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Document comparatiu entre l’establert al nou RD 306/2020 i l’establert al Decret 40/2014 

S’indica quins són els requeriments a complir a partir del 14/2/2020, i els terminis corresponents, quan escau. 

D’acord amb el criteri de l’Assessoria Jurídica del DARP, la normativa estatal té un caràcter bàsic, i serà d’aplicació en tots els 
aspectes en què entri en contradicció amb el Decret 40/2014, sense perjudici que aquest pugui ser més estricte o específic en 
determinats aspectes. A la següent taula s’inclouen específicament els elements en què és necessari aclarir quins són els 
requeriments que s’han d’implementar a partir del 14/2/2014 en matèria d’ordenació de les explotacions porcines a Catalunya. 

 
RD 306/2020 

 
DECRET 40/2014 (DARP) I REQUERIMENTS A COMPLIR 

DEFINICIONS I CONCEPTES GENÈRICS 

Art. 2.f.  
Explotació per a autoconsum: una producció màxima per any de 3 porcs 
d'engreix, i sense disposar de reproductores. 
 

Fins ara, el límit establert era de de 5 porcs d’engreix, i es permetia tenir una 
reproductora.  
 
El RD 306/2020 és més restrictiu, per tant, n’és d’aplicació: totes les 
explotacions que constin al Registre d’explotacions ramaderes (RER) com a 
autoconsum i que tinguin informada una capacitat superior a 3 porcs d’engreix, 
deixaran d’estar informades com a autoconsum. L’Oficina Comarcal del DARP 
realitzarà les actuacions per tal que els titulars de les explotacions d’autoconsum 
incloses en aquest supòsit redueixin la seva capacitat per continuar sent 
considerades com autoconsum; en cas que no ho facin, se la considerarà de petita 
capacitat, i haurà de complir amb els requeriments establerts per a aquests tipus 
d’explotacions.  
 
En cas que actualment s’allotgin truges, quan aquestes es consumeixin no es 
tornarà a autoritzar l’entrada de truges. 
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Art. 3.3  
Grup primer: capacitat  superior a 5,1 fins a 120 UGM. 
Grup segon: capacitat superior a 120 UGM i fins a 480 UGM  
Grup tercer: capacitat superior a 480 UGM i fins a 720 UGM (pot arribar 
fins 864 UGM) 

 
 

 
Fins ara, els límits establerts al Decret 40/2014 són els següents: 

� Grup primer: capacitat superior a 4,2 fins a 120 UB. 
� Grup segon: capacitat superior a 120 UB i fins a 360 UB  
� Grup tercer: capacitat superior a 360 UB i fins a 720 UB (pot arribar fins 864 UB) 

 

El RD 306/2020 és més restrictiu, per tant, n’és d’aplicació. Cal considerar: 
1. La prohibició de creixement per sobre de 720 UGM (que pot arribar fins a 864 

UGM). Per tant, per no es podrà sobrepassar la capacitat màxima de 864 
UGM de les explotacions. Atès que les UB definides al Decret 40/2014 es 
basen en el contingut en nitrogen i tenen valors diferents a les UGM definides 
al RD 306/2020, cal adaptar les UB a les UGM de manera que les 
explotacions ramaderes no podran instal·lar-se ni ampliar per sobre 
de les 720UB (equivalent a 864 UGM) 
 

2. Cal adaptar-se als nous límits establerts pels diferents grups, per aquesta 
raó, els límits dels grups a aplicar són els següents adaptant les UB: 
� Explotació reduïda: capacitat màxima de 4,2 UB (5,1 UBM). 
� Grup primer: capacitat fins a 100 UB (120 UGM). 
� Grup segon: capacitat superior a 100 UB (120 UGM) i fins a 400 UB (480 UGM) 
� Grup tercer: capacitat superior a 400 UB (480 UGM) i fins a 720 UB (864 UGM) 

 
El DARP reclassificarà d’ofici els grups de totes les explotacions afectades. 
 

Art. 3.2 (final) 
Es permeten 2 classificacions zootècniques en una explotació: 
Transició/Engreix, Producció/Recria de reproductores.  
 

 
A Catalunya no s’aplicarà aquest punt: només es podran classificar les explotacions 
amb una única classificació zootècnica, ja que el decret 40/2014 així ho estableix 
i preval el que sigui més restrictiu. 
 

 
Art. 4.3  
Les explotacions hauran d'estar sotmeses a un pla de visites 
zoosanitàries, realitzades pel veterinari d'explotació designat pel titular. 
 

S’aplica l’establert al Reial decret 306/2020. La  Direcció General d’Agricultura i 
Ramaderia determinarà les funcions del veterinari de l’explotació. 
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Art. 5.p  
Les explotacions d'engreix i transició de garrins operaran sota el 
sistema tot dins-tot fora, de manera que un cop iniciat l'ompliment de les 
instal·lacions haurà de completar-se en un termini màxim de deu dies.  
Aquest requisit no serà obligatori: 
1r En explotacions que realitzin l'ompliment de les instal·lacions per mòduls, 
sempre que disposin de mòduls perfectament aïllats entre si, amb les 
mesures de bioseguretat que s'estableixen en aquest RD i que permetin a 
l'explotació rebre animals de diferent procedència i en diferents moments, 
mantenint l'aïllament sanitari, i sempre que completin l'ompliment de 
cada mòdul en un termini màxim de deu dies. En qualsevol cas, 
l'explotació que vulgui acollir-se a aquesta excepció haurà de ser autoritzada 
per a això per part de l'autoritat competent. 
2n En explotacions que treballin dins d'un sistema de producció en fases, i 
que s'omplin exclusivament amb animals procedents de les explotacions 
incloses en aquest mateix sistema de producció en fases. 
3r En aquelles explotacions que rebin animals procedents d'una única 
explotació. 
 

 
S’aplica l’establert al Reial decret 306/2020  
  

 
Art. 4.4: FORMACIÓ 

Entrada en vigor: 01.01.2022 
 

 
Art. 4.4  
Totes les persones que treballen amb bestiar porcí a l'explotació hauran de 
tenir un mínim de formació de 20 hores en un termini màxim de 6 mesos 
comptats des de la data d'inici del seu treball en l'explotació (eximits 
d'aquest requisit els treballadors que puguin demostrar un mínim de 3 anys 
d'experiència pràctica). Cada cinc anys, cursos d'adequació dels 
coneixements als avenços tècnics de l'activitat. 
 

És necessari adaptar-se a l’establert al Reial decret 306/2020 
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Art. 5 REQUERIMENTS BIOSEGURETAT, INFRAESTRUCTURES, EQUIPAMENTS I MANEIG: 

Entrada en vigor per a les explotacions existents: 01.01.2024 
 

 
Art. 5.1.b  
Ha de disposar d'instal·lacions permanents aïllades de l'exterior, per allotjar 
a tots els animals de l'explotació en cas d'haver de confinar els animals, 
d'acord amb la capacitat màxima registrada 
 

 
Aquest requisit s’aplica a explotacions amb patis o amb zones obertes: en aquest 
cas, és necessari adaptar-se a l’establert al RD 306/2020. En cas d’explotacions 
amb patis o a l’aire lliure han de disposar de dispositius fixes que permetin poder 
aïllar els animals de l’exterior en cas que els animals s’hagin de confinar 

 
Art. 5.2.a  
La bassa de fems i el femer, previ informe i autorització de l'autoritat 
competent, es podrà emplaçar fora de l'espai delimitat per la tanca 
perimetral, amb una tanca pròpia de les mateixes característiques que la 
tanca de l'explotació, i complir els requisits d'ubicació. 
 

S’aplica de forma genèrica el que estableix el Reial decret 306/2020, i de forma 
específica el que estableix el Decret 40/2014 en els casos contemplats a l’article 
5.4.a) 

 
Art. 5.2.e / f  
Han de disposar de vestidors abans d'entrar a la zona de producció, amb 
una separació clara entre la zona neta i la zona bruta, així com instal·lacions 
i mitjans suficients per al rentat de mans. Hi ha d'haver indicacions visibles 
amb instruccions clares sobre els protocols d'higiene i bioseguretat a aplicar 
abans de l'entrada en les zones de producció.  
 
Han de disposar, al menys, de lavabo, vàter i sistema de dutxa o 
equivalent. 
 
 

A Catalunya ja s’està aplicant aquest criteri per a les explotacions noves i per a les 
modificacions (ampliacions, canvis d’orientació, etc.). 
 
En tot cas, TOTES les explotacions porcines hauran de complir amb aquests 
requeriments abans de l’1/1/2024.  

 
Art. 5.2.g  
En explotacions de nova instal·lació, els vehicles hauran de realitzar totes 
les operacions des de fora de la tanca perimetral de l'explotació. 
 

Aquest requeriment ja esta contemplat al Decret 40/2014, per tant ja és d’aplicació 
a Catalunya des de l’any 2014. 



Generalitat de Catalunya 
Departament d'Agricultura,  

Ramaderia, Pesca i Alimentació. 

Direcció General d’Agricultura 
i Ramaderia  
Sub-direcció General de Ramaderia 

Versió 1 – abril 2020 

 

Art. 5.2.j  
Disposar d'una zona o espai específic i exclusiu per a l'observació i 
aïllament dels animals, sent recomanable l'existència d'una instal·lació 
d'aquest tipus a cada nau o mòdul. Aquesta zona o espai no serà 
computable per la capacitat productiva de l'explotació ni per a la gestió de 
fems 

 
 
S’aplica l’establert al Reial decret 306/2020 
Aquest requisit és obligatori des del 14/2/2020 per a les explotacions noves i per 
a les ampliacions.  
En tot cas, TOTES les explotacions porcines hauran de complir amb aquests 
requeriments abans de l’1/1/2024. 
 

 
Art. 5.3  
Explotacions petita capacitat 
 
� Han de disposar d’una tanca o un aïllament perimètric o un sistema 

equivalent en bon estat. L’espai on s’allotgin els animals ha d’estar 
tancat o aïllat per evitar-hi l’entrada de persones i el contacte amb 
animals silvestres. 

� Han de disposar d’instal·lacions permanents, aïllades de l’exterior per 
allotjar-hi tots els animals de l’explotació, d’acord amb la capacitat 
màxima registrada. 

� L’accés a l’explotació ha de disposar d’un tancament, L’entrada o les 
entrades s’han de mantenir tancades permanentment, excepte quan 
s’utilitzin per a l’entrada o la sortida del personal o els vehicles 
autoritzats. 

 

S’aplica l’establert al Reial decret 306/2020; la resta de requeriments ja consten 
al Decret 40/2014 per a les explotacions porcines de petita capacitat. 
Tot i que no és obligatori d’acord amb l’establert a la normativa vigent, es 
recomana la instal·lació d’una tanca perimetral que compleix¡ les condicions 
establertes a l’annex 3.E.a) del Decret 40/2014, atès que s’asseguraria el 

compliment del requeriment de l’aïllament per tal d’evitar l’entrada de persones i 
el contacte amb animals silvestres. 

Art. 6 SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓ DE LES EXPLOTACIONS DE BESTIAR PORCÍ 
Entrada en vigor: 1/1/2022 

 
Art. 6 SIGE 
Totes les explotacions de bestiar porcí, incloses les existents, a excepció de 
les d'autoconsum i reduïdes, comptaran amb un Sistema Integral de 
Gestió de les Explotacions de bestiar porcí, a renovar cada 5 anys.  
 

 
S’aplica l’establert al Reial decret 306/2020. A Catalunya s’establiran instruccions 
per a l’adaptació. 
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Art. 7 i annex V: DISTÀNCIES 

 
 
 
No s’estableixen per a les explotacions reduïdes (petita capacitat) 
 

 
 
Decret 40/2014 sí ho contempla: s’aplica el que estableix el decret 40/2014. 
 

1.000 m de distàncies a casc urbà  
 
Decret 40/2014 no ho contempla.  S’aplica l’establert al Reial decret 306/2020. 
 

500 m a indústria càrnica  
 
Decret 40/2014 no ho contempla. S’aplica l’establert al Reial decret 306/2020. 
 

 
Escorxadors de porcí: possibilitat de reduir a 1000 m a explotacions porcines  
 
Escorxadors diferents de porcí (inclou aviram): 500 metres vers exp. 
Porcines  
 
(complint mesures addicionals bioseguretat en ambdós supòsits) 
 

Distàncies diferents al Decret 40/2014. S’aplica l’establert al Reial decret 306/2020 

 
500 m a basses d’emmagatzematge de dejeccions fora explotació  
 
500, 1000 o 2000 m a plantes tractament (de dejeccions, SANDACH) 
 

Distàncies diferents al Decret 40/2014. S’aplica l’establert al Reial decret 306/2020 

Inclou possibilitat reducció 10%-20% requeriments en alguns supòsits 
(orografia, situació epidemiològica, accidents naturals, etc.) 

 
 
 
Aquest criteri de flexibilitat no ho contempla el Decret 40/2014: per tant, s’aplica 
l’establert al decret 40/2014 (no s’inclou possibilitat reducció) 
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Article 15: AMPLIACIONS, CANVIS D’ORIENTACIÓ 

 
 
Art. 15.3  
Es podrà concedir una autorització d'ampliació, o de canvi d'orientació 
zootècnica, a les explotacions degudament autoritzades i inscrites en el 
Registre d'explotacions de bestiar porcí amb anterioritat a l'entrada en vigor 
d'aquest RD, encara que no compleixin amb les condicions sobre 
ubicació i separació sanitària, sempre i quan: 
o No superen els límits de capacitat productiva de cada un dels 

grups en què estan classificades. 
o No impliqui una reducció de les distàncies existents amb els 

establiments o instal·lacions que puguin constituir una font de contagi 
o als cascos urbans. 
 

 
S’aplica l’establert al Reial decret 306/2020: pels tràmits de registre entrats amb 
posterioritat al 14/2/2020 (entenem que es refereix a qualsevol sol·licitud 
presentada a qualsevol òrgan competent: ajuntament, o ponència ambiental en 
cas d’annex 1)  per a explotacions que no compleixen les distàncies establertes 
per la normativa: NO s’autoritzaran els casos d’ampliacions o canvis d’orientació 
d’explotacions porcines que impliquin una reducció de distàncies i/o que impliquin 
un canvi de grup. 
   

 
Art. 15.4  
Es pot concedir autorització d'ampliació de les explotacions existents 
del grup primer que no compleixin amb les condicions sobre ubicació 
i separació sanitària fins a una capacitat màxima que no podrà 
superar un màxim de 240 UBM després de realitzar l'ampliació (la meitat 
de l’autoritzat per al grup segon): Requisits: amb caràcter excepcional i 
d'acord amb un estudi cas per cas: 
- s'ubicarà en una zona rural a revitalitzar i en zones de muntanya.  
- no impliqui reducció de distàncies existents amb els establiments o 

instal·lacions que puguin constituir una font de contagi, o amb els nuclis 
urbans més propers. 

- no podran acollir-se posteriorment a altres excepcions previstes (no 
podrà créixer fins al màxim de 480 UBM previstes per al grup segon) 
 

 

 
 
S’aplica l’establert al Reial decret 306/2020 
 
 



Generalitat de Catalunya 
Departament d'Agricultura,  

Ramaderia, Pesca i Alimentació. 

Direcció General d’Agricultura 
i Ramaderia  
Sub-direcció General de Ramaderia 

Versió 1 – abril 2020 

 

Articles 9 – 11, Disposició final quarta, Annex VII: GESTIÓ DEJECCIONS 

 
Art. 10.1  
Les explotacions de bestiar porcí de nova instal·lació, excepte les reduïdes i 
les d’autoconsum, han d’adoptar les millors tècniques disponibles que 
especifica l’annex VII del Reial decret. 
 
 
Art. 10.2 Entrada en vigor: 1/1/2023  
Les explotacions de bestiar porcí existents, amb capacitat productiva 
superior a 120 UGM, han d'adoptar, d'acord amb els terminis establerts en 
la disp. final quarta (abans de l’1 de gener de 2023, sempre que les mesures 
impliquin una modificació estructural de l’explotació): 

� un sistema d'alimentació multi-fase, amb reducció del contingut de 
proteïna bruta, tenint en compte les necessitats dels animals, 

� més alguna altra MTD. 
 

Aplica l’establert al Reial decret 306/2020 
 
Les noves explotacions han de disposar de MTD. No obstant, per a declarar les 
MTD adoptades hi ha un termini de fins l’1/1/2022 
 
Dins del termini transitori la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia donarà 
instruccions per aplicar aquest article 

Art. 11 Entrada en vigor: 1/1/2022  
El titular de l'explotació ha de comunicar a l'autoritat competent de la CCAA 
les Millors Tècniques Disponibles (MTDs) emprades durant l'any anterior (es 
crea el Registre General de MTDs) 

El DARP té previst desenvolupar el Registre de MTDs. 
 
Dins del termini transitori la  Direcció General d’Agricultura i Ramaderia donarà 
instruccions per aplicar aquest article. 

Art. 8 + Annex VI:  MOVIMENTS 

 
Art. 8 + Annex VI   
No es permeten moviments des de CRMG que no siguin a escorxador 
No es permeten moviments entre explotacions de Recria de reproductores 
No es permeten moviments des de CERTAMEN amb destinació explotacions 
de selecció, multiplicació, recria de reproductores ni a CRMG 
 

 
 
S’aplica l’establert al Reial decret 306/2020 
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DECLARACIÓ DE CENS 

 
Art. 16.1.c  
La informació relativa al cens mitjà dels animals mantinguts en la explotació 
durant el període censal, entenent com a tal el període comprès entre l'1/1 
i el 31/12 de cada any, ambdós inclosos, de l'any anterior a el de la 
comunicació d'aquest cens. A aquests efectes s'entén per cens mitjà el 
nombre de animals a 31 de desembre de l'any anterior, que es desglossarà, 
segons correspongui. 

 

 
S’aplica l’establert al Reial decret 306/2020 

TRÀMITS ADMINISTRATIUS 

Art. 15.5  
SILENCI ADMINISTRATIU 
En tots els casos, el sentit del silenci administratiu de les sol·licituds 
serà desestimatori, d'acord amb previst a la Llei 39/2015.  

 
S’aplica l’establert al Reial decret 306/2020: des del 14/2/2020, per a totes les 
sol·licituds pendents de resoldre la seva inscripció al registre, el sentit del silenci 
administratiu de les mateixes serà desestimatori, d’acord d’acord amb el que 
preveu l’article 24.1, segon paràgraf, de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, pel que fa 
referència a les activitats que tenen incidència en el medi ambient i els tràmits 
d’autorització, afectant a les resolucions previstes als article 19.5 i 21.7 del Decret 
40/2014. Per tant, en cas de manca de resolució expressa per part del DARP un 
cop passats tres messos des de la presentació de la sol·licitud d’inscripció, la  
persona sol·licitant pot entendre desestimada la sol·licitud per silenci administratiu. 
 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA 
Els expedients en fase de tramitació abans del 14/2/2020 es resoldran 
conforme a la norma vigent en el moment de la sol·licitud. 

S’aplica l’establert al decret 40/2014 (disposició transitòria tercera) 
 
Entenem que es refereix a qualsevol sol·licitud presentada a qualsevol òrgan 
competent (ajuntament, o ponència ambiental en cas d’annex 1).   


