Resolució de la consellera
d’Agricultura i Pesca de 4 d’octubre de 2005, per la qual s’estableix un règim d’ajudes per a la plantació d’arbres afectats per
la sequera
Mitjançant la Resolució de la consellera d’Agricultura i Pesca de 4 d’octubre de 2005, s’estableix un règim d’ajudes per a la plantació d’arbres afectats
per la sequera (BOIB núm. 150, de 8 d’octubre de 2005), sobre la base del que
es preveu en l’Ordre de la mateixa Conselleria de 10 de març de 2005, per la
qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en els sectors agrari i pesquer (BOIB núm. 43, de 17 de març de 2005).
Atès el gran nombre de sol·licituds d’ajuda que s’han cursat per accedir a
aquesta convocatòria i la considerable importància que té pal·liar els efectes desfavorables en el sector agrari produïts per les circumstàncies climàtiques esmentades, es considera necessari incrementar la dotació pressupostària que s’establí
inicialment per a aquesta convocatòria a fi de poder atendre el major nombre de
sol·licituds possibles.

n) Nombre d’aus que s’han enviat a l’escorxador.
o) Data prevista per al sacrifici.
Informació mínima obligatòria per a l’avicultura de carn, d’acord amb el
Reial decret 1084/2005, de 16 de setembre.
El llibre de registre d’explotació ha de contenir, amb caràcter general, les
dades següents:
a) Codi d’explotació.

L’Ordre de 10 de març de 2005 esmentada, en l’article 3.3, estableix la
possibilitat de fer aquest increment mitjançant la modificació de la convocatòria, la qual cosa no hi ha de comportar cap altra variació.
D’altra banda, mitjançant l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de
23 de desembre de 2005, es disposa que el Fons de Garantia Agrària i Pesquera
de les Illes Balears (FOGAIBA) assumeix l’execució de la política de millora i
foment dels sectors agrari i pesquer (BOIB núm. 195, de 30 de desembre de
2005). En l’article 3 s’estableix que el FOGAIBA ha de prosseguir els expedients administratius derivats de convocatòries obertes i finalitzades i que —per
tal de complir les finalitats que es persegueixen amb aquestes línies, i també de

