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Decret 40/2014 de 25 de març d’ordenació de les explotaicons 

ramaderes 

 Determinar els requisits  

 Simplificar la tramitació  

 Aplicar normes d’ordenació: 

  Que s’ajustin als sistemes de producció actual 

 Que assegurin unes bones pràctiques de 

producció per donar garantia als mercats.  

 Unificar en una mateixa norma tots els requisits de 

bioseguretat, higiene, benestar animal i protecció 

del medi ambient.  

 

 



Tipus d’instal·lacions 

 Explotació ramadera 

 

 Altres instal·lacions amb codi REGA 

 

 Directori d’empreses relacionades amb la ramaderia 
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Explotació ramadera 

 De producció i reproducció (orientació productiva) 

 Especial: 
 Instal·lacions de concentració d’animals (excepte operadors comercials sense 

instal·lacions d’allotjament dels animals): 

 Operadors comercials 

 Centres de concentració 

o Centres de testatge 

o Centre d’agrupament de reproductors porcins de rebuig 

o Centre de tipificació 

o Altres centres de concentració 

o Llocs de control 

o Pastures 

 Centres de quarentena 

 Centres de recollida i emmagatzematge de material genètic  

 Instal·lacions per a l’ensinistrament i la pràctica eqüestre 

 Instal·lacions d’oci d’èquids 
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Decret d'ordenació de les explotacions ramaderes 

CAPÍTOL 1: GENERALITATS: definicions 

 Explotació extensiva, intensiva, i semiintensiva 

 Semiintensiva: aquella en què l’alimentació es basa 

fonamentalment en la pastura, però els animals estan 

estabulats durant un cert període de l'any, normalment l'hivern, 

o bé durant la nit. 

 



Decret d'ordenació de les explotacions ramaderes 

CAPÍTOL 1: GENERALITATS: definicions 

 

 Explotació d’autoconsum: la 

seva producció s’utilitza per al 

consum familiar i que no 

supera les UB establertes a 

l’annex per a cada espècie.  

 

 Explotació de petita 

capacitat: és la que té una 

capacitat que no supera les 

UB establertes en l’annex per 

a cada espècie 
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Decret d'ordenació de les explotacions ramaderes 

CAPÍTOL 1: GENERALITATS: definicions 

 Unitat de bestiar (UB): unitat de mesura per determinar la 

càrrega ramadera d’una explotació, establert a partir dels valors 

de nitrogen aportat per les dejeccions ramaderes per plaça i any 

establerts a la normativa vigent (annex 2). 

 Bioseguretat: conjunt de mesures estructurals, d’ubicació i 

de maneig, orientades a protegir els animals de l’entrada i 

difusió de malalties infectocontagioses i parasitàries a 

l’explotació. 
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Decret d'ordenació de les explotacions ramaderes 

UBICACIÓ 

 Les explotacions ramaderes han de respectar les distàncies 

mínimes establertes als diferents annexos per a cadascuna de 

les espècies respecte a les explotacions inscrites al RER o 

que tinguin en tramitació un expedient de modificació o de 

nova instal•lació d’inscripció al Registre.  

 Aquestes distàncies són aplicables també a qualsevol altre 

establiment o instal•lació que pugui representar un risc 

higiènicosanitari respecte a l’explotació, i en sentit contrari. 
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Decret d'ordenació de les explotacions ramaderes 

CAPÍTOL 2: ORDENACIÓ DE LES EXPLOTACIONS RAMADERES 

Ubicació 

 Càlcul de la distància: la mesura s’efectua a partir del punt de les 

edificacions o les àrees a l’aire lliure que alberguin els animals que 

es trobin més propers a la instal•lació respecte de la qual es pretén 

establir la distància.  

 

 Explotacions ramaderes que allotgin més d’una espècie la distància 

a aplicar serà la corresponent a la dels annexes per a cada espècie.  
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Decret d'ordenació de les explotacions ramaderes 

UBICACIÓ 

 Establiments o instal•lacions que poden representar un risc 

higiènicosanitari  

 Plantes SANDACH  

 Els dipòsits controlats de residus que rebin matèria orgànica d’origen 

animal que no s’hagi sotmès a un tractament previ que en garanteixi 

l’eliminació de patògens epidemiològicament relacionats  

 Els centres d’experimentació,  

 Els nuclis zoològics que la seva capacitat superi el total de unitats de 

bestiar corresponents a les que els annexes fixen com a explotació de 

petita capacitat en funció de l’espècie. 

 Qualsevol altra instal•lació, inclosos els escorxadors, on es mantinguin 

animals epidemiològicament relacionats, o els seus cadàvers i els 

canyets per a l’alimentació d’aus necròfagues. 

 

 



Condicions ubicació  

 Les condicions d’ubicació s’apliquen entre explotacions, a altres 

establiments epidemiològicament relacionats i en sentit contrari. 

 No s’apliquen entre les explotacions d’autoconsum i la resta 

d’explotacions o altres establiments de risc higienicosanitari, ni tampoc 

en sentit contrari. Les explotacions que així s’instal·lin no podran 

modificar la seva condició d’autoconsum si no compleixen les 

condicions d’ubicació. 
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Decret d'ordenació de les explotacions ramaderes 

UBICACIÓ 

 Les explotacions ramaderes han de respectar una distància de  

 50 metres a autopistes, autovies i ferrocarrils  

 25 metres a la resta de vies quan pel trànsit, puguin representar un risc 

sanitari. 

 Les distancies establertes per a cadascuna de les espècies no són 

d’aplicació a les explotacions extensives i semiintensivas. 

 De manera general no s’apliquen als camins rurals. 
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Decret d'ordenació de les explotacions ramaderes 

Ubicació 

Es poden realitzar ampliacions de capacitat  d’animals i de  

superfície de les explotacions ramaderes que es troben a una 

distància inferior a la contemplada per a cada espècie, sempre que 

no es redueixi la distància existent a d’altres explotacions o 

instal·lacions epidemiològicament relacionades.  

 les explotacions d’autoconsum o de petita capacitat no poden 

realitzar ampliacions de capacitat d’animals ni de superfície que 

impliquin modificar la seva condició d’autoconsum o petita 

capacitat. 



Decret d'ordenació de les explotacions ramaderes 

Ubicació 

 Les explotacions porcines existents abans de l’entrada en vigor del 

decret poden ampliar reduint la distància existent a altres explotacions 

sempre que: 

 La nova edificació es construeixi com més a prop millor del nucli 

d’edificacions. 

 S’aprovi per part de la Comissió. 

 Sempre que no afecti a grup especial que compleix la distància de l’annex 
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Decret d'ordenació de les explotacions ramaderes 

Ubicació 

 Les plantes de biogàs que es troben ubicades dins de les instal·lacions 

de les explotacions ramaderes i que únicament tracten residus 

d’aquella explotació, no fixen distàncies a l’explotació. 
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D e c r e t  d ' o r d e n a c i ó  d e  l e s  e x p l o t a c i o n s  r a m a d e r e s 

Ubicació: 

 

Excepcions a la ubicació: article 5.4  

 

Comissió de Registre d’explotacions ramaderes  
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D e c r e t  d ' o r d e n a c i ó  d e  l e s  e x p l o t a c i o n s  r a m a d e r e s 

CAPÍTOL 2: ORDENACIÓ DE LES EXPLOTACIONS RAMADERES 

Ubicació 

Es permet reduir distàncies, amb informe favorable de la Comissió 

de Registre d’explotacions ramaderes, en els casos següents:  

 En cas de basses d’emmagatzematge de dejeccions 

independents o col·lectius ubicades fora de l’explotació, i de 

plantes de tractament de fems o purins, que es vulguin instal•lar 

en municipis amb elevada càrrega ramadera.  

 En cas de plantes de d’assecatge i cogeneració de purins 

autoritzades a data d’entrada en vigor d’aquest decret que 

sol•licitin autorització per al  tractament de cadàvers. 

 En cas canyets per a l’alimentació d’aus necròfagues on es 

dipositen els cadàvers d’animals de la mateixa espècie que 

l’explotació. 
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Decret d'ordenació de les explotacions ramaderes 

CAPÍTOL 2: ORDENACIÓ DE LES EXPLOTACIONS RAMADERES 

Ubicació 

 En cas d’instal·lacions que comportin una ampliació de superfície sense 

que  suposi una ampliació de capacitat d’animals. 

 En cas d’ampliacions d’explotacions porcines existents abans de 

l’entrada en vigor del decret, sempre i quan les noves instal•lacions 

ampliades estiguin construïdes i incloses el més pròximes possible al 

conjunt de les edificacions d’allotjament del bestiar de l’explotació (no 

aplicable a les explotacions del grup especial que compleixen 

distàncies). 

 En cas de canvis d’orientació productiva (no aplicable quan es tracti o 

pugui afecar a explotacions del grup especial en porcí ni en cas 

d’explotacions de selecció i multiplicació en aus).  

 Les explotacions apícoles que vulguin reduir distància a nucli urbà, 

sempre que l’ajuntament autoritzi la reducció. 



Decret d'ordenació de les explotacions ramaderes 

ORDENACIÓ DE LES EXPLOTACIONS RAMADERES 

Comissió de Registre 

 La Comissió establirà el següent: 

 Reforçar adequadament les mesures de bioseguretat  

 Establir si calen les mesures addicionals en els casos analitzats. 

 Determinar els requeriments específics en funció de l’espècie, què 

han de constar a la resolució d’inscripció al Registre d’explotacions 

ramaderes. 

 

La Comissió es reuneix cada vegada que la convoca el seu president 

o presidenta, com a mínim cada tres mesos. 
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Decret d'ordenació de les explotacions ramaderes 

Comissió de Registre d’explotacions ramaderes (article 28):  

 

 Òrgan col•legiat adscrit a la direcció general competent en matèria 

de ramaderia, de què rep suport administratiu, tècnic i logístic 

 Presidida per la persona titular de la direcció general competent en matèria 

de ramaderia, i integrada per: 

 persona titular del servei competent en matèria de salut animal. 

 persones responsables dels serveis competents en matèria de ramaderia dels 

diferents serveis territorials. 

 persona titular del servei competent en matèria d’ordenació ramadera. 

 persona responsable en matèria de fertilització i gestió de la matèria orgànica. 

 un secretari o secretària, amb veu però sense vot, que haurà de ser una persona 

funcionària del SOR. 
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Decret d'ordenació de les explotacions ramaderes 

Comissió de Registre d’explotacions ramaderes (article 28):  

Funcions 

 Elaborar els informes en els supòsits d’autorització d’inscripció al registre 

d’explotacions ramaderes i d’autorització de modificacions al registre, en el cas 

de les excepcions establertes a l’article 5.4.  

 Ha de ser emès en un termini màxim de 6 mesos. 

 Té caràcter vinculant. 

 Formular propostes de modificació i actualització dels annexes del Decret. 

 Garantir la coordinació i transversalitat de la gestió del RER. 

 Proposar les instruccions internes per a la gestió del RER. 

 Impulsar actuacions dins del marc de la normativa en matèria d’explotacions 

ramaderes. 

 Altres funcions que li pugui encarregar la direcció general competent en matèria 

de ramaderia. 

 



 INFRAESTRUCTURA I EQUIPAMENTS 
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Decret d'ordenació de les explotacions ramaderes 

CAPÍTOL 2: ORDENACIÓ DE LES EXPLOTACIONS RAMADERES 

Infraestructura i equipaments 

Les construccions, les instal·lacions i els equipaments:  

 Han de possibilitar en tot moment la seva neteja, desinfecció, desinsectació i 

desratització.  

 Totes les dependències han de disposar d’aigua tant per cobrir les necessitats 

dels animals com per facilitar-ne la neteja. 

 Comptar amb dispositius que assegurin el subministrament d’aigua. 

  Els plaguicides, zoosanitaris i medicaments s’han d’emmagatzemar    

separadament dels pinsos de manera que no puguin tenir contacte amb els 

pinsos i els locals estaran adequadament ventilats. 

 Disposar de sistemes de maneig dels animals, fixes o mòbils, dissenyats per 

facilitar l’activitat de l’explotació i les actuacions sanitàries. 

 Els sistemes de càrrega i descàrrega dels animals han de ser adequats a les 

espècies animals que s’allotgin.  
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Decret d'ordenació de les explotacions ramaderes 

TANCA PERIMETRAL 

 S’han de situar en una àrea delimitada, neta de vegetació, aïllada de 

l’exterior i que permeti un control eficaç d’entrades i sortides de vehicles i 

persones, mitjançant un tancat perimetral o altres sistemes que 

garanteixin el compliment de les normes de bioseguretat que 

s’estableixen per a cada espècie  

 Tanca obligatòria per a: porcí, avícola, cunícola, remugants 

(reproductors i reposició), centres recollida material genètic, 

operadors comercials amb instal·lacions, llocs de control, centres de 

concentració, instal·lacions de quarentena.          

 La tanca ha d’estar fixada de manera inamovible en la seva base de 

manera que protegeixi de l’entrada de possibles animals 

indesitjables. 



Decret d'ordenació de les explotacions ramaderes 

TANCA PERIMETRAL 

 Disposició de tanca perimetral a les explotacions de reproducció i 

reposició: 

 Tanca de tela metàl·lica o bé mur de formigó o paret d’una alçada mínima 

de 1,5 metres a comptar a partir del terra. 

 Els accessos es mantindran tancats 

 Les parets de les naus es poden aprofitar com a part de la tanca. 

 La tanca ha d’estar fixada en la seva base. 

 Zona neta de vegetació 

 Forat de la tela metal·lica recomanable de 5 cm de diàmetre 

 Controls periòdics de la tanca per part del titular (3 mesos a 1 revisió anual) 

 

No s’aplica en cas d’explotacions extensives, semiintensives, d’autoconsum, 

pastures, les explotacions apícoles i a les altres espècies contemplades al 

punt 11 de l’annex I. 
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Decret d'ordenació de les explotacions ramaderes 

TANCA PERIMETRAL 

 Les explotacions que disposen de tanca poden mantenir-la si garanteix 

les mesures de bioseguretat 

 

 En espècies que no han de disposar de tanca: Sistema que garanteixi 

la protecció contra animals indesitjables externs a les instal·lacions 

(naus o box, altres sistemes) 

 

 Disposició de tanca perimetral en modificacions de registre 

d'explotacions d’ampliacions, canvis d’activitat, canvis d’orientació  

 

 2 anys per disposar de tanca perimetral a excepció de remugants que 

seran 3 anys. 
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Decret d'ordenació de les explotacions ramaderes 

TANCA PERIMETRAL 

 Naus separades per camins o vies públiques: tancament de les dues 

localitzacions 

 

 Explotacions amb una única nau: tancament dels accessos i sitges 

 

 Explotacions amb vàries naus separades sense que hi hagi cap 

edificació entre elles, es poden tancar individualment sempre que sigui 

tècnicament impossible fer un tancament únic que englobi totes les 

naus. 
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Decret d'ordenació de les explotacions ramaderes 

Infraestructura i equipaments 

 Ha de comptar amb sistemes de desinfecció, i en cas necessari, neteja 

eficaç dels vehicles, especialment de les rodes i del calçat per als/a les 

visitants.  

No s’aplica a les explotacions extensives, semiintensives,  les explotacions 

d’autoconsum.  

 Disposar d’un sistema que asseguri la correcta aplicació del producte 

desinfectant a les rodes dels vehicles als accessos a l’explotació (PC). 

 Disposar de pediluvis o altre sistema eficaç per a la neteja i desinfecció 

del calçat a l’entrada de cada nau. 

 Disposar de sistemes per reduir o controlar l’entrada d’ocells i altres 

animals possibles vectors de transmissió de malalties (PC) 

 



Decret d'ordenació de les explotacions ramaderes 

Infraestructura i equipaments 

 Les noves explotacions s’han de dissenyar per evitar l’entrada al 

recinte de vehicles d’abastiment de pinso, càrrega i descàrrega dels 

animals i retirada de dejeccions, operacions que s’han de fer des de 

fora de l’explotació. 

 

 Les noves explotacions s’han de dissenyar Les explotacions de 

selecció i multiplicació han de disposar de dutxes als vestidors 

 

 Les instal·lacions han d’estar en bones condicions de manteniment i 

s’han d’efectuar revisions periòdiques, prestant especial atenció al 

material, utillatge o a les infraestructures  
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Decret d'ordenació de les explotacions ramaderes 

DEJECCIONS 

 La gestió de les dejeccions s’ha de realitzar d’acord amb la normativa 

específica.  

 Els sistemes d’emmagatzematge de les dejeccions: 

  han d’estar construïts amb materials que garanteixin l’estanqueïtat 

de manera que s’eviti el risc de filtració i contaminació de les aigües 

superficials o subterrànies  

 han de disposar d’una capacitat que hi permeti la gestió adequada. 
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Decret d'ordenació de les explotacions ramaderes 

GESTIÓ DELS ANIMALS MORTS 

 L’eliminació dels animals morts en l’explotació s’ha d’efectuar de manera 

que es compleixen les disposicions vigents en cada moment. 

 Resta prohibit l’abandonament dels cadàvers dels animals de les 

explotacions ramaderes i l’enterrament d’aquests en fosses, tant a dintre 

com a fora de l’explotació (excepte en aquelles espècies en que estiguin 

expressament autoritzat per la normativa i en situacions excepcionals en les que 

les condicions epizootiològiques ho requereixin i hagi estat expressament 

autoritzat per la direcció general competent en matèria de sanitat animal). 
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Decret d'ordenació de les explotacions ramaderes 

GESTIÓ DELS ANIMALS MORTS 

 

 Les explotacions que compleixin els requisits de les disposicions vigents 

en matèria d’alimentació animal per espècies en perill o protegides, 

d’ocells necròfags i altres espècies que viuen en el seu hàbitat natural, 

poden ser autoritzades pel departament competent en matèria de 

ramaderia i sanitat animal per l’abandonament dels cadàvers dels 

animals de la pròpia explotació. 

 



Decret d'ordenació de les explotacions ramaderes 

GESTIÓ DELS ANIMALS MORTS 
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Bones condicions dels sistemes 

d’emmagatzematge i gestió dels animals morts 

 

Capacitat adequada a la mida de l’explotació 

 

Comptar amb mitjans per garantir:  

La bioseguretat per evitar la difusió de 

malalties per vectors 

Que s’evita la filtració de lixiviats al sòl 

 



 SANITAT I PERSONAL DE L’EXPLOTACIÓ  
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Decret d'ordenació de les explotacions ramaderes 

Sanitat 

 Totes les explotacions ramaderes (excepte les d’autoconsum), han de 

disposar i aplicar un programa higienicosanitari contra les malalties de 

les espècies subjectes a control oficial, supervisat pel veterinari/a 

responsable de l’explotació, i que ha de contemplar: 

 Les actuacions de prevenció i control davant les malalties infeccioses, 

parasitàries i micòtiques. 

 Les actuacions de neteja, desinfecció de les instal•lacions, utillatge i equips, 

que inclogui també les posteriors a la sortida dels animals, així com les 

actuacions pel control de plagues i animals indesitjables.  

 Els coneixements bàsics en matèria de benestar animal, salut animal i 

bioseguretat del personal de l’explotació. 

 Mesures per garantir el benestar dels animals. 

 Altres mesures de caràcter higienicosanitari, en funció de l’espècie. 
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Decret d'ordenació de les explotacions ramaderes 

Sanitat i benestar dels animals 

 En cas d’explotacions adherides a una ADS o que formen part d’una 

empresa, com a mínim, han de seguir el programa sanitari aprovat per 

ella: no és obligatori disposar del programa individual a l’explotació, 

sempre que el programa de l’ADS inclogui els apartats contemplats en 

aquest article i estigui aprovat pel Departament competent en matèria de 

ramaderia. 

 El departament competent en la matèria de ramaderia, una vegada 

consultades les ADS corresponents, pot determinar el programa sanitari 

mínim a realitzar a Catalunya o en una àrea geogràfica determinada. 

 El personal de les explotacions ramaderes ha de disposar de formació 

específica en els àmbits en que es determinin, quan la normativa vigent 

ho requereixi.  

 

 

 



 OBLIGACIONS DELS TITULARS 
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Decret d'ordenació de les explotacions ramaderes 

Obligacions dels titulars de l’explotació 

 Complir els requisits que estableix el Decret. 

 Presentar anualment, preferentment per via telemàtica o imprès 

normalitzat, les dades dels censos.  

 El període de presentació de la comunicació és de l’1 de gener a l’1 de 

març de cada any, indicant el cens mig de l’any anterior, a no ser que 

en el corresponent annex per una espècie determinada s’estableixi un 

altre termini o el cens que s’ha de comunicar 

 Conservar durant un període mínim de tres/cinc anys la 

documentació que justifiqui l’activitat de l’explotació. 
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Decret d'ordenació de les explotacions ramaderes 

Obligacions dels titulars de l’explotació 

 Realitzar actuacions específiques amb l’objectiu de garantir les 

condicions higienicosanitàries que s’indiquen en la normativa vigent. 

 Complir les condicions establertes en matèria de benestar animal. 

 Exercir l’activitat ramadera de manera que no es causin danys o 

perjudicis al medi ambient. 

 Dotar a l’explotació de personal capacitat i mantenir-lo format en 

higiene i benestar animal quan la normativa vigent ho estableixi. 

 Adoptar les mesures higienicosanitàries necessàries, d’acord amb 

els programes sanitaris de l’explotació i col•laborar amb 

l’administració en l’execució dels programes oficials. 
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Decret d'ordenació de les explotacions ramaderes 

Obligacions dels titulars de l’explotació 

 Cooperar i facilitar l’accés al personal dels organismes oficials 

competents, per tal que puguin realitzar les funcions d’inspecció, 

presa de mostres, així com l’accés a tota la documentació per tal de 

comprovar el compliment de la normativa. 

 Notificar a l’autoritat competent qualsevol risc sanitari o alimentari i 

qualsevol signe clínic o sospita de l’aparició d’alguna malaltia d’alta 

difusió molt virulenta o de declaració obligatòria, relacionada en 

l’exercici de la seva activitat i en el seu cas a la corresponent xarxa 

de vigilància, facilitant la informació necessària per a una adequada 

avaluació dels risc, i categorització sanitària, de l’explotació. 

 En cas de relacions contractuals d’integració aquesta notificació 

la realitzarà la persona integradora. 

 



 REGISTRES DE L’EXPLOTACIÓ 
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Decret d'ordenació de les explotacions ramaderes 

Registres de l’explotació 

 Assegurar la traçabilitat dels animals, el material genètic, dels productes d’origen 

animal, dels pinsos, dels medicaments i de qualsevol altra substància que 

intervingui en la cadena alimentària, així com dels plaguicides. 

 Els registres d’explotació es poden gestionar en suport informàtic o paper. 

 La informació continguda en aquests registres ha d’estar disponible a l’explotació, 

actualitzada i a disposició del departament competent en matèria de ramaderia 

durant el termini mínim que estableixi la normativa específica, i en el seu defecte 

tres/cinc anys des de la darrera anotació. 

 En el cas d’explotacions ramaderes formades per diverses espècies, els registres 

de l’explotació han de permetre un seguiment de les dades de forma separada 

per a cadascuna de les espècies presents a l’explotació. 
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Decret d'ordenació de les explotacions ramaderes 

Registres de l’explotació 

 Les explotacions d’autoconsum, les de petita capacitat poden dur un 

registre simplificat, anotant, com a mínim, les dades de la persona 

titular i els moviments i incidències dels animals. 

 Les de petita capacitat, a més, han d’anotar els tractaments 

veterinaris. 

 Annex 11 del decret 



Informació mínima dels registres de l’explotació 

 Número de registre de l’explotació. 

 Nom i adreça de l’explotació. 

 Dades de la persona titular. 

 Tipus d’explotació i classificació zootècnica. 

 Capacitat i cens. 

 Identificació dels animals (en cas d’animals identificats individualment). 

 Moviments i incidències relatives als animals. 

 Tractaments i medicaments utilitzats en els animals i las dates de la seva 

administració. 

 Dades relatives a la utilització de material genètic. 

 Productes utilitzats per a la neteja, desinfecció desinsectació o desratització. 

 Origen i quantitat de les entrades de pinso i destinació del mateix. 

 Aparició de malalties que puguin afectar a la seguretat dels productes. I les 

malalties que afecten als animals. 
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Informació mínima dels registres de l’explotació 

 Inspeccions i controls. 

 Identificació dels proveïdors. 

 Destinació dels productes. 

 Identificació dels mitjans de transport que entren o surten de l’explotació. 

 Resultats de les anàlisis de malalties amb incidència en la sanitat animal i en la 

salut pública. 

 Actuacions veterinàries. 

 Entrada de vehicles i persones alienes a l’explotació (veterinaris, tractants, 

ramaders, etc.). 

 Altres que es puguin establir a la normativa vigent, en funció de l’espècie o 

l’activitat. 
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Decret d'ordenació de les explotacions ramaderes 
Disposicions transitòries: Primera: TERMINIS D’ADAPTACIÓ 

 Les explotacions que disposin de tanca perimetral poden mantenir-

la sempre que aquesta garanteixi les mesures de bioseguretat 

 

 En cas que la tanca existent a l’entrada en vigor del decret no 

garanteixi les mesures de bioseguretat, per a les explotaicons a les 

que és obligatori aquest requeriment,  es disposa d’un termini de 2 

anys. 
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Decret d'ordenació de les explotacions ramaderes 
Disposicions transitòries: Segona: EXPLOTACIONS EXISTENTS NO 

REGISTRADES 

 Elaboració d’una resolució del DG en el termini de 3 mesos 

establint termini de presentació de sol·licitud per a la regularització 

de les explotacions ramaderes que disposen de marca oficial i codi 

REGA, i que la seva activitat o les modificacions de l’activitat no es 

troben inscrites en el registre: 

 El termini màxim per resoldre el procediment és de sis mesos  

  desestimades per silenci administratiu negatiu les sol•licituds 

que no hagin estat resoltes i notificades. 
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Decret d'ordenació de les explotacions ramaderes 

Comparativa amb l’anterior normativa 

AUTOCONSUM 

ESPECIES NORMATIVA ANTERIOR NOU DECRET 

Conills ≤ 5 Ϙ reproductores  ≤ 0,09 UB ( 5 Ϙ reproductores  ) 

Avicultura 

carn 210 Kg pes viu/any  
210 Kg pes viu/any  

< 0,2 UB  (40 pollastres) 

Avicultura 

posta 
No es defineix < 0,2 UB  (32 gallines ponedores) 

Porcí ≤5 porcs engreix/any < 0,45 UB (5 porcs engreix/any) 

boví, 

oví/cabrum 
No es defineix 

≤ 1,5 UB (13 ovelles/16 cabres) 

 Xais/cabrits ≤0,2 UB (5 xais/cabrits) 

Èquids No es defineix No es defineix 

Apícola < 15 arnes < 15 arnes 
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Decret d'ordenació de les explotacions ramaderes 

Comparativa amb l’anterior normativa 

PETITA CAPACITAT 

ESPECIES NORMATIVA ANTERIOR NOU DECRET 

Conills No es defineix ≤ 0,54 UB (30 conilles) 

Avicultura No es defineix 
< 0,50 UB ( aprox. 70 gallines / 80 

pollastres) 

Porcí 

Expl. reduïda ≤ 4,8 UBM (5 Ϙ 

reproductores  o  25 places 

d’engreix) 

Cicle tancat  5 Ϙ reproductores + 

descendència < 4,20 UB 

Engreix: 25 places d’engreix 

boví, oví/cabrum No es defineix 

Capacitat  ≤ 5 UB(45 ovelles/ 55 

cabres) 

Xais/cabrits < 1 UB(25) 

 

Èquids 
≤ 5  UBM  producció 

≤ 10 UBM  abast 

≤ 10 UB producció carn, llet o engreix 

≤ 5 UB resta explotacions 

Apícola No es defineix No es defineix 
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Decret d'ordenació de les explotacions ramaderes 

 

REQUISITS  INFRAESTRUCTURA ANNEXOS  

REQUISIT MG 
Exp. 

especials 
Porcí Avícola 

Boví 

O/C 
Conills Équids 

Sistema per l’aplicació producte 

desinfectant rodes als accessos 

de l’explotació 

 
En fx de la 

espècie 

 

sí sí sí sí sí sí 

Pediluvis o sistema equivalent 

per la N+D del calçat 

En fx de la 

espècie 

 
sí sí sí 

Teles ocelleres 

En fx de la 

espècie 

 
sí sí sí 

Sistemes per evitar entrada 

animals a les instal·lacions 

En fx de la 

espècie 

 
sí sí sí sí sí sí 

Dutxes als vestidors sí 

Grups 

especials 

+ centres 

de 

testatge 

Selecció + 

multiplicaci

ó 

 

Selecció + 

multiplicació 

 



PORCI CONILLS REMUGANTS EQUIDS 

Instal·lació   

Explotacions 

dels Grup I i de 

Petita 
Capacitat. 

Explotacions 

dels Grup II i 
III. 

Explotacions dels 

Grup Especial,  

Centres de 

Concentració i 
llocs de control 

    
Reproducci

ó i 
reposició 

engreix   

Explotacions ramaderes 

de la mateixa espècie 

Grup I i de petita 
capacitat. 

500  1000  2000  

500 

Reproducció i 
reposició 

300 100 

100 

Grup II i III. 1000  1000  2000  engreix 100 100 

Grup especial,  

centres de 

concentració i llocs 
de control 

2000  2000  2000  

                ------------- 

Altres explotacions 
de reposició 

500 1000 2000 

Sistemes 

d'emmagatzematge i/o 

tractament de 

dejeccions ramaderes 

  

500  500  500    ------                 ------------- ------- 

Escorxadors. 1000  1000  1000  500 500 500 

SANDACH de categoria I 

i II que tractin cadàvers 
1000  1000  1000  1000 1000 1000 

SANDACH de categoria 

III i II que no tractin 

cadàvers. 
500  500  500  500 500 500 

Abocadors i altres 

establiments que 

suposin un risc 

higienicosanitari  

500  500  500  500 500 500 

Canyets on es dipositen 

els cadàvers d’animals 

d’aquesta espècie per a 

l’alimentació d’aus 

necròfagues. 

2000  2000  2000  2000 2000 2000 

Autopistes, autovies i 

ferrocarrils 

  
50 50 50 50 50 50 

Resta de vies quan pel 

trànsit puguin 

representar un risc 

sanitari 

  

25 25 25 25 25 25 
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AUS 
Instal·lació   Selecció i recria 

d’aus de cria 
Multiplicació i 

recria d’aus 

d’explotació 

 Producció i 

recria d’aus de 

producció 

Incubadores Autoconsum i 

petita 

capacitat 

Explotacions de la mateixa 

espècie 

Selecció i recria d’aus de cria 2000 2000 2000 2000 2000 

Multiplicació i recria d’explotació 2000 1000 1000 1000 1000 

Producció i recria d’aus de 

producció 
2000 1000 500 1000 - 

Incubadores 2000 1000 1000 1000 - 

Autoconsum i petita capacitat 2000 1000     - 

Escorxadors   2000 2000 500 500 - 

Plantes SANDACH de 

categoria 1 i 2 que tractin 

cadàvers. 

  2000 2000 1000 1000 - 

Plantes SANDACH categoria 

3 i 2 que no tractin cadàvers  

  2000 2000 500 500 - 

Qualsevol altra instal·lació 

on s’allotgin i es mantinguin 

animals epidemiològicament 

relacionats 

  2000 2000 500 500 - 

Abocadors i establiments 

que suposin un risc 

higienicosanitari 

  2000 2000 500 500 - 

Canyets on es dipositin 

cadàvers d’animals 

d’aquesta espècie per a 

l’alimentació d’aus 

necròfagues. 

  2000 2000 2000 2000 - 

Autopistes, autovies i 

ferrocarrils 

  50 50 50 50 50 

Resta de vies quan pel 

trànsit puguin representar 

un risc sanitari 

  25 25 25 25 25 
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ABELLES 

Explotacions de la mateixa espècie 100 

A altres explotacions ramaderes  100 

Establiments col·lectius de caràcter públic i nuclis 

urbans (1) 

400 

Carreteres nacionals(2) 200 

Carreteres comarcals  50 

Camins veïnals (2) 25 
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- Es podrà reduir distància a nucli urbà sempre i quan l’ajuntament autoritzi aquesta reducció. 
- Aquesta distància es pot reduir el 50% en cas de que les arnes estiguin en pendent i a una alçada o desnivell superior de dos 

metres amb l’horitzontal de la carretera. 
 
Aquestes distàncies també s’apliquen entre assentaments apícoles quan realitzin transhumància 
 
Les distàncies en apicultura poden reduir-se fins a un màxim del 75%, sempre que les arnes disposin d’una tanca de al menys dos 
metres d’alçada a la banda situada cap a la carretera, camí, o establiment. La tanca pot ser de qualsevol material que obligui a les 
abelles a iniciar el vol per sobre dels dos metres d’alçada. 
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Decret d'ordenació de les explotacions ramaderes 

CAPÍTOL 3: RÈGIM DE L’AUTORITZACIÓ O COMUNICACIÓ DE 

L’INICI DE L’ACTIVITAT RAMADERA 

 Principals tràmits: 

 Inici de l’activitat ramadera 

 Modificacions de les dades registrals 

 Tipus de procediments : 

 Procediment d’autorització 

 Procediment de comunicació 

 Baixa de la inscripció al Registre: 

 Comunicació de la baixa pel titular 

 D’ofici: 

• Per inactivitat comunicada 

• Per inactivitat no comunicada 
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Decret d'ordenació de les explotacions ramaderes 

CAPÍTOL 3: RÈGIM DE L’AUTORITZACIÓ O COMUNICACIÓ DE 

L’INICI DE L’ACTIVITAT RAMADERA 

 

 

 

ELS ÒRGANS COMPETENTS  

PER A LA TRAMITACIÓ I RESOLUCIÓ DELS EXPEDIENTS  

SÓN LES OFICINES COMARCALS  
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Decret d'ordenació de les explotacions ramaderes 
CAPÍTOL 3: INICI DE L’ACTIVITAT: PROCEDIMENT D’AUTORITZACIÓ 

 

Qui ha de sol·licitar l’autorització prèvia a l’inici de l’activitat : 

 Explotacions ramaderes (diferents a les de petita capacitat i 

autoconsum) de les espècies porcina, bovina, ovina, caprina, 

equina, avícoles, cunícola, apícola, espècies pelleteres i 

espècies cinegètiques de caça major. 

 Explotacions ramaderes amb altres espècies animals que es 

criïn o es mantinguin per a la producció d’aliments o productes 

d’origen animal amb destinació a consum humà. 

 Explotacions de tipus especial. 

 Centres de recollida de material genètic. 
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Decret d'ordenació de les explotacions ramaderes 
CAPÍTOL 3: MODIFICACIONS DE L’ACTIVITAT AMB AUTORITZACIÓ PRÈVIA 

Modificacions que requereixen de l’autorització prèvia: 

 Canvis d’activitat 

 Canvis d’orientació productiva 

 Ampliacions: 

 Inscripció d’una nova subexplotació. 

 Ampliació de la capacitat amb un increment de la carrega de nitrogen respecte 

la capacitat autoritzada. 

 Supòsits establerts a l’article 5.4 
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Decret d'ordenació de les explotacions ramaderes 
CAPÍTOL 3: INICI DE L’ACTIVITAT: PROCEDIMENT D’AUTORITZACIÓ 

 Documentació a presentar: 

 Sol·licitud i memòria descriptiva de les activitats,  

 Plànol de distribució de les instal·lacions 

 Acreditació de la titularitat de l’expl. ramadera 

 Programa higenicosanitari, en centres de recollida de material genètic. 

 Document acreditatiu (certificat) de les característiques dels sistemes 

d’emmagatzematge de les dejeccions ramaderes. 

En cas de modificacions, a més Informe favorable de la Comissió del 

registre d’explotacions ramaderes si es tracta d’una excepció d’ubicació de 

l’article 5.4 del Decret. 

 

    VISITA D’INSPECCIÓ PREVIA  

 

 

 



59 

 

 

 

 

Decret d'ordenació de les explotacions ramaderes 
CAPÍTOL 3: PROCEDIMENT DE COMUNICACIÓ: inscripció al registre 

 Inici de l’activitat: 

 Explotacions petita capacitat 

 Explotacions d’autoconsum 

 Centres d’emmagatzematge de material genètic 

 Pastures 

 Modificacions  

 Qualsevol modificació de les dades registrals de les explotacions 

de petita capacitat i autoconsum. 

 Qualsevol modificació que no s’hagi definit en l’apartat de 

modificacions subjectes a autoritzacions. 
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Decret d'ordenació de les explotacions ramaderes 
CAPÍTOL 3: PROCEDIMENT DE COMUNICACIÓ: inscripció al registre 

Documentació a presentar: 

 Imprès de sol·licitud normalitzat. 

 En el imprès de sol·licitud constarà la documentació a presentar i les 

declaracions responsables 

 Memòria descriptiva de les activitats  

 Acreditació de la titularitat de l’expl. ramadera 

 

 

La documentació s’ha de presentar a les Oficines comarcals DAAM o a la Xarxa 

d’oficines de Gestió Empresarial (un cop revisada la sol·licitud les trametran a les 

OC). 
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Decret d'ordenació de les explotacions ramaderes 
CAPÍTOL 3: 

Resolució autorització: (REGA) 
 La resolució s’ha de  NOTIFICAR en el termini màxim de 3 MESOS a 

comptar des de la data de presentació de la sol·licitud. 

 SILENCI ADMINISTRATIU (silenci positiu). 

 Per complexitat de l’expedient es pot ampliar el termini en 3 mesos 

més 

Resolució tràmit de comunicació: (REGA) 
Totes les notificacions/resolucions les ha de signar la persona titular de la oficina 

comarcal.  

 

Resolució Directori: (NO REGA): Inscripció d’ofici  

  
 

 

 



Decret d'ordenació de les explotacions ramaderes 

Inactivitat- Baixa 

 Inactivitat/baixa comunicada 

 Inactivitat /baixa d’ofici no comunicada 

 Inactivitat: Quan una explotació ha interromput la seva activitat durant 1 

any, passa a considerar-se inactiva.   

 Baixa: Transcorreguts 2 anys des de la data de comunicació de la inactivitat 

passa a considerar-se en estat de baixa  
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Fi de la presentació 

malamos@gencat.cat 


