
COMPROMIS ESQUEMA DE SELECCIÓ 

 

D._________________________________________, amb D.N.I. ___________, com a 

propietari/representant de la ramaderia______________________________________, amb 

N.I.F ______________,  queda manifestat el meu interès a participar en l'Esquema de Selecció 

de la Raça Albera i em comprometo a complir les normes detallades a continuació.  

 

NORMES  DE FUNCIONAMENT DE L'ESQUEMA DE SELECCIÓ DE LA RAÇA ALBERA 

 

I. CONDICIONS QUE HAN DE REUNIR LES RAMADERIES QUE PARTICIPIN EN L'ESQUEMA 

 

• Tenir 10 vaques, com a mínim, inscrites en Llibre Genealògic.  

• Tenir un mascle inscrit en el Llibre Genealògic.  

• Proporcionar les dades del 100% dels reproductors, dos cops a l’any: 1 de Octubre y 

1 març de cada any.  

• Tenir condicions d'explotació adequades.  

• Estar la ramaderia sanejada o en procés de sanejament oficial.  

 

II. COMPROMISOS QUE S'ADQUIREIXEN EN ACCEPTAR LA PARTICIPACIÓ EN L'ESQUEMA    

 

1. Acceptar les directrius de l'Esquema referents a aparellaments dirigits i/o 

inseminacions que es determinin per assegurar la connexió genètica per a les proves 

de descendència i per a l'obtenció dels futurs reproductors.   

 

Per estar connectada una ramaderia pot utilitzar tres vies: 

 

 Inseminació Artificial: el 50% de les IA seran amb toros recomanats per ABAVA 

juntament amb els veterinaris que fan el seguiment genètic. 

 Cessió d'un semental de la seva explotació per cobrir en ramaderies 

connectades. 

 Introducció en la pròpia explotació d'un semental procedent d'una altra 

ramaderia connectada. 

  

2. Realitzar en la ramaderia els següents controls així com a facilitar la informació 

genealògica pertinent abans de l'1 d'Octubre i 1 de març:  

a. Identificació dels exemplars.  

b. Data de part (i resta de l'historial reproductiu de les vaques). 



c. Pes de les cries el més proper possible al naixement.  

d. Pes de les cries al voltant dels 4 mesos (90‐150 dies)  

e. Pes al deslleti (150‐210 dies)  

 

3. Facilitar l'obtenció de mostres biològiques per als controls genètics de l'Esquema.  

 

4.   Acceptar les normes emanades del "Reglament de la valoració individual als centres 

de testatge", per a aquells animals que, superada la 1ª fase de selecció, constitueixin 

les diferents sèries de valoració.  

• Per a cada explotació col·laboradora l'Associació obrirà una fitxa descriptiva que 

reculli els següents aspectes: 

 - Instal·lacions de maneig i pesades.  

- Control sanitari.  

- Accés a l'explotació i a les instal·lacions. 

- Alimentació. 

- Sistemes d'explotació i maneig. 

- Constitució de la població per sexe i edat. 

- Sistema de reproducció. 

- Règim de vendes de vedells. 

- Règim de reposició.  

- Règim d'eliminació. 

 

A _________________________  a ______de  _____________________  del 201 

 

 

Signat D. _______________________________ 



 

CLAUSULA INFORMATIVA PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL D'acord amb l'establert en l'art. 5 de 

la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les 

dades per vostè facilitades seran incorporades a un fitxer titularitat del ASSOCIACIÓ DE RAMADERS DE LA VACA 

DE L’ALBERA amb la finalitat de gestionar el servei per vostè sol·licitat. 

L’ASSOCIACIÓ DE RAMADERS DE LA VACA DE L’ALBERA posa al seu coneixement que vostè pot exercir els seus 

drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades, notificant-ho al L’ASSOCIACIÓ DE 

RAMADERS DE LA VACA DE L’ALBERA mitjançant carta dirigida a MAS DE LA LLOSA, 8 ESPOLLA (17753) GIRONA, 

juntament amb còpia D.N.I o completant el corresponent formulari d'exercici de drets que posem a la seva 

disposició en l'adreça anteriorment esmentada 


