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1. INFORMACIÓ GENERAL
DATA D'OBERTURA DEL QUADERN ____/____/_____

1.1. DADES GENERALS DE L'EXPLOTACIÓ
NOM I COGNOMS O RAÓ SOCIAL:

NIF:

Núm. Registre d'Explotacions Nacional:

Núm. Registre d'Explotacions Autonòmic:

Adreça:

Localitat:

Telèfon fix:

C. Postal:

Telèfon mòbil:

Província:

Adreça electrònica:

TITULAR O REPRESENTANT DE L'EXPLOTACIÓ
Nom i cognoms:

NIF:

Adreça:

Localitat:

C. Postal:

Província:

Tipus de representació:

Telèfon:

Adreça electrònica:

Signatura del titular o representant de l'explotació (1)

Data:

(1) La persona signatària es fa responsable de la veracitat de les dades consignades en aquest quadern d'explotació.

Explotació/ Titular de l'explotació: _____________________________________________________________________________ANY:__________

1. INFORMACIÓ GENERAL

Full núm. ____de la secció núm._____

1.2. PERSONES O EMPRESES QUE INTERVENEN EN EL TRACTAMENT AMB PRODUCTES FITOSANITARIS (1)
Núm.
d'ordre

Nom i cognoms/ Empreses de serveis

NIF

Núm.
inscripció
ROPO

Tipus de carnet (2)
Bàsic

Qualif.

Fumig.

Pilot

Assessor (2)

1.3. EQUIPS D'APLICACIÓ DE PRODUCTES FITOSANITARIS PROPIS DE L'EXPLOTACIÓ
Núm.
d'ordre

Descripció de l'equip (3)

Núm. inscrip.
ROMA (4)

Data d'adquisició

Data de l'última inspecció

1.4. AGRUPACIÓ O ENTITAT D'ASSESSORAMENT A LA QUAL PERTANY L'EXPLOTACIÓ
Nom o raó social

NIF

Núm.
d'identificació

Tipus
d'explotació (5)

Explotació/ Titular de l'explotació: _____________________________________________________________________________ANY:__________
1 Empleneu el que corresponga.
2 Marqueu amb una creu.
3 Indiqueu el tipus d'equip o màquina, marca i model.
4 En equips en els quals no siga obligatòria la inscripció en el ROMA, indiqueu el número de referència en el cens corresponent, si escau.
5 Tipus d'explotació quant a gestió integrada de plagues: (AE) Agricultura ecològica, (PI) Producció integrada, (CP) Certificat privat, (Atrias) Agrupació de tractament integrat en agricultura, (AS) Assistida d'un assessor, (NO) Sense

obligació d'aplicar la GIP.

Full núm. ____de la secció núm._____

2. IDENTIFICACIÓ DE LES PARCEL·LES DE L'EXPLOTACIÓ
2.1. DADES IDENTIFICATIVES I AGRONÒMIQUES DE LES PARCEL·LES
REFERÈNCIES SIGPAC
NÚM.
D'ORD
RE
(1)

Codi
Província

Terme municipal
(codi i nom)

Codi
agregat

Zona

Núm. de
polígon

DADES AGRONÒMIQUES

Núm. de
parcel·la

Núm. de
recinte

Ús SIGPAC

Superfície
SIGPAC (ha)

Superfície
cultivada (ha)

Espècie

Varietat (3)

Secà/
Regadiu (4)

Aire lliure o
protegit (5)

SISTEMA
D'ASSESSORAMENT
EN GESTIÓ
INTEGRADA DE
PLAGUES (2)

Explotació/Titular de l'explotació: _____________________________________________________________________________ANY:__________

1 Assigneu un número correlatiu, agrupant les parcel·les amb un mateix maneig agrícola.
2 (AE) Agricultura ecològica, (PI) Producció integrada, (CP) Certificat privat, (Atrias) Agrupació de tractament integrat en agricultura, (AS) Assistida d'un assessor, (NO) Sense obligació d'aplicar la GIP.
3 Si es tracta d'una varietat genèticament modificada, afegiu les sigles OGM.
4 Secà (SEC), aspersió (ASP), degoteig o localitzat (LOC), per gravetat (GRA).
5 Aire lliure (AL), malla (M), coberta sota plàstic (SP), hivernacle (HIV)
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2. IDENTIFICACIÓ DE LES PARCEL·LES DE L'EXPLOTACIÓ
2.2. DADES IDENTIFICATIVES AMBIENTALS DE LES PARCEL·LES
Punts de captació d'aigua procedent de pous i masses d'aigua
utilitzades per a consum humà

Cultiu
Id. parcel·les
(1)

Espècie

Varietat

Inclòs en
la
parcel·la
(SÍ/NO)

Distància
(m)(3)

Coordenades
UTM(4)

Denominació(5)

Parcel·les a zones específiques(2)
Totalment
(SÍ/NO)

Parcialment
(SÍ/NO)(6)

Explotació/Titular de l'explotació: _____________________________________________________________________________ANY:__________
1 Identifiqueu el número d'ordre d'identificació de les parcel·les tractades (Si es tracta a totes les parcel·les, indiqueu “TOTES”).
2 Es consideren zones específiques, segons l'article 34 del RD 1311/2012, les zones d'extracció d'aigua per a consum humà, les zones de protecció d'hàbitats i espècies i les zones de protecció d'espècies aquàtiques significatives

declarades protegides per raó del Reglament de la planificació hidrològica, les zones de protecció declarades en el marc del RD 139/2011 per al desenvolupament de la Llista d'espècies silvestres en règim de protecció especial i del
Catàleg espanyol d'espècies amenaçades, o del RD 1997/1995 pel qual s'estableixen mesures per a contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres.
3 Indiqueu la distància en metres si el punt de captació està fora de les parcel·les.
4 Camp voluntari.
5 Identifiqueu els pous i les masses d'aigua superficial utilitzades per a extracció d'aigua per a consum d'aigua.
6 En cas afirmatiu, indiqueu les hectàrees de parcel·la afectada, si es coneixen.

Full núm. ____de la secció núm._____

3. INFORMACIÓ SOBRE TRACTAMENTS FITOSANITARIS

3.1. REGISTRE D'ACTUACIONS FITOSANITÀRIES DE LA PARCEL·LA
Cultiu
Id.
parcel·les
(1)

Espècie

Varietat

Interval de
dates(2)

Superf.
tractada
(ha)

Producte fitosanitari
Problema
fitosanitari

Aplicador
(3)

Equip

(4)

Nom comercial

Núm. de
registre

Dosi
(kg/ha
o l/ha)

Eficàcia (5)

Observacions

Explotació/ Titular de l'explotació: _____________________________________________________________________________ANY:__________
1 Indiqueu el número d'ordre d'identificació de les parcel·les tractades (Si es tracta a totes les parcel·les, indiqueu “TOTES”).
2 Indiqueu l'interval de dates o la data concreta del tractament.
3 Número d'ordre segons la relació indicada en l'apartat corresponent d'informació general.
4 Número d'ordre segons la relació indicada en l'apartat corresponent d'informació general.
5 Indiqueu bona, regular o roïna.
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3. INFORMACIÓ SOBRE TRACTAMENTS FITOSANITARIS
3.1. bis REGISTRE DE TRACTAMENTS FITOSANITARIS DE LA PARCEL·LA
(SOLAMENT PER A CULTIUS I SUPERFÍCIES OBJECTE D'ASSESSORAMENT)
CULTIU

Espècie

Varietat

DADES DE LA PARCEL·LA

Id.
Superfície
parcel·les cultivada
(1)
(ha)

Superfície
tractada
(ha)

PLAGA QUE S'HA DE
CONTROLAR
Justificació de
l'actuació
Plaga

(Superació de llindars,
condicions
meteorològiques, etc.)

ALTERNATIVES NO QUÍMIQUES
D'INTERVENCIÓ

Tipus de
mesura

Intensitat de la
mesura
(nbre. de
paranys,
nbre. de
difusors, etc.)

Data
d'actuació

ALTERNATIVES QUÍMIQUES
D'INTERVENCIÓ

Nom
comercial

Número
de registre

VALIDACIÓ INTERMÈDIA

Dosi utilitzada
(l o kg. / ha)

Eficàcia de la
intervenció
Data
d'actuació

(bona, regular o
roïna)

Observacions

VALIDACIÓ FINAL

Signatura

Signatura

Assessor:
Núm. Inscripció ROPO:
Data:

Assessor:
Núm. Inscripció ROPO:
Data fi de campanya:

Explotació/ Titular de l'explotació: _____________________________________________________________________________ANY:__________
1 Indiqueu el número d'ordre d'identificació de les parcel·les tractades (Si es tracta a totes les parcel·les, indiqueu “TOTES”).

Full núm. ____de la secció núm._____

3. INFORMACIÓ SOBRE TRACTAMENTS FITOSANITARIS

3.2. REGISTRE D'ÚS DE LLAVOR TRACTADA
APLICA TRACTAMENT:  SÍ  NO (1)
Data de
sembra

Id. parcel·les

(2)

Cultiu
Espècie

Varietat

Superfície
sembrada
(Ha)

Quantitat
de llavor
(Kg)

Producte fitosanitari
Matèria activa / Nom comercial

Núm. registre

3.3. REGISTRE DE TRACTAMENTS POSTCOLLITA (en producte vegetal)
APLICA TRACTAMENT:  SÍ  NO (1)
Data

Producte
vegetal tractat

Problemàtica
fitosanitària

Quantitat de
prod. veg. tractat
(t)

Producte fitosanitari
Nom comercial

Núm. registre

Quantitat utilitzada
(kg o l)

Explotació/ Titular de l'explotació: _____________________________________________________________________________ANY:__________

1 Marqueu amb una creu.
2 Identifiqueu el número d'ordre d'identificació de les parcel·les tractades (si es tracta a totes les parcel·les, indiqueu “TOTES”).

Full núm. ____de la secció núm._____

3. INFORMACIÓ SOBRE TRACTAMENTS FITOSANITARIS
3.4. REGISTRE DE TRACTAMENTS DELS LOCALS D'EMMAGATZEMATGE
APLICA TRACTAMENT:  SI  NO (1)
Data

Local tractat (tipus i direcció)

Problemàtica
Fitosanitària

Volum
tractat (m3)

Producte
Nom comercial

Núm.
Registre

Quantitat utilitzada
(kg o l)

3.5. REGISTRE DE TRACTAMENTS DELS MITJANS DE TRANSPORT
APLICA TRACTAMENT:  SÍ  NO (1)
Data

Vehicle tractat (tipus, model i matrícula)

Problemàtica
fitosanitària

Volum
tractat (m3)

Producte
Nom comercial

Núm. registre

Quantitat
utilitzada (kg o l)

Explotació/ Titular de l'explotació: _____________________________________________________________________________ANY:__________
1 Marqueu amb una creu.

Full núm. ____de la secció núm._____

4. REGISTRE D'ANÀLISI DE PRODUCTES FITOSANITARIS, SI S’HA
FET

Data

Material analitzat

Cultiu o collita mostrejats

(1)

(2)

Núm.
butlletí
d'anàlisi

Laboratori
(Nom i adreça)

Substàncies actives detectades

Explotació/ Titular de l'explotació: _____________________________________________________________________________ANY:__________
1 Indiqueu vegetal, terra o aigua.
2 En cas de cultius, indiqueu el número d'ordre de les parcel·les mostrejades.

Full núm. ____de la secció núm._____

5. REGISTRE DE COLLITA COMERCIALITZADA

Data

Producte

Quantitat
de producte
(kg)

Núm.
d'ordre
parcel·les
d'origen(1)

Núm.
d'albarà
o
factura(2)

Núm. de
lot(2)

Client
Nom o raó social

NIF

Adreça

Núm. de
RGSEAA(2)

Explotació/ Titular de l'explotació: _____________________________________________________________________________ANY:__________
1 Número d'ordre segons la relació corresponent en la fulla d'identificació de parcel·les.
2 Camp voluntari.

Full núm. ____de la secció núm._____

6. REGISTRE DE FERTILITZACIÓ

Interval
de dates

Núm.
d'ordre de
parcel·les
(1)

(Ordre 10/2018)

Cultiu
Espècie

Varietat

Tipus
d'adobament/producte (2)

Núm.
d'albarà

Riquesa N/P/K

Dosi (kg/ha,
m3/ha)

Tipus de
fertilització(3)

Observacions

1 Núm. d'ordre segons la relació corresponent en la fulla d'identificació de parcel·les.
2 En cas d'adobs orgànics, indiqueu (FB) fem de boví, (FO) fem d'oví, (FP) fem de porcí, (PP) purins de porcí, (G) gallinassa, (L) llots de depuradora, (C) compost de RSU, (X) uns altres (especifiqueu, si escau, per exemple, aigua de

reg).
3 Indiqueu (F) fertirrigació, (AF) adobament de fons o (AS) adobament de superfície.

Full núm. ____de la secció núm._____

Explotació/ Titular de l'explotació: _____________________________________________________________________________ANY:__________

7. REG
Núm. recinte

Volum(1)
(m3/any)

Aigua utilitzada(2)
(m3)

Observacions

(1) Ha d'incloure's el volum total utilitzat, incloent-hi fertirrigació, en cadascun dels recintes
(2) Identificació de l'aigua de reg utilitzada
Núm.
Origen
Terme municipal
identificació

Data anàlisi

Refèrencia
anàlisi

Laboratori

Nitrats (mg/l)

Full núm. ____de la secció núm._____

Explotació/ Titular de l'explotació: _____________________________________________________________________________ANY:__________

DOCUMENTACIÓ QUE S'HA DE CONSERVAR JUNTAMENT AMB EL QUADERN D'EXPLOTACIÓ
Juntament amb el quadern d'explotació, durant almenys 3 anys, s'han de conservar els documents següents, segons pertoque:

 Factures o altres documents que justifiquen l'adquisició dels productes fitosanitaris utilitzats.
 Contractes amb les empreses o persones físiques que hagen realitzat els tractaments fitosanitaris.
 Certificats d'inspecció dels equips d'aplicació de producte fitosanitari.
 Justificants de lliurament dels envasos buits dels productes fitosanitaris en el punt de recollida corresponent.
 Butlletins d'anàlisis de residus de productes fitosanitaris realitzats sobre els seus cultius i produccions, i si escau, aigua de
reg.
 Documentació relativa a l'assessorament rebut.


Albarans de lliurament o factures de venda de la collita.
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