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1 Consideracions prèvies 

Les normatives sectorials de les diferents especies així com el Decret 40/2014 d’ordenació de 

les explotacions ramaderes estableix l’obligatorietat de la persona titular de l’explotació 

ramadera de declarar el cens dels animals presents en la seva explotació en el període compres 

entre l’1 de gener a l’1 de març de l’any en curs. 

Aquest document s’ha elaborat amb l’objectiu de servir com a guia per als titulars d’explotacions 

ramaderes a l’hora de declarar el cens i en especial pel que fa a: 

- Com realitzar la declaració de cens de forma telemàtica mitjançant el GTR  
- Detallar per a cada espècie la data i nombre d’animals que s’ha de declarar d’acord 

amb la normativa vigent. 
 

Nota:  en cas de dubte o tenir alguna incidència a l’hora de realitzar el tràmit de declaració de 
cens, us podeu posar en contacte amb l’Oficina Comarcal (OC) del DACC corresponent, que us 
monitoritzaran i resoldran les consultes relacionades amb aquest tràmit.  No oblideu que cal 
demanar cita prèvia. 
 
Enllaç web amb la informació de les OC:  http://agricultura.gencat.cat/ca/dar_contacte/ 
 

1.1 Subjectes obligats i subjectes no obligats 

D’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les 

administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, els 

subjectes següents: 

- Les persones jurídiques 

- Les entitats sense personalitat jurídica 

- Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació 

obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions 

públiques en exercici de l’activitat professional esmentada. En tot cas, dins d’aquest 

col·lectiu s’hi entenen inclosos els notaris, registradors de la propietat i mercantils. 

- Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb 

l’Administració 

 

Pel que fa les persones físiques i d’acord amb el Decret 76/2020, de 4 d'agost, d'Administració 

digital, s’estén l’obligatorietat de la tramitació per mitjans electrònics:  

- Les persones físiques que realitzin activitat econòmica, professional, empresaris 
individuals o autònoms 

 

L’apartat “Actualització de cens” del Mòdul RER està preparat per tal que tant els subjectes 

obligats com els subjectes no obligats (titulars d’explotacions d’autoconsum) realitzin la 

declaració de cens de forma telemàtica. Així doncs:  

- Els subjectes obligats només podran presentar la declaració de cens de forma 

telemàtica. 

http://agricultura.gencat.cat/ca/dar_contacte/
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- Els subjectes no obligats podran escollir fer l’actualització de cens de forma telemàtica 

o bé de forma presencial a les Oficines Comarcals corresponents. 

 

NOTA: Els subjectes no obligats que vulguin realitzar la declaració de cens de forma 

presencial,  hauran de presentar l’imprès normalitzat model A0862-D07 en qualsevol 

dependència del departament competent en matèria de ramaderia. El model A0862-D07 es 

podrà descarregar des de la seu corporativa electrònica de la Generalitat de Catalunya 

(https://seu.gencat.cat) o obtenir en qualsevol dependència del departament competent en 

matèria de ramaderia. Per emplenar l’imprès amb les dades del cens dels animals presents 

en l’explotació cal seguir els mateixos criteris especificats per a cada espècie en aquesta 

Guia. En aquests casos, l’Oficina Comarcal entregarà una còpia del “Full de dades” de 

l’explotació on constin les dades inscrites al Registre d’explotacions ramaderes així com la 

darrera declaració de cens, a efectes de justificant de la declaració de cens. 

2 Actualització de cens  

 

Imatge 1. Actualització de cens. 

 

Quan es premi aquesta opció del menú s’accedirà a una pantalla per fer la cerca de 

l’explotació. 

3 Cerca de l’explotació 

Imatge 2. Cercar l'explotació. 

 

https://seu.gencat.cat/
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 Marca Oficial (MO): l’usuari ha d’introduir una de les MO vinculades al seu 

usuari, és a dir, una MO de la qual és titular. 
 

Imatge 3. Seleccionar marca oficial 
 

També es pot prémer la lupa per tal que s’obri un pop-up des d’on mitjançant l’acció de 

“buscar” es mostrarà la relació d’explotacions vinculades i podrà seleccionar la marca 

oficial sobre la qual es vol fer l’actualització del cens. 

 

Imatge 4. Seleccionar marca oficial – cerca de l’explotació 
 

Un cop l’usuari ha indicat la marca oficial per la qual desitja actualitzar el cens, cal 

prémer “cercar” per tal que la resta de dades es carreguin automàticament. 

 

Imatge 5. Marca Oficial seleccionada 
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4 Pantalla per a l’actualització de dades 

Al carregar les dades de l’explotació per tal de fer l’actualització de cens, es mostrarà 

una pestanya per cadascuna de les subexplotacions (espècies) de l’explotació. En 

cadascuna de les pestanyes es mostrarà la taula d’actualització de cens corresponent a 

l’espècie. 

 

Imatge 6. Actualització de cens – Motiu actualització, cens a data i data actualització 

 

4.1 Dades del tràmit 

A la part superior es poden observar 3 camps: 

 Motiu actualització: aquest camp apareixerà informat per defecte, de tal manera 

que: 

 En el període comprès entre l’1 de gener i fins a l’1 de març de l’any en curs el 

motiu informat en aquest camp serà per defecte, “Declaració anual obligatòria” 

 En cas de posteriors actualitzacions de cens (fora del termini indicat 

anteriorment), el valor informat serà “Declaració del titular” 

 Data: Cal informar de la data a la que es refereix la declaració de cens (cens a data). 

Aquesta data serà la que es mostrarà a la “Taula Cens” de la declaració de cens, en 

l’apartat on posa “Cens a DD/MM/AA”. 

NOTA: Pel motiu “declaració anual obligatòria” i per les especies ovina i caprina 

aquesta data el sistema la desarà sempre com a 01/01/XX (any en curs) ja que és la 

data que normativament han de declarar el cens. 

 Data d’actualització: aquest camp s’omplirà automàticament amb la data en que 

l’usuari esta fent el tràmit telemàtic. Per aquelles especies que la normativa no 

estableix l’obligatorietat de declarar un cens referit a una data concreta ( per 
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exemple els conills), el camp “cens a data” i “data d’actualització” seran la data en 

que es fa l’acció d’actualitzar el cens. 
 

4.2 Dades de les subexplotacions 

Per cada subexplotació es mostrarà la taula de declaració de cens amb les categories 

corresponents de l’espècie.  

 

Imatge 7. Actualització de cens – Capacitat i cens a data 
 

La taula consta de 3 blocs:  

 Taula Capacitat: en aquesta taula es poden observar les dades referents a la 

capacitat de la subexplotació registrades a GTR. Aquestes dades NO són modificables 

per l’usuari des del tràmit de d’actualització de cens i per tant, es mostren únicament 

a nivell informatiu.  

 Taula Cens: en aquesta secció s’informa del “cens a data”, és a dir el número 

d’animals presents a l’explotació en una data concreta. Consten diferents caselles 

mitjançant les quals l’usuari pot informar el cens per cadascuna de les categories.  

 Primera declaració: Per noves explotacions, en la primera actualització de cens 

realitzada per l’usuari, els camps apareixeran buits i caldrà informar-los. 

 Següents declaracions: Per defecte, es mostraran els valors del darrer “cens a 

data” de la subexplotació que consten inscrits a GTR. 

 

NOTA: Per enregistrar correctament el cens (cens a data), és necessari prémer el botó 

d’acció “ENVIAR” per a cada espècie present a l’explotació. 
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4.2.1 Subexplotacions bovines i equines 

 

La declaració de cens al GTR per les espècies BOVINA i EQUINA serà un procés 

automàtic, a partir de les dades d’identificació individual d’animals informades als 

mòduls de Boví i Equí, respectivament. Per tant per aquestes especies NO existirà l’opció 

“Actualització del cens”. 

4.2.2 Subexplotacions porcines:  

 

 

 

 
Imatge 8. Actualització de cens espècie porcina - Capacitat i cens a data 

 

 En el camp cens a data cal informar la data 31/12/XX (any anterior declaració de 

cens) 

 

 A la taula “Cens” cal informar el nombre d’animals presents en l’explotació a 31 de 

desembre de l’any anterior desglossat, segons correspongui, en funció de la 

classificació zootècnica de l’explotació, en les categories d’animals següents: 

femelles, mascles, cria, transició, reposició i engreix. 

NOTA: en el cas que a data 31/12 alguna nau, o la totalitat de les naus, estiguessin 

buides, cal informar el número total (sumatori) d’animals que es corresponguin amb la 

darrera entrada de porcs a cadascuna de les naus. 

  

Cens a data cal informar la data 31/12/XX (any anterior declaració de cens) 

 

Cens d’animals presents en l’explotació a 31/12/XX (de l’any anterior) 
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4.2.3 Subexplotacions avícoles (aus de corral):  

 

 

 

 

 

Imatge 9. Actualització de cens espècie gallines i pollastres - Capacitat i cens a data 

 

En el cas de les aus de corral es declararà el cens desglossat en funció de les naus 

registrades en l’explotació, les quals tenen assignada una “Classificació zootècnica”, i 

una “Forma de cria”. 

4.2.3.1 Explotacions de producció i reproducció (aus de carn): 

 En el camp “cens a data” cal informar la data 31/12/XX (any anterior declaració de 

cens). 

 A la taula “Cens” cal informar el número d’animals que es corresponguin amb la 

darrera entrada d’aus a cadascuna de les naus efectuada entre el 1 de gener i el 31 

de desembre de l’any anterior al de la declaració de cens (data que s’ha informat al 

camp cens a data), desglossat, segons correspongui, en funció de la classificació 

zootècnica de l’explotació, en la categoria d’animals: engreix 
 

4.2.3.2 Explotacions de producció d’ous per consum (aus de posta):  

 En el camp “cens a data” cal informar la data 31/12/XX (any anterior declaració de 

cens) 

Carn i Recria: número d’animals corresponent amb la darrera entrada d’aus 

Incubadora: número d’ous incubats a l’any a l’explotació a 31/12/XX (de 

l’any anterior) 

 

Cens a data (carn, posta, recries, selecció, multiplicació i incubadora): cal informar la data 

31/12/XX (any anterior declaració de cens) 

 

Posta, Selecció i Multiplicació: animals presents en l’explotació a 31/12/XX 

(de l’any anterior) 

6 
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 A la taula “Cens” cal informar el cens present a l’explotació a data 31 de desembre 

de l’any anterior al de la comunicació del cens, desglossat, segons correspongui, en 

funció de la classificació zootècnica de l’explotació, en la categoria d’animals: 

ponedores 
 

4.2.3.3 Explotacions de recria d’aus (de cria o reproducció, d’aus d’explotació o d’aus 

de producció):  

 En el camp “cens a data” cal informar la data 31/12/XX (any anterior declaració de 

cens). 

 A la taula “Cens” cal informar el número d’animals que es corresponguin amb la 

darrera entrada d’aus a cadascuna de les naus efectuada entre el 1 de gener i el 31 

de desembre de l’any anterior al de la declaració de cens (data que s’ha informat al 

camp cens a data), desglossat, segons correspongui, en funció de la classificació 

zootècnica de l’explotació, en la categoria d’animals: recria 
 

4.2.3.4 Explotacions avícoles de selecció o multiplicació 

 En el camp “cens a data” cal informar la data 31/12/XX (any anterior declaració de 

cens) 

 A la taula “Cens” cal informar el cens present a l’explotació a data 31 de desembre 

de l’any anterior al de la comunicació del cens, desglossat, segons correspongui, en 

funció de la classificació zootècnica de l’explotació, en les categories d’animals 

següents: femelles, mascles 

4.2.3.5 Explotacions d’aus amb incubadora:  

 En el camp “cens a data” cal informar la data 31/12/XX (any anterior declaració de 

cens) 

 A la taula “Cens” cal informar el número d’ous incubats a l’any a l’explotació fins a 

data 31 de desembre de l’any anterior al de la comunicació del cens, , desglossat, 

segons correspongui, en funció de la classificació zootècnica de l’explotació, en la 

categoria d’animals: ous 

 

NOTA: Per a una correcta actualització del cens de les explotacions d’Aus de corral amb 

més d’una Classificació Zootècnica i/o Forma de cria és necessari que quan alguna de les 

naus no estigui correctament informada, el titular de l’explotació (o el seu representant 

legal) es posi en contacte amb l’Oficina Comarcal corresponent. 
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4.2.4 Subexplotacions d’oví i/o cabrum  

 

 

 

 

Imatge 10. Actualització de cens espècie ovina / caprina - Capacitat i cens a data 

 

 En el camp “cens a data” cal informar la data 01/01/XX (any en curs) 

NOTA: Amb motiu “Declaració anual obligatòria” el sistema GTR informarà sempre la 

data 01/01/XX (any en curs) ja que és la data que s’indica en la normativa que els titulars 

de les explotacions han de declarar el cens. 

 A la taula “Cens” cal informar del cens d’animals, desglossat per categories, 

mantinguts a l’explotació a dia 1 de gener de l’any en curs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cens a data cal informar la data 01/01/XX (any en curs) 

 

Cens d’animals, desglossat per categories, a dia 1 de gener de l’any en curs 
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4.2.5 Subexplotacions apícoles:  

 

 

 

 

Imatge 11. Actualització de cens espècie apícola - Capacitat i cens a data 

 

En el cas de les espècies apícoles, es declararà el cens desglossat en funció del camp del 

tipus d’arnes “estant” i “transhumant”.  

 En el cas de les arnes estants caldrà declarar el cens per cada assentament. 

Seguidament el sistema calcularà el total d’arnes estants de l’explotació. 

 En el cas de les arnes transhumants només es declararà el nombre total d’arnes.  

En base a les dades anteriors es calcularà automàticament el número total d’arnes de 

l’explotació. 

 En el camp “cens a data” cal informar la data 31/12/XX (any anterior declaració de 

cens) 

 A la taula “Cens” cal informar el cens de les arnes a data 31 de desembre de l’any 

anterior. 

  

Cens a data cal informar la data 31/12/XX (any anterior declaració de cens) 

 

El cens de les arnes a data 31 de desembre de l’any anterior 
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4.2.6 Subexplotacions cunícoles:  

 

 

 

 

Imatge 12. Actualització de cens espècie cunícola - Capacitat i cens a data 

 

 En el camp “cens a data” cal informar de la data en la que es referiria la declaració 

del cens. 

 

 A la taula “Cens” s’informarà d’acord amb el càlcul següent: 
 
 En cas d’explotacions de reproducció (selecció, multiplicació) en les quals el 

nombre d’animals no pateix grans modificacions al llarg de l’any, el cens mitjà 
serà el número total d’animals que es manté estable a la subexplotació  durant 
el període censal (de l’1 de gener al 31 de desembre de l’any anterior al de la 
declaració). 
 

 En cas d’explotacions d’engreix, el cens mitjà serà el sumatori dels animals 
entrats en cada engreixada dividit pel número d’engreixades realitzades durant 
l’any. 
 

 

 

 

 

 

Cens a data cal informar la data a la que es referiria la declaració de cens 

 

Cens d’animals presents a l’explotació, desglossat per categories, 

en la data informada en el camp “cens a data” 
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4.2.7 Subexplotacions d’altres espècies:  

 

 

 

 

Imatge 13. Actualització de cens altres espècies - Capacitat i cens a data 
 

 En el camp “cens a data” cal informar de la data en la que es referiria la declaració 

del cens. 

 

 A la taula “Cens” cal informar el número total d’animals en l’explotació a data de la 

declaració de cens i els Kgs totals corresponents (si escau). 

5 Enviar l’Actualització de cens 

Un cop s’han desat les dades de declaració de cens per a cada espècie caldrà prémer el 

botó d’acció: ENVIAR 

 

 

Imatge 14. Enviar les dades de l'actualització de cens 

 

Al prémer sobre el botó “ENVIAR” el sistema procedirà a enregistrar les dades.  

NOTA: És necessari fer l’acció d’ENVIAR a cada una de les espècies (subexplotacions) per 

a les quals es vulgui realitzar l’actualització de cens de forma que es mostri un missatge 

conforme la espècie s’ha actualitzat correctament. 

 

 

Imatge 15. Missatge dades actualitzades correctament 

Cens a data cal informar la data a la que es referiria la declaració de cens 

 

Número total d’animals a data de la declaració de cens i els Kgs totals 
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6 Declaració de cens superior a la capacitat màxima autoritzada 

En els cas que el total de Unitats de bestiar (UB) declarades al cens sigui superior a les 

UB totals de la capacitat de la subexplotació apareixerà un avís per l’usuari:  

“El cens és superior a la capacitat autoritzada” Voleu continuar?”. 

En cas de marcar “NO” ens permetrà tornar a editar les dades. En cas de marcar “SI” 

s’enregistraran les dades informades. 

NOTA: Tot i que el sistema permeti la declaració de cens superior a la capacitat cal 

recordar que les dades de la capacitat informada al Registre d’explotacions ramaderes 

signifiquen el número màxim d’animals que es poden allotjar a les instal·lacions i per 

tant declarar un cens superior implica un incompliment, i l’adopció d’actuacions per part 

del Departament d’Acció climàtica, Alimentació i Agenda rural 

 

 

Imatge 16. Cens superior a la capacitat declarada. 
 

Si totes les dades són correctes apareixerà un missatge a la part superior confirmant que 

les dades s’han enregistrat correctament.  

 

Imatge 17. Dades enregistrades correctament. 
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7 Càrrega massiva de l’actualització de cens 
 

L’opció “Càrrega massiva” és una alternativa a la declaració de cens de forma individual 

indicada per aquells usuaris que vulguin declarar el cens de un nombre elevat 

d’explotacions.  

Els usuaris que poden realitzar una declaració de cens de forma massiva són els usuaris 

amb rol ramader (per a totes aquelles explotacions de la seva titularitat) i les entitats 

ramaderes i empreses integradores (per a totes les explotacions amb les que mantinguin 

vinculacions vigents).  

 

En el cas dels usuaris amb rol ramader, mitjançant aquesta acció poden declarar el cens 

de les diferents explotacions ramaderes per a les quals constin com a persona titular. 

 

 

Prement el botó “Càrrega massiva” s’accedeix a una nova pantalla on d’acord amb el NIF 

del usuari el sistema procedirà a carregar el llistat de Marques Oficials que consten 

vinculades en el sistema GTR. 

Tal com succeeix en la declaració individualitzada, el motiu de la declaració s’informarà 

per defecte “Declaració anual obligatòria” (durant el període comprès entre l’1 de gener 

i fins a l’1 de març) o Declaració del titular (per a la resta de l’any).  

Pel que fa les dates, l’usuari haurà d’informar en el camp “data” la data a la que fa 

referència la declaració de cens i pel que fa el camp “data d’actualització” s’informarà 

automàticament per el sistema amb la data d’acció.  

Addicionalment, En aquesta pantalla hi ha dos opcions més: “Descarregar plantilla Excel 

cens” i “Carregar Excel Cens” 

Imatge 18. Càrrega massiva de cens.  

Imatge 19. Càrrega massiva de cens – Marques Oficials vinculades. 
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 Descarregar plantilla excel cens: aquesta opció permet descarregar una plantilla 

Excel amb la totalitat d’explotacions ramaderes vinculades al rol Ramader i on es 

poden enregistrar les dades corresponents al cens de les diferents explotacions, 

desglossat per categories. 

  

 

Nota: En el cas que constin 

dades de cens declarades per 

les diferents explotacions 

relacionades, es mostraran 

els valors de cens 

corresponents a la darrera 

actualització de cens de 

l’explotació ramadera. 

 

 

NOTA:  En el cas de les aus de corral la plantilla Excel disposarà de una fila per a 

cadascuna de les classificacions zootècniques (CZ) i formes de cria (FC) que té registrades 

l’explotació amb la qual cosa caldrà informar del total d’animals per CZ i FC. 

 Càrrega excel cens: mitjançant aquesta opció, un cop emplenat el fitxer, es pot 

procedir a la càrrega de les dades informades en la plantilla excel. 

Un cop carregades les dades apareixerà un missatge informant a l’usuari que el fitxer 

s’ha processat correctament i que les dades de cens de les explotacions ramaderes s’ha 

carregat correctament.  

Imatge 20. Gestió de la plantilla excel de cens.  

        Imatge 21. Plantilla excel de cens – Porcí. 

Imatge 22. Plantilla excel de cens – Aus de corral. 
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En cas que el sistema detecti algun error en la càrrega de dades, el sistema informarà de 

l’error i no carregarà cap de les dades informades. L’usuari ha de corregir l’error a la 

plantilla Excel i tornar a carregar les dades. 

NOTA: En les plantilles Excel s’indica amb ombrejat gris els camps que NO s’han de 

modificar . En blanc es mostraran valors de cens per categories corresponents a la 

darrera actualització de cens de l’explotació ramadera i que son les dades que s’hauran 

d’actualitzar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Justificant del tràmit 
 

Imatge 23. Missatge càrrega massiva processada correctament. 
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Mitjançant el botó d’acció IMPRIMIR situat a la part inferior esquerra de totes les 

pestanyes, l’usuari es pot descarregar el justificant de l’actualització de cens 

enregistrada. Es generarà un document denominat “full de dades” que conté totes les 

dades bàsiques de l’explotació, els tràmits de registre i totes les dades relacionades amb 

les subexplotacions desglossades per espècie. 

Nota: En el cas de realitzar la declaració massiva de cens, no es podrà generar un 

justificant massiu de l’actualització de cens. En aquest cas caldrà accedir de forma 

individual a cada explotació per imprimir el full de dades. 

 

Imatge 24. Justificant del tràmit - Full de dades 
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ANNEX I: QUADRE RESUM DE LES DECLARACIONS DE CENS PER ESPÈCIE ANIMAL 

ESPÈCIE DATA CENS APARTAT CENS* 

DATA 

DECLARACIÓ 

CENS 

Porcí 
31/12/XXXX (any anterior 

a la declaració del cens) 

Nº d’animals presents en l’explotació a 31/12/XXXX (any anterior a la declaració del cens) 

En el cas que a data 31/12 alguna nau, o la totalitat de les naus, estiguessin buides, cal informar el 

número total (sumatori) d’animals que es corresponguin amb la darrera entrada de porcs a 

cadascuna de les naus. 

Data en què 

es realitzi la 

declaració 

(abans de l’1 

de març de 

cada any) 

Aviram producció per 

a carn  

31/12/XXXX (any anterior 

a la declaració del cens) 

Nº d’animals total (sumatori) que es corresponguin 

amb la darrera entrada d’aus a cadascuna de les naus de l’any anterior a la declaració 

Aviram producció 

d’ous per a consum  

31/12/XXXX (any anterior 

a la declaració del cens) 
Nº animals presents en l’explotació a 31/12/XXXX (any anterior a la declaració del cens) 

Aviram de recria d’aus 

de cria o reproducció, 

i de recria d’aus 

d’explotació o de 

producció: 

31/12/XXXX (any anterior 

a la declaració del cens) 

Nº d’animals total (sumatori) que es corresponguin  

amb la darrera entrada d’aus a cadascuna de les naus de l’any anterior a la declaració 

 Aviram de selecció o 

multiplicació 

31/12/XXXX (any anterior 

a la declaració del cens) 
Nº animals presents en l’explotació  a 31/12/XXXX (any anterior a la declaració del cens) 

Aviram amb 

incubadora 
 Nº d’ous incubats a l’any a l’explotació fins al 31/12/XXXX (any anterior a la declaració del cens) 
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*Tots els animals desglossats per les categories corresponents. 

 

ESPÈCIE DATA CENS APARTAT CENS* 

DATA 

DECLARACIÓ 

CENS 

Oví i Cabrum 

 

01/01/XXXX ( any de la 

declaració de cens) 

Nº d’animals presents en l’explotació a 01/01/XXXX ( any de la declaració de cens) 

Data en què es 

realitzi la 

declaració 

(abans de l’1 de 

març de cada 

any) 

Conills 
Data en què es declara el 

cens 

Explotacions de reproducció: Nº total d’animals que es manté estable a la subexplotació durant el 

període censal 

Explotacions d’engreix: sumatori dels animals entrats en cada engreixada dividit pel número 

d’engreixades realitzades durant l’any anterior de la declaració del cens 

Apícola 
31/12/XXXX (any anterior 

a la declaració del cens) 
El cens de les arnes a data 31/12/XXXX (any anterior a la declaració del cens) 

Boví, èquids 

Atès que el DACC disposa d’informació fiable sobre el cens d’animals de l’espècie equina i bovina basada en la identificació individual dels 

animals presents a l’explotació, s’eximeix als titulars de facilitar a l’autoritat competent, abans del dia 1 de març de cada any, el cens 

d’animals mantinguts a l’explotació. 
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