
MOLT GREUS: 15.001-300.000€ GREUS: 2.001-15.000€ LLEUS: 100-2.000€

- Duplicar la dosi de purí en superfícies > 4ha - Pla de dejeccions ramaderes NO presentat (en explotacions - Pla de dejeccions ramaderes no presentat o presentat en superfícies > 4ha

- Duplicar nurtrients o metalls pesats en superfícies > 4ha    amb N > 1.500Kg anuals)    incorrectament (en explotacions N < 1.500Kg anuals)

- Reducció de N per dietes: falsejar dades dels estudis - Sistema d'emmagatzematge < 90% de la capacitat, o bé - Distàncies d'aplicació no respectades

   no estanc i impermeable - Ubicació i durada màxima d'apilaments temporals de

- Vessament incontrolat    fems.

- Aplicació en època prohibida, en superfícies > 4ha - Llibres de gestió NO actualitzats

- Duplicar la dosi de purí en superfícies 1-4ha

- Duplicar nutrients o metalls pesats en superfícies 1-4ha

- Incompliment o falsejament de plans de gestió

MOLT GREUS: Retirada d'habilitació per 5 anys GREUS: Retirada d'habilitació per 3 anys LLEUS: Retirada d'habilitació per 1 any

- Increment de capacitat superior a 15.000kg de N (zona - signar plans que no compleixin normativa - Qualsevol altra infracció

  vulnerable) o 30.000kg de N (fora zona vulnerable) - Increment de capacitat superior a 5.000kg de N (zona

- Manca de base agrícola equivalent a 15.000kg de N (zona   vulnerable) o 10.000kg de N (fora de zona vulnerable)

  vulnerable) o 30.000kg de N (fora zona vulnerable) - Manca de base agrícola superior a 5.000kg de N (zona

- Manca d'acreditació documental en més de 75ha (zona   vulnerable) o 10.000kg de N (fora de zona vulnerable)

  vulnerable) o més de 150ha (fora zona vulnerable) - Manca d'acreditació documental de més de 25ha (zona

- Manca de capacitat d'emmagatzematge impermeable   vulnerable) o 50ha (fora de zona vulnerable)

  superior a 1.000m3  (zona vulnerable) o 1.500m3  (fora - Manca de capacitat d'emmagatzematge impermeable

  zona vulnerable)   superior a 500m
3 

(zona vulnerable= o 750 m3 (fora zona

- Incompliment del tractament de dejeccions en origen   vulnerable)

  equivalent a 15.000kg de N (zona vulnerable) o 30.000kg - Més de 10ha situades a una distància superior a l'admesa

  de N (fora zona vulnerable)

- Més de 25ha situades a una distància superior a l'admesa

- Falsejar dades
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MOLT GREUS: 15.001-300.000€ GREUS: 2.001-15.000€ LLEUS: 100-2.000€

- Falsificar o manipular registres - No inscripció al resgistre d'explotacions ramaderes - No inscripció al registre d'explotacions ramaderes; no comunicar canvis

- Tinença o gestió no permesa de productes d'origen ani- - Modificar l'explotació ramadera sense autorització - Mancances en registres i documents

  mal i/o material genètic - No portar els registres i documents preceptius - Superar la capacitat de l'explotació ramadera equivalent a <1.500kg de N

- Activitats prohibides amb risc per la salut pública - No conservar registres o resultats analítics - Identificació o etiquetatge insuficient

- Tinença o gestió de medicaments, pinsos medicamento- - Superar capacitat ramadera equivalent > 1.500Kg de N - Formació del personal inadequada

  sos o productes zoosanitaris prohibits. - Instalacions o equipaments deficients amb risc per la salut - No realització d'obligacions que suposin un risc x la seguretat alimentària

- Tinença o administració de productes prohibits amb risc   animal o la seguretat alimentària - No notificar la elaboració de pinsos amb determinades matèries primes

  per la salut pública - No poder aïllar animals malalts o sospitosos    quan sigui obligatori

- Comercialització d'animals tractats ilegalment o amb resisdus - tinença o gestió de productes d'origen animal/material

  per sobre del màxim autoritzat   genètic amb risc per salut animal o seguretat alimentària

- Gestió de pinsos en condicions no permeses que suposin un - Identificació o etiquetatge insuficient dels productes

  risc per la salut pública   d'origen animal

- Deficiències en els procesos sobre activitat ramadera,

   amb risc per la salut animal o per la seguretat alimentària

- Activitats no permeses amb incidència per la salut animal

   i/o pèrdua de traçabilitat i de seguretat alimentària

- No realització de presa de mostres que suposin un risc per la

   seguretat alimentària

- Aplicar o administrar medicaments o pinsos medicamentosos

  sense recepta o prohibits

- No justificar la tinença o administrció de substàncies sotmeses

   a prescripció.

- Comercialitzar animals sense respectar període d'espera

- Pinsos fradulents amb risc per la sanitat animal, ús de

   productes en fase d'investigació.

- Gestió incorrecta dels residus de productes zoosanitaris

MOLT GREUS: 15.001-100.000€ GREUS: 2.001-15.000€ LLEUS: 100-2.000€

- Incompliment de la normativa amb la mort dels animals - Situacions d'estrès, angoixa o patiment injustificat, en - Incompliment sense arribar a causar lesions permanents

- Posar en risc la vida dels animals   granja o escorxador   (granja, transport i escorxador)

- Alliberament incontrolt i voluntaria d'animals d'un ex - No tractar un animal aparentment ferit o abandonar-lo - Falta d'inspecció dels animals a les granges

  plotació - Maneig que causi lesions permanents, defectes, o posi en - Falta d'il.luminació apropiada

  risc la vida de l'animal; mutilacions - Manca d'aigua i aliments sense provocar patiments greus

Escorxadors: - Aigua i aliments insuficients - Animals lligats

- Incompliment dels mètodes de matança i d'atordiment - Sistemes d'emergència en ventilació artificial - Falta de formació del personal

  previ - Incompliments en els buidats sanitaris

Transport:

Escorxadors: -  Excés de densitat inferior al 20%

- Atordiment parcial o sagnar de forma incompleta - Full de ruta mal emplenat

- Incomplir els requeriments obligats del sacrifici religiós

Transport:

-  Vehicles amb densitat superior en un 20%

- Transport sense registre, sense cumplir requisits tècnics,

  sense full de ruta o transport d'animals no aptes

3. ORDENACIÓ RAMADERA

4. BENESTAR ANIMAL



MOLT GREUS: 15.001-100.000€ GREUS: 2.001-15.000€ LLEUS: 100-2.000€

- Abandonament de cadàvers - Mala neteja de les instal.lacions - Instal.lacions en estat de neteja insuficient

- Enviar a escorxador animals en un estat de neteja molt - Enviar a escorxador animals amb estat de neteja insuficient

   deficient - No control d'animals domèstics a l'explotació

- Tinença o gestió no adequada de productes perillosos que - Disposar d'un sistema d'emmagatzematge i recollida de baixes en molt

   puguin suposar riscos de salut pública o animal    mal estat

- Ús de biocides no autoritzats

MOLT GREUS: 15.001-300.000€ GREUS: 2.001-15.000€ LLEUS: 100-2.000€

- Ocultació de malalties - Ocultació de malalties d'animals, si no són d'especial - Comunicació de sospites fora de termini

- Destinar a consum humà quan estigui prohibit   virulència o zoonosis - Falta de col.laboració amb l'actuació inspectora

- Falta de  col.laboració amb l'acutaicó inspectora - Falta de col.laboració amb l'actuació inspectora - Simples irregularitats

- Venda d'animals sospitos o malalts - Incompliment de mesures cautelars per situacions

- Omissió d'anàlisis   específiques Transport:

- Abandonament o trasllat d'animals o cadàvers amb malaltia - Manca d'identificacó de més del 10% de la partida - Trasllat d'un nombre superior d'animals, però no més del 10%

- Manca de documentació necessària per al trasllat d'animals; - Incompliment dels comrpomisos assumits pels veteri- - No identificació d'animals trasnportats, no superior al 10%

  omissió de dades o documents falsificats   naris habilitats

- Incompliment dels compromisos assumits pels veterinaris - Incompliment de la identificació animal que suposi risc

   habilitats    a la salut animal o pèrdua de trçabilitat o seguretat 

- No identificació de la totalitat de la partida; falsificació de    alimentària

  marques identificatives

- Infraccions que puguin produir un risc per la salut humana Escorxadors:

  o animal - No notificació de sacrificis de epizoòties o zoonosis

- Manca de notificació d'entrades i de sacrificis de zones

  afectades per epizoòtia o zoonosi

Transport:

-  Omissió de dades de caràcter obligatori a la documentació

   de trasllat

- Trasllat d'un nombre superior a la documentació en un 10%

MOLT GREUS: 90.001-1.000.000€ GREUS: 30.001-90.000€ LLEUS: FINS A 30.000€

- Posada al maercat de substàncies no permeses - Gestionar substàncies sense preceptiva autorització - No comunicar l'inici de l'activitat

- No observar les condicions exigides - Preparació d'autovacunes sense l'autorització correspo- - No comunicar la tinença i ubicació de la farmaciola veterinària

- Venda de substàncies no permeses a domicili o per    nent - Incompliment d'exigències de funcionament i requisits tecnicosanitaris

   internet - Fórmules magistrals i preparats oficials incompliment re- - Gestió de substàncies en condicions no permeses o transcorregut el 

- Incompliments amb causa greu de salut pública   quisits legals    termini de validesa de la recepta

- Gestionar productes falsificats o legalment no reco- - Funcionar sense director tècnic - No conservar receptes

  neguts - Negar-se a dispensar medicaments sense causa justificada - No consignar, el veterinari en exercici clínic, totes les dades que estableix

- Preparar remeis secrets als animals - Vendre a entitats no autoritzades    la normativa.

- Oferir primes o bonificacions - Manca de registres

- Actuar, els veterinaris implicats en el cicle de prescripció,

  dispensació i administració i sempre que estiguin en exercici,

  en funcions de delegats de visita mèdica veternitària

- Dispensar sense recepta

7. PINSOS I MEDICAMENTS

6. SANITAT ANIMAL

5. HIGIENE I SEGURETAT ALIMENTÀRIA


