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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS
I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

2110 Reial decret 306/2020, d’11 de febrer, pel qual s’estableixen normes bàsiques 
d’ordenació de les granges porcines intensives, i es modifica la normativa 
bàsica d’ordenació de les explotacions de bestiar porcí extensiu.

El sector porcí és la primera producció ramadera pel que fa a importància econòmica 
del nostre país, així com un dels productors principals en l’àmbit europeu i mundial.

El Reial decret 324/2000, de 3 de març, pel qual s’estableixen normes bàsiques 
d’ordenació de les explotacions porcines intensives, és un dels elements clau en què s’ha 
sustentat l’evolució del sector productor en les últimes dècades, a través d’aspectes com 
el desenvolupament de condicions estructurals, d’ubicació, de funcionament, d’identificació 
i registre, així com la incorporació de requisits mediambientals específics per a l’activitat.

Des de l’any 2000, l’evolució dels reptes econòmics, socials i mediambientals de la 
producció ramadera, units a la necessitat d’adequar aquesta realitat a un sector en evolució 
constant, en línia amb l’evolució del marc legislatiu en matèria zootècnica, sanitària i 
ambiental, fan necessari no només actualitzar, sinó revisar amb deteniment els pilars de la 
normativa d’ordenació sectorial porcina: la sanitat animal i la gestió ambiental de les 
granges.

En matèria de sanitat animal, si bé les perspectives mundials plantegen oportunitats 
per a un sector dinàmic i modern, la dependència exterior implica riscos evidents, i fa cada 
vegada més necessari assegurar l’estatus sanitari de tota la cabanya porcina. El sector ha 
de tenir en compte la bioseguretat com una vertadera xarxa de protecció del conjunt del 
mercat.

D’altra banda, combatre la resistència antibiòtica és una prioritat de la Unió Europea 
(UE), que ha establert una estratègia comuna enfront d’aquesta qüestió. Al novembre de 
l’any 2011, el Parlament Europeu va publicar una resolució no legislativa per la qual es va 
establir un Pla director d’acció sobre resistències antimicrobianes (2011-2016), que va 
estimular la posada en marxa de plans nacionals d’actuació. Espanya va aprovar el 2014 
el seu primer Pla nacional enfront de la resistència als antibiòtics (PRAN). En l’actual, que 
abraça el període 2019-2021, és necessari destacar que un dels seus pilars principals és 
la «prevenció de la necessitat de l’ús d’antibiòtics».

Aquesta prioritat es reflecteix en els considerants del Reglament (UE) núm. 2016/429 
del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2016, relatiu a les malalties 
transmissibles dels animals i pel qual es modifiquen o es deroguen alguns actes en matèria 
de sanitat animal («Legislació sobre sanitat animal»), que destaca la funció preventiva del 
marc legal i la reducció consegüent que s’espera que es faci de l’ús d’antibiòtics en 
animals.

En l’àmbit mediambiental, la producció porcina pot tenir un impacte significatiu, 
especialment en relació amb la producció de nitrats i les emissions d’amoníac a l’atmosfera 
i, en menor mesura, pel seu potencial caràcter emissor de gasos d’efecte d’hivernacle. Per 
aquesta raó, es fa cada vegada més necessari que la producció porcina incorpori els 
reptes d’un sector modern i heterogeni, d’acord amb les expectatives socials, especialment 
en matèria mediambiental.

En particular, el Regne d’Espanya ha d’incorporar compromisos de reducció 
d’amoníac i altres gasos contaminants com partícules i compostos orgànics volàtils en 
virtut de la Directiva (CE) 2016/2284 del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de 
desembre de 2016, relativa a la reducció de les emissions nacionals de determinats 
contaminants atmosfèrics, per la qual es modifica la Directiva 2003/35/CE i es deroga la 
Directiva 2001/81/CE, i d’acord amb el Reial decret 818/2018, de 6 de juliol, sobre 
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mesures per a la reducció de les emissions nacionals de determinats contaminants 
atmosfèrics, que transposa la Directiva esmentada, i el Programa nacional de control de 
la contaminació atmosfèrica aprovat pel Consell de Ministres el 27 de setembre de 2019.

Les mesures que proposa aquest Reial decret contribueixen, a més, al compliment 
dels objectius climàtics d’Espanya que recull el Reglament (UE) 2018/842 del Parlament 
Europeu i del Consell de 30 de maig de 2018, sobre reduccions anuals vinculants de les 
emissions de gasos d’efecte d’hivernacle per part dels estats membres entre el 
2021 i el 2030 que contribueixin a l’acció pel clima, a fi de complir els compromisos contrets 
en el marc de l’Acord de París, i pel qual es modifica el Reglament (UE) 525/2013. Aquests 
objectius, al seu torn, estan alineats amb les Conclusions del Consell Europeu (23 i 24 
d’octubre de 2014) sobre el marc d’actuació en matèria de clima i energia fins a l’any 2030.

Sobre la base d’aquestes perspectives, el sector ha de disposar d’un marc d’ordenació 
per construir una estratègia de desenvolupament per a les dècades pròximes. Una 
estratègia que li permeti posicionar-se en els mercats mundials, reduir els riscos associats 
a la internacionalització i integrar els reptes socials i mediambientals que demana la 
societat. Aquests objectius es plasmen en els aspectes principals desplegats per la norma.

Aquest marc normatiu circumscriu la seva actuació a les granges intensives de bestiar 
porcí, denominades explotacions en el text legal atesa l’adequació necessària de la 
terminologia al marc legal vigent i, en particular, al terme que defineix a aquest efecte la 
Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal.

Així, estén l’àmbit d’aplicació a totes les granges que, en règim intensiu, allotgin 
animals de la família Suidae –terme que inclou totes les espècies i subespècies de la 
família esmentada i, en particular, els senglars–, i estableix excepcions generals per a 
granges de petita dimensió o autoconsum, que, no obstant això, mantenen de manera 
subsidiària responsabilitats i obligacions, en particular en matèria de bioseguretat, benestar 
i sanitat animal.

Per tant, queden fora de l’àmbit d’aplicació les explotacions en règim extensiu 
regulades pel Reial decret 1221/2009, de 17 de juliol, pel qual s’estableixen normes 
bàsiques d’ordenació de les explotacions de bestiar porcí extensiu. La norma regula, 
tanmateix, dos aspectes que són d’aplicació subsidiària a les granges extensives, i que fan 
necessari, per tant, modificar el Reial decret 1221/2009, de 17 de juliol: el moviment 
d’animals entre granges intensives i extensives i els requisits relatius a la declaració censal 
anual, així com la gestió integral dels residus.

Conseqüentment, aquesta norma es modifica mitjançant la disposició final primera per 
adaptar-ne les disposicions en relació amb el cens principalment, així com per establir 
restriccions pel que fa a la venda d’animals reproductors des de granges de producció de 
garrins. En l’àmbit de la producció extensiva també es deroga expressament, per seguretat 
jurídica, l’Ordre de 30 de juny de 1982, per la qual s’estableixen normes per al 
desplegament de l’ordenació sanitària i zootècnica de les explotacions porcines extensives.

El que estableix aquest Reial decret s’aplica sense perjudici de l’establert per a granges 
que apliquin sistemes diferenciats de qualitat, inclosa la producció ecològica, i que es 
regulen d’acord amb el Reial decret 4/2014, de 10 de gener, pel qual s’aprova la norma de 
qualitat per a la carn, el pernil, l’espatlla i el llom embotit ibèrics, i el Reglament (UE) 
2018/848 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, sobre producció 
ecològica i etiquetatge dels productes ecològics i pel qual es deroga el Reglament (CE) 
núm. 834/2007 del Consell, que aquesta norma, per regular aspectes de la cria de porcs 
diferents dels de les normes assenyalades, no modifica en cap cas. En virtut d’això, els 
requisits que preveu aquesta disposició per a les explotacions intensives són de plena 
aplicació a aquestes, al marge del compliment addicional de les obligacions específiques 
que preveu la norma esmentada de qualitat o la relativa a l’explotació ecològica.

Es fa necessari incorporar les definicions aplicables establertes mitjançant la Llei 8/2003, 
de 24 d’abril, de sanitat animal, el Reial decret 479/2004, de 26 de març, pel qual s’estableix 
i es regula el Registre d’explotacions ramaderes, i el Reglament (UE) núm. 2016/1012 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2016, relatiu a les condicions zootècniques 
i genealògiques per a la cria, el comerç i l’entrada a la Unió d’animals reproductors de raça 
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pura, porcins reproductors híbrids i el seu material reproductiu, i pel qual es modifiquen el 
Reglament (UE) núm. 652/2014 i les directives 89/608/CEE i 90/425/CEE del Consell i es 
deroguen determinats actes en l’àmbit de la cria animal («Reglament sobre cria animal»).

També es planteja una classificació de les granges en funció dels aspectes que 
desplega el Registre general d’explotacions ramaderes, i s’incorporen tant els tipus de 
granges com una classificació zootècnica que reculli i actualitzi la realitat canviant d’aquest 
sector.

Els aspectes relatius a la informació mínima que ha de constar en el Registre de 
granges de bestiar porcí i la seva actualització s’alineen amb els requisits mínims que 
estableix el Reial decret 479/2004, de 26 de març, pel qual s’estableix i es regula el 
Registre general d’explotacions ramaderes.

En nom de la claredat, la norma preveu establir un repartiment adequat de funcions i 
deures per a totes les persones i entitats amb responsabilitat en una granja de bestiar 
porcí, especialment necessari en un sector heterogeni i amb diferents models productius. 
En particular, es considera d’una rellevància especial desenvolupar la figura del veterinari, 
que defineix la Llei 8/2003, de 24 d’abril, així com establir un repartiment adequat de 
responsabilitats en la producció en règim d’integració vertical.

Es considera, així mateix, un aspecte central garantir que totes les persones en 
contacte amb els animals tinguin una formació adequada i suficient. Aquesta formació 
s’aplica sense perjudici del que s’estableix legalment en altres aspectes de capacitació de 
personal, i en particular en el que regula específicament el Reial decret 830/2010, de 25 
de juny, pel qual s’estableix la normativa reguladora de la capacitació per realitzar 
tractaments amb biocides, i a través de la normativa aplicable de benestar animal, en 
concret el Reglament (CE) núm. 1/2005 del Consell, de 22 de desembre de 2004, relatiu a 
la protecció dels animals durant el transport i les operacions connexes i pel qual es 
modifiquen les directives 64/432/CEE i 93/119/CE, i el Reglament (CE) núm. 1255/97 i el 
Reial decret 37/2014, de 24 de gener, pel qual es regulen aspectes relatius a la protecció 
dels animals en el moment de la matança.

Pel que fa a les condicions de les granges, es fa un èmfasi especial en el fet de 
garantir un nivell mínim en les condicions de bioseguretat, i s’estableixen nivells progressius 
de protecció en funció de la dimensió de la granja. De la mateixa manera, es preveu 
facilitar l’aplicació dels requisits d’ubicació i moviment, a través de la clarificació de 
conceptes aplicables.

De manera subsidiària, aquesta norma incorpora obligacions i requisits documentals 
per garantir el compliment de la normativa vigent en matèria de benestar animal, i estableix, 
a més, una assignació de competències adequada al nivell de responsabilitat del personal 
de les granges.

Pel que fa al benestar animal, la normativa bàsica la constitueix el Reial 
decret 1135/2002, de 31 d’octubre, relatiu a les normes mínimes per a la protecció dels 
porcs, amb base sancionadora a la Llei 32/2007, de 7 de novembre, per a la cura dels 
animals, en la seva explotació, transport, experimentació i sacrifici. Les normes 
esmentades, en alguns aspectes, com ara l’espai mínim per animal o el nivell màxim de 
soroll, són molt concretes, de manera que el ramader pot i ha de complir els requisits de 
manera inequívoca i l’autoritat competent ho ha de verificar.

Tanmateix, en altres aspectes sí que hi ha la possibilitat (i, en alguns casos, l’obligació) 
d’una presa de decisions cas per cas, diferents en cada explotació. Un exemple d’aquest 
supòsit és la prohibició de la pràctica rutinària de l’escuament i la reducció de la punta de 
les dents dels animals. El ramader ha d’analitzar la situació en la seva granja i modificar la 
gestió o els paràmetres ambientals per evitar la realització rutinària d’aquestes pràctiques. 
Per això aquest Reial decret estableix l’obligació del titular de disposar d’un pla de benestar 
animal, que ha d’indicar que ha estudiat les condicions de la seva granja i que, després 
d’avaluar els factors de risc existents, ha adoptat i aplicat un pla d’acció que asseguri el 
compliment de la normativa, inclosos els aspectes que permeten un marge d’actuació.

En l’àmbit mediambiental, la gestió adequada dels fems és crucial, i els titulars de les 
granges són els primers responsables de la seva gestió correcta. La Llei 22/2011, de 28 de 
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juliol, de residus i sòls contaminats, que va transposar al nostre ordenament la Directiva 
2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de novembre de 2008, sobre els 
residus i per la qual es deroguen determinades directives, té com a objecte impulsar 
mesures que previnguin la generació de residus i mitigar els impactes adversos sobre la 
salut humana i el medi ambient associats a la seva generació i gestió, i millorar l’eficiència 
en l’ús dels recursos. Cal aclarir que, en relació amb els fems, la Llei 22/2011, de 28 de 
juliol, no és aplicable a les matèries fecals si s’utilitzen en explotacions agrícoles i 
ramaderes mitjançant procediments o mètodes que no posin en perill la salut humana o 
danyin el medi ambient.

Tanmateix, a les granges porcines intensives on es produeixin quantitats elevades de 
fems i no es disposi de terres agrícoles suficients per aplicar el fem, podria ser necessari 
destinar una part o la totalitat dels fems a instal·lacions de tractament, cas en què seria 
aplicable la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, sense perjudici de 
la normativa aplicable en matèria de subproductes d’origen animal no destinats a consum 
humà.

Amb l’objectiu de protegir el medi ambient, és necessari tenir en compte tots els 
aportaments d’esmenes i fertilitzants que es duen a terme en els sòls agrícoles. Per això, 
la valoració agronòmica de tots els materials que s’aporten al sòl, inclosos els fems, s’ha 
d’abordar de manera global i específica mitjançant una norma que agrupi la gestió de fems 
en conjunt amb la nutrició sostenible dels sòls agrícoles, de manera que es permeti un 
enfocament holístic als desafiaments que implica la fertilització de sòls al nostre país.

Per aquesta raó, es preveu aprovar un Reial decret de nutrició sostenible de sòls 
agrícoles, que és complementari d’aquest Reial decret. Fins a l’entrada en vigor de la 
norma esmentada es mantenen, amb caràcter general, els requisits de valoració 
agronòmica de fems que estableix el Reial decret 324/2000, de 3 de març, per garantir la 
seguretat jurídica i evitar un buit legal en aquest àmbit.

A més, en l’àmbit de la contaminació atmosfèrica, la norma incorpora un programa de 
reducció d’emissions, aplicable a totes les granges a partir d’una dimensió mitjana, a 
través de l’aplicació obligatòria de les millors tècniques disponibles, tal com es defineixen 
a l’article 3 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació. També s’incorporen 
mesures per complir els compromisos nacionals de reducció d’emissions d’amoníac que 
estableix el Reial decret 818/2018, de 6 de juliol, sobre mesures per a la reducció de les 
emissions nacionals de determinats contaminants atmosfèrics.

La incorporació de les millors tècniques disponibles per les granges porcines que 
estableix aquesta norma s’aplica sense perjudici de les obligacions i els terminis derivats 
de l’aplicació de la Decisió d’execució (UE) 2017/302 de la Comissió, de 15 de febrer 
de 2017, per la qual s’estableixen les conclusions sobre les millors tècniques disponibles 
(MTD) en el marc de la Directiva 2010/75/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 24 
de novembre de 2010, sobre les emissions industrials (prevenció i control integrats de la 
contaminació), respecte a la cria intensiva d’ocells de corral o de porcs.

Per monitorar l’abast de la reducció d’emissions contaminants i de gasos d’efecte 
d’hivernacle, així com establir una base per a la classificació ambiental de granges, 
d’eventual desenvolupament ulterior, es crea un Registre de millors tècniques disponibles.

El conjunt de mesures de prevenció de la contaminació inclou mesures de reducció 
d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle, òxid nitrós i metà entre d’altres, que recull 
l’esborrany del Pla nacional integrat d’energia i clima d’Espanya, elaborat en virtut del 
Reglament (UE) 2018/1999 del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de desembre 
de 2018, sobre la governança de la Unió de l’Energia i de l’Acció pel Clima, i pel qual es 
modifiquen els reglaments (CE) núm. 663/2009 i (CE) núm. 715/2009 del Parlament 
Europeu i del Consell, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE del Parlament Europeu i del Consell i les directives 
2009/119/CE (UE) i 2015/652 del Consell, i es deroga el Reglament (UE) núm. 525/2013 
del Parlament Europeu i del Consell. Algunes d’aquestes mesures, així mateix, poden 
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contribuir a afavorir l’aprofitament del metà com a font d’energia renovable, tant en 
demandes de la mateixa instal·lació com en altres aplicacions.

Tots els requisits que estableix la norma han de tenir una ratificació documental, 
protocol·litzada i articulada a través d’un mateix document, el sistema integral de gestió de 
les granges de bestiar porcí. A més, s’incorpora el principi d’autocontrol als requisits 
veterinaris de la norma, a través d’un pla de visites zoosanitàries, d’acord amb el Reglament 
(UE) núm. 2016/429 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2016.

La norma incorpora, així mateix, mecanismes de coordinació entre autoritats 
competents, a través de la planificació dels controls oficials, i crea la Mesa d’Ordenació 
dels Sectors Ramaders com a òrgan de diàleg i assistència per al compliment de les 
condicions d’aplicació de la norma.

Atès que les disposicions relatives al Registre de les granges extensives de porcí 
estan superades pel marc legal publicat a posteriori, es procedeix, en consonància, a 
derogar l’Ordre de 30 de juny de 1982, per la qual s’estableixen normes per al 
desplegament de l’ordenació sanitària i zootècnica de les explotacions porcines extensives, 
amb la finalitat, així mateix, de millorar la seguretat jurídica i evitar la dispersió normativa.

Les disposicions d’aquest Reial decret tenen el caràcter de normativa bàsica estatal, a 
l’empara del que disposa l’article 149.1, regles 13a, 16a i 23a, de la Constitució espanyola, 
que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de bases i la coordinació de la 
planificació general de l’activitat econòmica, i bases i la coordinació general de la sanitat i 
la legislació bàsica sobre protecció del medi ambient, respectivament.

En la tramitació d’aquest Reial decret s’han consultat les comunitats autònomes i 
entitats representatives dels sectors afectats.

També s’ha sotmès al procediment d’informació en matèria de normes i reglamentacions 
tècniques i de reglaments relatius als serveis de la societat de la informació, que preveuen 
la Directiva (UE) 2015/1535 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de setembre 
de 2015, per la qual s’estableix un procediment d’informació en matèria de reglamentacions 
tècniques i de regles relatives als serveis de la societat de la informació, així com el Reial 
decret 1337/1999, de 31 de juliol, pel qual es regula la remissió d’informació en matèria de 
normes i reglamentacions tècniques i reglaments relatius als serveis de la societat de la 
informació.

Així mateix, en compliment del que preveu la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del 
Govern, el projecte de Reial decret s’ha sotmès al procediment d’audiència i informació 
públiques i s’adequa als principis de bona regulació a què es refereix l’article 129 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques.

En concret, compleix els principis de necessitat i eficàcia, ja que, entre altres objectius 
ja esmentats, s’articulen els instruments necessaris per donar resposta als compromisos 
de reducció d’amoníac i altres contaminants en virtut de la Directiva (CE) 2016/2284 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 14 de desembre de 2016, així com de reducció 
d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle en virtut del Reglament (UE) 2018/1999 del 
Parlament Europeu i del Consell, d’11 de desembre de 2018, i és una norma amb rang de 
reial decret que, a part d’això, conté les disposicions específiques en el sector de la 
producció porcina intensiva, l’instrument més eficaç per complir els compromisos 
esmentats. Així mateix, es tracta de l’instrument més adequat per garantir que la normativa 
europea s’aplica d’una manera homogènia en tot el territori nacional, la qual cosa garanteix 
l’interès general. També s’adequa al principi de proporcionalitat, ja que no hi ha cap altra 
alternativa menys restrictiva de drets o que imposi menys obligacions als destinataris. Pel 
que fa als principis de seguretat jurídica i eficiència, aquesta norma s’hi adequa, ja que en 
nom de més seguretat jurídica es deroguen el Reial decret 324/2000, de 3 de març, i 
l’Ordre de 30 de juny de 1982, per la qual s’estableixen normes per al desplegament de 
l’ordenació sanitària i zootècnica de les explotacions porcines extensives, i aquest Reial 
decret té la coherència deguda amb la resta de l’ordenament jurídic i, pel que fa al principi 
de transparència, s’ha procurat la participació de les parts interessades, a través del 
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procediment d’informació i participació pública, a fi d’evitar càrregues administratives 
innecessàries o accessòries.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació i de la 
vicepresidenta quarta i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, amb 
l’aprovació prèvia de la ministra de Política Territorial i Funció Pública, d’acord amb el 
Consell d’Estat, i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 11 
de febrer de 2020,

DISPOSO:

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

1. Aquest Reial decret estableix les normes bàsiques per a l’ordenació zootècnica i 
sanitària de les explotacions porcines intensives, pel que fa a la capacitat màxima 
productiva, les condicions mínimes d’infraestructura, equipament i maneig, ubicació, 
bioseguretat i les condicions higienicosanitàries i els requisits mediambientals, que 
permetin un desenvolupament eficaç i correcte de l’activitat ramadera en el sector porcí, 
de conformitat amb la normativa vigent en matèria d’higiene, sanitat animal, identificació i 
registre, benestar dels animals, medi ambient i canvi climàtic.

2. Les disposicions que estableix aquest Reial decret són aplicables a les explotacions 
en què es criïn o es mantinguin animals de la família Suidae (suids), als quals se’ls aplica 
el terme «porcí».

3. S’exceptuen d’aquesta regulació:

a) Les explotacions en sistema extensiu, incloses en l’àmbit d’aplicació del Reial 
decret 1221/2009, de 17 de juliol, pel qual s’estableixen normes bàsiques d’ordenació de 
les explotacions de bestiar porcí extensiu.

b) Les explotacions ramaderes especials, d’acord amb la classificació de l’annex III 
del Reial decret 479/2004, de 26 de març, pel qual s’estableix i es regula el Registre 
general d’explotacions ramaderes, a excepció dels centres de concentració, les 
explotacions de tractants o operadors comercials i els punts de parada.

c) Els nuclis zoològics i la tinença d’animals no destinats al consum humà i que es 
mantinguin amb fins personals no comercials.

A les explotacions per a l’autoconsum segons es defineix a l’article 2.2.f) no els és 
aplicable el que estableixen els articles 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11 i 12.

A les explotacions reduïdes segons es defineix a l’article 2.2.g) no els és aplicable el 
que estableixen els articles 4, 6, 7, 9, 10 i 11.

Article 2. Definicions.

1. Als efectes d’aquest Reial decret, són aplicables les definicions que figuren en la 
Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal, en el Reial decret 479/2004, de 26 de març, i 
en el Reglament (UE) 2016/1012 del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny 
de 2016, relatiu a les condicions zootècniques i genealògiques per a la cria, el comerç i 
l’entrada a la Unió d’animals reproductors de raça pura, porcins reproductors híbrids i el 
seu material reproductiu, i pel qual es modifiquen el Reglament (UE) núm. 652/2014 i les 
directives 89/608/CEE i 90/425/CEE del Consell i es deroguen determinats actes en l’àmbit 
de la cria animal («Reglament sobre cria animal»).

2. A més, s’entén per:

a) Sistema de producció intensiu: l’utilitzat pels ramaders quan allotgen els seus 
animals en les mateixes instal·lacions on se’ls subministra una alimentació fonamentalment 
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a base de pinso, i, a més, sempre que se superi una càrrega ramadera de 15 porcs 
d’encebament per hectàrea, o el seu equivalent d’acord amb les xifres que figuren en 
l’annex I d’aquest Reial decret.

b) Sistema d’explotació mixt: aquell en què coexisteixen el sistema extensiu i 
l’intensiu, tal com es defineixen en el Reial decret 1221/2009, de 17 de juliol, i en la present 
norma, respectivament, i s’apliquen els requisits d’aquesta norma al conjunt de l’explotació, 
a excepció dels recintes on els animals s’allotgin d’acord amb les condicions establertes 
per a la producció extensiva.

c) Autoritat competent: l’Administració General de l’Estat i els òrgans competents de 
les comunitats autònomes, en els seus àmbits respectius.

d) Producció en fases: és el sistema de producció que, sota la mateixa titularitat, sigui 
persona física o jurídica, inclogui períodes de cria, recria o transició i/o encebament 
d’animals en instal·lacions situades en ubicacions geogràfiques diferents, corresponents a 
cada fase o part o combinació d’aquestes.

e) URM (unitat ramadera major): equivalència per a cada tipus d’animal present en 
una explotació, d’acord amb els valors que estableix l’annex I, que serveix per establir la 
capacitat màxima d’una explotació, per a l’aplicació dels diferents requisits que estableix 
aquest Reial decret, i per establir-ne la classificació per mida.

f) Explotació per a l’autoconsum: la utilitzada per a la cria d’animals amb destinació 
exclusiva al consum familiar, amb una producció màxima per any de 3 porcs d’encebament, 
i sense disposar de reproductores.

g) Explotació reduïda: la que alberga un nombre màxim de 5 reproductores, i pot 
mantenir un nombre no superior a 25 animals d’encebament. En tot cas, l’explotació no pot 
albergar una quantitat d’animals de l’espècie porcina superior a l’equivalent de 5,1 URM.

h) Fem: qualsevol excrement o orina de bestiar porcí, amb llit o sense.
i) Bioseguretat: conjunt de mesures que abracen tant estructures de l’explotació com 

els aspectes de maneig i gestió, orientades a protegir els animals de l’entrada i la difusió 
de malalties infectocontagioses i parasitàries en l’explotació.

j) Tot dins-tot fora: sistema de maneig que implica el buidatge complet d’animals 
d’una sala, un mòdul, una nau o un edifici, per a la neteja i la desinfecció posteriors, 
mantenint un temps determinat d’espera abans de la introducció del lot següent d’animals 
que garanteixi una desinfecció correcta.

k) Millors tècniques disponibles: les que defineix l’article 3 del Reial decret 
legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de prevenció 
i control integrats de la contaminació.

Article 3. Classificació de les explotacions de bestiar porcí.

Sense perjudici del que estableix el Reial decret 479/2004, de 26 de març, les 
explotacions de bestiar porcí s’han de classificar i registrar d’acord amb les categories 
següents:

1. Pel tipus d’explotació:

a) Explotacions de producció i reproducció: tal com es defineixen en l’annex III del 
Reial decret 479/2004, de 26 de març.

b) Centres de concentració de bestiar porcí:

1r Instal·lacions de certàmens ramaders: instal·lacions en què, d’acord amb 
l’autorització pertinent, tenen lloc certàmens ramaders, tal com es defineixen a la Llei 8/2003, 
de 24 d’abril.

2n Explotacions de tractants o operadors comercials: tal com es defineixen en 
l’annex III del Reial decret 479/2004, de 26 de març.

3r Centres de testatge: és l’explotació on es testen animals mascles i femelles, per 
determinar-ne el valor genètic o l’aptitud reproductiva, procedents d’explotacions de 
selecció, multiplicació, transició de reproductors i centres de recollida de semen porcí, dins 
d’un grup explotacions amb un programa sanitari comú.
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4t Centre d’agrupament de reproductors vells: és la instal·lació en què es reuneixen 
animals reproductors vells de diferents explotacions d’origen, amb destinació al sacrifici, 
amb un temps d’estada màxim de 48 hores.

c) Llocs de control: els que preveu el Reglament 1/2005 del Consell, de 22 de 
desembre de 2004, relatiu a la protecció dels animals durant el transport i les operacions 
connexes i pel qual es modifiquen les directives 64/432/CEE i 93/119/CE i el Reglament 
(CE) núm. 1255/97, que es corresponen amb els punts de parada del Reial 
decret 479/2004, de 26 de març.

d) Explotacions de quarantena: explotacions en què es mantenen els animals en 
observació i control sanitari abans del trasllat definitiu a l’explotació ramadera de destinació.

2. Per la seva orientació o classificació zootècnica.

Les explotacions de producció i reproducció, segons la seva orientació zootècnica, 
poden ser:

a) Selecció: són les que es dediquen a la producció d’animals de raça pura o híbrids, 
inscrits en els llibres o registres genealògics corresponents, que es poden destinar a 
qualsevol explotació de les que preveu l’annex VI o a la reposició pròpia, i que participen 
en un programa de cria aprovat per l’autoritat competent d’acord amb el que estableix 
l’article 8 del Reglament UE 2016/1012 del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny 
de 2016.

b) Multiplicació: són les dedicades a la producció d’animals de races pures o híbrids, 
procedents d’explotacions de selecció o de recria de reproductors de selecció, la finalitat 
principal de la qual és l’obtenció d’animals destinats a la reproducció, i poden generar els 
seus reproductors per a l’autoreposició.

c) Recria de reproductors: són les dedicades a la recria de futurs reproductors 
procedents d’una sola explotació ramadera de selecció o multiplicació, la destinació de les 
quals és la reproducció o, com a activitat secundària, la fase d’acabat o encebament. Així 
mateix, es pot autoritzar la incorporació a aquest tipus d’explotacions d’animals procedents 
de diverses explotacions, sempre que estiguin subjectes al mateix programa sanitari 
supervisat pel veterinari d’explotació, a criteri de l’autoritat competent.

d) Transició de reproductores nul·lípares: són les que alberguen exclusivament 
femelles nul·lípares procedents d’una sola explotació d’origen, per ser fertilitzades i 
comercialitzades amb caràcter general com a reproductores gestants o, marginalment, 
destinades a la fase d’acabat o encebament. Així mateix, es pot autoritzar la incorporació 
a aquestes explotacions de femelles nul·lípares procedents d’altres explotacions, sempre 
que estiguin subjectes al mateix programa sanitari supervisat pel veterinari d’explotació, a 
criteri de l’autoritat competent.

e) Centre de recollida de semen porcí: explotació autoritzada específicament per 
l’autoritat competent per a la recollida, el processament, l’emmagatzematge i el transport 
de semen dels verros per a la comercialització, o per al transport a un centre de 
processament extern previ a la comercialització, per a l’aplicació en la inseminació 
artificial.

f) Transició de garrins: són les explotacions que alberguen garrins procedents d’altres 
explotacions per a la recria i el trasllat posterior a un encebador o un escorxador, inclosa 
la fase d’engreix de garrins prèvia a la fase d’encebament que es duu a terme en el sector 
ibèric.

g) Producció: són les que estan dedicades a la producció de garrins per a l’engreix i 
el sacrifici, sigui directament o amb el pas previ per una recria o transició de garrins, i 
poden generar els seus reproductors per a l’autoreposició. D’acord amb la destinació 
d’aquests, se subdivideixen en explotacions de:

1r Cicle tancat: la destinació dels animals és la mateixa explotació. Les instal·lacions 
possibiliten que totes les fases, és a dir, el naixement, la cria, la recria o transició i 
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l’encebament, tenen lloc en una mateixa explotació, i utilitzen únicament la producció 
pròpia.

2n Producció de garrins: la destinació dels animals és una explotació de recria o 
transició o una explotació d’encebament autoritzada o l’escorxador. El procés productiu es 
limita al naixement i la cria fins al deslletament, i aquest es pot prolongar fins a la recria o 
transició dels garrins.

3r Tipus mixt: una part dels garrins nascuts en aquestes explotacions es destina a la 
recria o l’encebament en altres explotacions o a un escorxador i una altra part dels animals 
roman en l’explotació per a l’encebament complet.

h) Encebador: són les dedicades a l’engreix de garrins amb destinació final a 
l’escorxador. Per les seves característiques especials, hi ha dos tipus particulars 
d’explotacions d’encebament que tenen la seva pròpia classificació zootècnica:

1r Encebament: les explotacions d’encebament que alberguen garrins des del final 
de la fase de recria o transició, i en completen l’engreix fins a la sortida amb destinació a 
l’escorxador.

2n Encebament des del deslletament fins a l’acabat: les explotacions d’encebament 
que alberguen garrins des del deslletament i en completen l’engreix fins a la sortida amb 
destinació a l’escorxador.

Cada explotació ha de tenir una única classificació zootècnica als efectes de registre i 
identificació. No obstant això, en cas que les autoritats competents de les comunitats 
autònomes considerin que les mesures de bioseguretat i el sistema integral de gestió de 
les explotacions que preveu l’article 6 són adequats i suficients per prevenir la introducció 
i el contagi de malalties, una explotació pot compaginar les orientacions zootècniques 
següents:

– Explotacions de transició de garrins i encebament.
– Explotacions de producció i explotacions de recria de reproductors o explotacions de 

transició de reproductores nul·lípares, sempre que la recria d’aquests animals vagi 
destinada exclusivament a la mateixa explotació.

3. Per la capacitat productiva.

Les explotacions de bestiar porcí es classifiquen en funció de la capacitat productiva, 
expressada en URM, d’acord amb les equivalències que estableix per a cada tipus de 
bestiar l’annex I, de la manera següent:

a) Explotació reduïda: les que defineix així l’article 2.2.g), amb una capacitat màxima 
de 5,1 URM.

b) Grup primer: explotacions amb una capacitat fins a 120 URM.
c) Grup segon: explotacions amb una capacitat superior a 120 URM i fins a 480 

URM.
d) Grup tercer: explotacions amb una capacitat superior a 480 URM i fins a 720 URM.

La capacitat màxima d’una explotació de bestiar porcí s’ha d’establir per les URM dels 
diferents tipus d’animals de l’explotació, d’acord amb les equivalències de l’annex I. Les 
comunitats autònomes poden incrementar normativament la capacitat màxima prevista del 
grup tercer, en funció de les característiques de les zones en què s’ubiquin les explotacions, 
de les circumstàncies productives o d’altres condicions que pugui determinar l’òrgan 
competent d’aquelles, sense que en cap cas es pugui augmentar la capacitat esmentada 
en més d’un 20 per 100.
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CAPÍTOL II

Condicions mínimes de funcionament

Article 4. Responsabilitats en matèria de formació, bioseguretat, higiene, benestar i 
sanitat animal.

1. El responsable del compliment de les mesures i els requisits en matèria de 
bioseguretat i sanitat animal d’aquest Reial decret i de les obligacions que contenen els 
articles 10 i 24 del Reglament (UE) núm. 2016/429 del Parlament Europeu i del Consell, de 
9 de març de 2016, és el titular de l’explotació o el titular dels animals, de conformitat amb 
el que estableix l’article 16 de la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal.

2. El titular de l’explotació ha de designar un veterinari d’explotació, que és l’encarregat 
d’assessorar i informar el titular de l’explotació sobre les obligacions i els requisits d’aquest 
Reial decret en matèria de bioseguretat, higiene, sanitat i benestar animal.

3. Tal com estableix el Reglament (UE) 2016/429 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 9 de març de 2016, les explotacions han d’estar sotmeses a un pla de visites 
zoosanitàries, fetes pel veterinari d’explotació, la freqüència de les quals ha de ser 
proporcional al nivell de risc de l’establiment, i que ha d’incloure una avaluació dels 
requisits de bioseguretat i altres aspectes zoosanitaris, com ara l’ús racional dels 
antimicrobians, així com la verificació d’aquests aspectes inclosos en el sistema integral de 
gestió de les explotacions de bestiar porcí que estableix l’article 6 d’aquest Reial decret.

A més, i dins d’aquest pla de visites zoosanitàries, el veterinari d’explotació ha d’avaluar 
el nivell de bioseguretat i altres aspectes zoosanitaris de l’explotació, i per fer-ho ha 
d’utilitzar una enquesta que reculli, almenys, el contingut mínim que estableix l’annex II 
d’aquest Reial decret.

4. El titular de l’explotació s’ha d’assegurar que totes les persones que treballen amb 
bestiar porcí en l’explotació tinguin una formació adequada i suficient, d’acord amb els 
principis següents:

a) Totes les persones que treballen amb bestiar porcí han de tenir un mínim de 
formació de 20 hores, sobre les matèries i el contingut mínim que figura en l’annex III, en 
un termini màxim de 6 mesos comptats des de la data d’inici del seu treball en l’explotació, 
sense perjudici del que estableix la normativa específica en matèria de benestar animal i 
tractaments biocides.

No obstant això, les autoritats competents de les comunitats autònomes poden eximir 
d’aquest requisit els treballadors que puguin demostrar un mínim de 3 anys d’experiència 
pràctica en treballs relacionats amb la cria de bestiar porcí, que garanteixi un coneixement 
mínim en les matèries que esmenta el paràgraf anterior.

Aquest requisit no s’aplica a qui estigui en possessió d’alguna de les acreditacions 
següents:

– Títol de tècnic en producció agropecuària.
– Títol de tècnic superior en ramaderia i assistència en sanitat animal.

b) De manera addicional, el titular de l’explotació s’ha d’assegurar que tots els 
treballadors en contacte amb bestiar porcí fan, de manera periòdica i en tot cas almenys una 
vegada cada cinc anys, cursos d’adequació dels coneixements als avenços tècnics de 
l’activitat, basats en les matèries que inclou l’annex III, amb una durada mínima de 10 hores.

Article 5. Condicions sobre bioseguretat, infraestructures, equipament i maneig.

1. Les explotacions de bestiar porcí, incloses les existents abans de l’entrada en 
vigor d’aquest Reial decret, excepte les d’autoconsum i reduïdes, han de complir els 
requisits següents en matèria d’infraestructures, equipament i maneig:

a) La superfície de terreny ocupada per l’explotació ha de ser adequada per permetre 
el desenvolupament correcte de l’activitat ramadera.
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b) Ha de disposar d’instal·lacions permanents aïllades de l’exterior, per allotjar-hi tots 
els animals de l’explotació en cas d’haver de confinar els animals, d’acord amb la capacitat 
màxima registrada.

c) Les instal·lacions i els equips s’han de mantenir en bon estat de conservació i 
s’han de sotmetre a una neteja i una desinfecció periòdiques. La disposició de les 
construccions, les instal·lacions, l’utillatge i l’equip ha de possibilitar, en tot moment, la 
realització d’una neteja, una desinfecció, una desinsectació i una desratització eficaces.

d) La càrrega i descàrrega dels animals s’ha de dur a terme amb suficients garanties 
sanitàries i de benestar animal, i s’ha de complir en tot moment la normativa vigent.

e) En les explotacions de producció i reproducció, excepte en les explotacions 
d’encebament i transició de garrins, només s’hi ha d’autoritzar l’entrada d’animals 
procedents d’altres explotacions si hi van amb destinació a la reproducció.

f) El transport dels animals vells s’ha de dur a terme en camions que han d’anar 
rentats i desinfectats correctament, i s’hi han d’impedir càrregues compartides amb altres 
categories de porcí, excepte quan en el mitjà de transport només es transportin els animals 
vells al costat d’animals d’encebament de la mateixa explotació, amb destinació a 
l’escorxador.

g) La connexió de servei i el subministrament d’aigua als animals s’ha de dur a terme 
de manera que s’hi optimitzi el consum d’aigua, i s’hi han d’evitar en la mesura que es 
pugui les pèrdues. Per fer-ho, ha de disposar d’un cabalímetre en el punt d’entrada de 
l’aigua a l’explotació.

h) L’explotació en el seu conjunt ha d’optimitzar l’ús d’energia, i ha de minimitzar en 
la mesura que es pugui els sorolls, les partícules, la pols i les olors que s’hi generin.

2. Les explotacions de bestiar porcí, incloses les existents abans de l’entrada en 
vigor d’aquest Reial decret, excepte les d’autoconsum i reduïdes, han de complir els 
requisits següents en matèria de bioseguretat, higiene i sanitat animal:

a) Han de disposar d’una tanca o un aïllament perimètric que aïlli l’explotació de 
l’entrada de persones i suids silvestres de l’exterior, i que minimitzi l’entrada d’altres 
mamífers que puguin actuar com a vectors de malalties. La tanca esmentada ha d’estar en 
bon estat de conservació en tot moment i ha de permetre que totes les activitats 
relacionades amb la producció porcina es puguin dur a terme dins dels seus límits. A més, 
l’accés ha de tenir la possibilitat de tancament i ha d’estar senyalitzat correctament. 
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.

La tanca perimètrica ha d’envoltar totes les instal·lacions i zones amb possibilitat de 
ser utilitzades pels animals i les persones que treballin en l’explotació, així com la resta 
d’instal·lacions annexes i la bassa de fems o femer, si s’escau. No obstant això:

1r La bassa de fems i el femer, amb l’informe previ i l’autorització de l’autoritat 
competent, es poden emplaçar fora de l’espai delimitat per la tanca perimètrica. En el cas 
de la bassa de fems, aquesta ha de tenir, almenys, una tanca pròpia de les mateixes 
característiques que la tanca de l’explotació, i ha de complir els requisits d’ubicació 
establerts per l’autoritat competent en l’autorització concedida.

2n Els contenidors per a la recollida de cadàvers, si se’n disposa, es poden ubicar 
fora de la tanca, sempre que es garanteixi que no generen molèsties a altres persones 
alienes a l’explotació i sempre que es garanteixi que les restes dipositades en aquests 
contenidors només poden ser manipulades pel personal de l’explotació i el personal 
responsable de la recollida.

b) Les obertures a l’exterior de les edificacions no aptes per al trànsit de vehicles, 
persones o animals, incloent-hi les finestres i els forats de ventilació, s’han de cobrir amb 
una xarxa de malla que hi impedeixi l’accés dels ocells.

c) Les explotacions de producció i reproducció que duguin a terme reposició externa, 
excepte les explotacions d’encebament i transició de garrins, han de disposar 
d’instal·lacions específiques per fer la quarantena dels animals, sempre que els animals de 
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nova entrada no hagin passat prèviament per instal·lacions de quarantena. Aquestes 
instal·lacions han de constituir una unitat epidemiològica independent i separada de la 
resta de les instal·lacions de producció, de manera que es previngui la transmissió d’agents 
infectocontagiosos entre les instal·lacions. Els animals de nova entrada han de romandre 
en les instal·lacions de quarantena durant un període mínim 3 setmanes, que permeti 
verificar que el seu estatus sanitari és igual o superior al dels animals de la mateixa 
explotació en relació, almenys, amb les malalties subjectes a programes sanitaris oficials.

d) Ha de disposar d’arcs de desinfecció i/o un gual sanitari per als vehicles que entrin 
en l’explotació, o mitjans alternatius d’eficàcia equivalent. En tot cas, els mitjans de 
desinfecció han d’assegurar la desinfecció efectiva de les rodes, els passos de rodes i els 
baixos del vehicle, i han d’estar en correcte estat de conservació i efectivitat en tot moment. 
La resta d’entrades han de disposar d’un pediluvi o qualsevol altre mitjà d’una eficàcia 
semblant a l’entrada del recinte.

e) 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 a la rentada de mans. Hi ha d’haver indicacions visibles amb instruccions clares sobre 
els protocols d’higiene i bioseguretat a aplicar abans de l’entrada a les zones de producció.

f) Les explotacions de porcí han de disposar, almenys, de lavabo, vàter i sistema de 
dutxa o equivalent, que permeti disposar les condicions adequades per a la higiene 
corporal.

g) En totes les explotacions s’ha de minimitzar al màxim possible l’entrada de 
vehicles a l’explotació, i els vehicles de les visites s’han de quedar en un lloc habilitat fora 
de la tanca perimètrica de l’explotació. En explotacions de nova instal·lació, els vehicles 
han de dur a terme les operacions de càrrega i descàrrega d’animals, material de llit, pinso, 
fems i cadàvers des de fora de la tanca perimètrica de l’explotació.

h) Les explotacions han de limitar les visites al que sigui estrictament necessari i han 
de disposar d’un sistema eficaç de control i registre d’aquestes, en què s’anotin totes les 
visites, inclosa la identificació dels vehicles i les persones que entrin o surtin de l’explotació, 
inclosos els veterinaris.

i) Les explotacions han de disposar d’utillatges de neteja i maneig i roba i calçat d’ús 
exclusiu de l’explotació, tant per al personal com per a les visites.

j) Han de disposar de pediluvis o qualsevol altre mitjà d’eficàcia semblant a l’entrada 
dels locals, les naus o els parcs que allotgin o puguin allotjar animals, que evitin l’entrada 
i la transmissió de malalties.

k) Han de fer, almenys una vegada el dia, una revisió de l’estat sanitari dels animals, 
que inclogui tots els grups d’animals de l’explotació.

l) La gestió dels fems s’ha de dur a terme d’acord amb la normativa vigent.
m) El semen de bestiar porcí ha de procedir d’un centre de recollida de semen porcí 

autoritzat, d’acord amb el que estableix la normativa comunitària i nacional en aquest 
respecte. En les explotacions que tinguin centres de recollida de semen per a ús exclusiu 
dins d’aquestes, s’hi han d’extremar les mesures d’higiene i bioseguretat en les 
instal·lacions i el maneig, i s’hi han de tenir en compte les garanties sanitàries que estableix 
per a les diferents malalties la legislació vigent.

n) Les explotacions han de disposar d’una zona o un espai específic i exclusiu per a 
l’observació i l’aïllament dels animals que, per raons sanitàries o de benestar animal, hagin 
de ser apartats de la resta, i és recomanable l’existència d’una instal·lació d’aquest tipus 
en cada nau o mòdul. La zona o l’espai esmentat no és computable per a la capacitat 
productiva de l’explotació ni per a la gestió de fems.

ñ) El subministrament d’aigua ha de procedir d’una xarxa de subministrament 
municipal o d’altres fonts, cas en què s’han d’efectuar controls de qualitat i, si escau, 
tractaments de potabilització. Igualment s’han d’adoptar mesures perquè l’aigua destinada 
a altres usos no contamini l’aigua de beguda.

o) L’explotació ha de disposar d’un lloc segur i protegit, convenientment senyalitzat, 
per a l’emmagatzematge dels medicaments veterinaris i pinsos medicamentosos, així com 
per a productes biocides, fitosanitaris i altres productes zoosanitaris o de neteja.
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p) Les explotacions d’encebament i transició de garrins han d’operar sota el sistema 
tot dins-tot fora que defineix l’article 2, de manera que, una vegada iniciat l’ompliment de 
les instal·lacions, s’ha de completar en un termini màxim de deu dies. No obstant això, 
aquest requisit no és obligatori:

1r En explotacions que duguin a terme l’ompliment de les instal·lacions per mòduls, 
sempre que disposin de mòduls perfectament aïllats entre si, amb les mesures de 
bioseguretat que estableix aquest Reial decret 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 tot cas, 
l’explotació que es vulgui acollir a aquesta excepció ha de ser autoritzada per fer-ho per 
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 les explotacions que rebin animals procedents d’una única explotació.

En qualsevol dels supòsits anteriors s’han de garantir períodes rutinaris de buidatge de 
les instal·lacions d’animals en els quals es puguin dur a terme una neteja i una desinfecció 
adequades.

3. Les explotacions de bestiar porcí reduïdes, incloses les existents abans de 
l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, han de complir els requisits següents en matèria 
de bioseguretat, higiene, infraestructures, equipament i maneig:

a) Han de disposar d’una tanca o un aïllament perimètric o un sistema equivalent en 
bon estat, que aïlli l’explotació de l’exterior i que inclogui totes les zones amb la possibilitat 
de ser utilitzades pels animals. En cas que els animals tinguin accés a l’exterior, 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.

b) 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.

c) Les obertures a l’exterior de les edificacions, no aptes per al trànsit de vehicles, 
persones o animals, incloent-hi les finestres i els forats de ventilació, s’han de cobrir amb 
una xarxa de malla que hi impedeixi l’accés dels ocells.

d) L’accés a l’explotació ha de disposar d’un tancament, amb un pediluvi o qualsevol 
altre mitjà d’eficàcia semblant a l’entrada del recinte. 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.

e) Les visites s’han de restringir al que sigui estrictament necessari. Les explotacions 
han de mantenir un registre actualitzat de vehicles i persones que les visiten, inclosos els 
veterinaris.

f) Les explotacions han de disposar de roba, calçat i equip d’ús exclusiu dins de 
l’allotjament dels animals.

g) Les explotacions han de tenir unes condicions higienicosanitàries adequades.
h) Han de tenir assessorament veterinari.

4. Les explotacions d’autoconsum han de tenir una delimitació adequada de les 
seves instal·lacions i assessorament veterinari. També han de mantenir un registre 
actualitzat dels animals presents en l’explotació, amb l’origen i la destinació dels animals 
de l’explotació i les dates d’entrada i sortida, a disposició de l’autoritat competent.

Article 6. Sistema integral de gestió de les explotacions de bestiar porcí.

1. Totes les explotacions de bestiar porcí, incloses les existents abans de l’entrada en 
vigor d’aquest Reial decret, a excepció de les d’autoconsum i reduïdes, han de disposar 
d’un sistema integral de gestió de les explotacions de bestiar porcí, que ha d’incloure, com 
a mínim, els elements que detalla l’annex IV, el contingut del qual s’ha d’actualitzar, 
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almenys, cada 5 anys i, en tot cas, sempre que l’explotació modifiqui substancialment les 
seves instal·lacions o pràctiques de maneig.

2. El veterinari d’explotació ha d’elaborar els apartats del sistema integral de gestió 
de les explotacions de bestiar porcí relacionats amb la sanitat, el benestar animal, la 
higiene i la bioseguretat.

Article 7. Condicions sobre la ubicació i la separació sanitària.

A) Separació sanitària:

1. Amb la finalitat de reduir el risc de difusió de malalties infectocontagioses en el 
bestiar porcí, s’estableix una sèrie de distàncies mínimes entre els diferents tipus 
d’explotacions, així com entre aquestes i altres establiments o instal·lacions que puguin 
constituir una font de contagi i amb els nuclis urbans, que apareixen reflectides en 
l’annex V. Al marge dels establiments que inclou l’annex V, les autoritats competents poden 
establir distàncies a altres explotacions d’espècies epidemiològicament relacionades o a 
qualsevol altre establiment o instal·lació que presenti un risc higienicosanitari, si ho 
consideren oportú.

2. Amb caràcter excepcional, i amb les justificacions tècniques corresponents, 
l’autoritat competent pot autoritzar, com a màxim, una reducció del 10 % en les distàncies 
mínimes que estableix l’annex V, i ha d’analitzar prèviament els riscos epidemiològics de 
la instal·lació, ha de tenir en compte, almenys, l’orografia del terreny, l’orientació dels vents 
dominants i les condicions de bioseguretat de les instal·lacions, i ha d’establir les mesures 
complementàries que consideri oportunes.

A més, en els casos en què els mesuraments sobre el terreny superin en més 
d’un 30 % els mesuraments sobre pla i hi hagi barreres naturals o accidents del terreny que 
minimitzin els riscos de difusió de malalties, l’autoritat competent pot reduir les distàncies 
mínimes que estableix l’annex V en un 10 % de manera addicional.

3. Les comunitats autònomes insulars poden modular les distàncies mínimes que 
estableix l’annex V, en funció de les característiques de les zones en què s’ubiquin i les 
mesures complementàries addicionals que s’estableixin, sense que en cap cas es puguin 
reduir en més d’un 20 %.

4. El mesurament de les distàncies a què es refereix l’apartat 1 d’aquest article s’ha 
de dur a terme sobre pla (distància topogràfica) i s’ha d’efectuar prenent com a referència 
el lloc on s’allotgen els animals més proper a la instal·lació sobre la qual es vol establir la 
distància esmentada, i fins al límit de la franja del domini públic, per a les vies públiques, 
que estableixen l’article 13 de la Llei 38/2015, de 29 de setembre, del sector ferroviari, i 
l’article 29 de la Llei 37/2015, de 29 de setembre, de carreteres.

5. Les distàncies a què es refereix l’apartat 1 s’han d’aplicar recíprocament entre les 
explotacions i la resta d’establiments.

6. Amb caràcter excepcional, no són aplicables les distàncies mínimes que estableix 
l’annex V entre les explotacions de bestiar porcí i els escorxadors:

a) En els escorxadors que sacrifiquin espècies diferents de la porcina, sempre que, 
segons el parer de l’autoritat competent de la comunitat autònoma, tant les explotacions 
com els escorxadors disposin de sistemes adequats d’aïllament sanitari d’acord amb la 
normativa vigent, i s’hi mantingui, en tot cas, una distància mínima de 500 metres.

b) En el cas d’escorxadors que sacrifiquin animals de l’espècie porcina, les distàncies 
que estableix l’annex V entre explotacions de bestiar porcí i escorxadors es poden reduir 
fins a un 50 %, a criteri de l’autoritat competent de la comunitat autònoma, de manera 
excepcional, d’acord amb un estudi cas per cas i sempre que, com a mínim, l’escorxador 
compleixi les exigències següents, que minimitzin la difusió d’agents patògens:

1r Entrada exclusiva de vehicles per a la descàrrega d’animals, amb un sistema de 
desinfecció del vehicle.

2n Descàrrega de camions en espais coberts i tancats.
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3r Neteja i desinfecció de vehicles en les mateixes instal·lacions després de la 
descàrrega dels animals.

4t Neteja i desinfecció diària dels corrals d’espera dels animals.

B) Limitacions per densitat ramadera:

L’autoritat competent de la comunitat autònoma pot limitar la instal·lació de noves 
explotacions de bestiar porcí i la capacitat màxima d’aquestes per raons mediambientals o 
sanitàries, en zones declarades d’alta densitat ramadera o vulnerables per la comunitat 
autònoma, en els termes que estableix el Reial decret 261/1996, de 14 de febrer, sobre 
protecció de les aigües contra la contaminació produïda pels nitrats procedents de fonts 
agràries.

Article 8. Moviment dels animals de les explotacions de bestiar porcí.

Sense perjudici del que estableixi la normativa comunitària i nacional en matèria de 
sanitat animal, intercanvis intracomunitaris d’animals de l’espècie porcina, moviment 
pecuari i identificació dels animals, els moviments d’animals entre les diferents explotacions 
que defineix l’article 3 s’han de dur a terme de conformitat amb el que estableix l’annex VI.

L’autoritat competent de la comunitat autònoma pot establir excepcions als moviments 
que estableix l’annex VI del Reial decret en el cas d’animals destinats a centres 
d’experimentació o a nuclis zoològics.

Article 9. Gestió de fems en l’explotació.

El que disposa aquest article s’aplica a totes les explotacions de bestiar porcí, incloses 
les existents a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret.

1. Les explotacions de bestiar porcí han de disposar de basses de fem encerclades i 
impermeabilitzades, naturalment o artificialment, que evitin el risc de filtració i la 
contaminació de les aigües superficials i subterrànies, i han d’assegurar que s’impedeixin 
pèrdues per sobreeiximent, per filtració o per inestabilitat geotècnica, amb la mida precisa 
per poder emmagatzemar la producció d’almenys tres mesos, que en permeti la gestió 
adequada d’acord amb el pla de producció i gestió de fem inclòs en el sistema integral de 
gestió de les explotacions. Per al càlcul del volum de la bassa es poden utilitzar els valors 
que figuren en l’annex I, qualsevol altra eina equivalent o instrument de mesurament 
directe o indirecte, o qualsevol criteri o valor autoritzat per l’autoritat competent.

La construcció d’una bassa nova o qualsevol modificació de la mida o l’estructura de 
la bassa de fem s’ha d’acompanyar amb l’adopció de tècniques que redueixin les emissions 
d’amoníac, almenys, en un 80 % respecte a la referència de la bassa sense cap tipus de 
coberta. Quan aquesta tècnica suposi el cobriment de la bassa i quan aquest cobriment 
pugui implicar l’acumulació de gas metà, s’han d’adoptar sistemes de gestió d’aquest gas 
que eliminin els riscos relatius a la seva acumulació o emissió a l’atmosfera.

Quan l’explotació treballi amb fem sòlid, s’ha de mesclar amb palla o altres substàncies 
que absorbeixin la humitat i s’ha de disposar d’un femer impermeabilitzat i cobert, amb un 
sistema per a la recollida de lixiviats.

2. Es pot manipular el fem en la mateixa explotació, sempre que no impliqui la mescla 
de fems d’altres explotacions, i sempre que la destinació final d’aquest sigui alguna de les 
destinacions que descriu l’apartat 4 d’aquest article.

3. Han de presentar un pla de gestió i producció de fems, inclòs en el sistema integral 
de gestió de les explotacions de bestiar porcí, d’acord amb l’annex IV.

4. Els titulars de les explotacions de porcí han de gestionar els fems de les seves 
explotacions mitjançant la utilització de qualsevol dels procediments següents:

a) Valoració agronòmica: sense perjudici del que estableixi la normativa específica en 
matèria de fertilització del sòl i els criteris sanitaris que estableix la normativa de 
subproductes animals no destinats al consum humà, les explotacions han de:
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1r Respectar com a distància mínima, en la distribució de fem sobre el terreny, la de 
100 metres respecte a altres explotacions del grup primer i 200 metres respecte a altres 
explotacions dels grups segon i tercer i als nuclis urbans. En relació amb els cursos 
d’aigües, s’ha de respectar el que estableix el Reglament del domini públic hidràulic que 
desplega els títols preliminar, I, IV, V, VI i VII del text refós de la Llei d’aigües, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, aprovat pel Reial decret 849/1986, d’11 
d’abril, i el que disposen els diferents plans hidrològics de conca.

2n Disposar de superfície agrícola suficient, pròpia o concertada, per a la valoració 
agronòmica dels fems. La quantitat de fems a aplicar en la superfície agrícola s’ha d’ajustar 
al que estableix el Reial decret 261/1996, de 16 de febrer, sobre protecció de les aigües 
contra la contaminació, i s’ha de calcular el contingut de nitrogen del fem utilitzant:

i) Les bases zootècniques per al càlcul del balanç alimentari de nitrogen i fòsfor, 
publicades pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, així com la quantitat de fem 
produït per plaça que figura en l’annex I, o bé

ii) Qualsevol altra eina equivalent, o instrument de mesurament directe o indirecte, 
autoritzat per l’autoritat competent de la comunitat autònoma.

3r La valoració s’ha de portar a terme individualment per cada explotació, o a través 
d’un programa de gestió comuna per a diverses explotacions, amb l’autorització prèvia de 
l’òrgan competent de la comunitat autònoma.

b) Lliurar a una instal·lació autoritzada o un operador autoritzat, respectivament, o 
gestionar el fem dins de l’explotació, de conformitat amb el que estableix el Reglament 
(CE) núm. 1069/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’octubre de 2009, pel 
qual s’estableixen normes sanitàries aplicables als subproductes animals i els productes 
derivats no destinats al consum humà i, subsidiàriament, la Llei 22/2011, de 28 de juliol. 
Les explotacions que lliurin fem a una instal·lació autoritzada o un operador autoritzat, 
respectivament, han d’acreditar el seu lliurament mitjançant el contracte corresponent, i 
mitjançant el registre de lliuraments a la instal·lació i l’arxiu de documents comercials 
d’acord amb la normativa de subproductes animals no destinats al consum humà o residus, 
si s’escau.

Article 10. Reducció d’emissions en l’explotació.

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 
d’aquest Reial decret.

2. Les explotacions de bestiar porcí existents amb una capacitat productiva superior 
a 120 URM han d’adoptar, d’acord amb els terminis que estableix la disposició final quarta, 
un sistema d’alimentació multifase, amb reducció del contingut de proteïna bruta, tenint en 
compte les necessitats dels animals, així com dur a terme un buidatge de les fosses de 
fems dels allotjaments almenys una vegada el mes. A més, han d’adoptar, almenys, una 
de les tècniques següents en la seva explotació:

a) Buidatge de les fosses de fems dels allotjaments almenys dues vegades la 
setmana, a fi de reduir almenys un 30 % les emissions de gasos contaminants, respecte de 
la tècnica de referència.

b) Cobrir les basses de fems, a les zones en què no es formi de manera espontània 
una crosta que cobreixi totalment la superfície, amb tècniques que redueixin les emissions 
de gasos contaminants almenys en un 40 % respecte a la referència de bassa sense 
crosta.

Qualsevol altra tècnica, descrita com a millor tècnica disponible, que garanteixi una 
reducció d’emissions de gasos contaminants equivalent a l’assolida mitjançant les 
tècniques que descriuen els apartats a) o b), i que contribueixi a minimitzar les emissions 
de gasos d’efecte d’hivernacle de la granja.
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Alternativament, les explotacions poden reduir la seva capacitat màxima autoritzada 
per reduir el nivell d’emissions d’amoníac a nivells equivalents al que estableix aquest 
apartat.

No obstant això, i d’acord amb el que disposa la disposició final cinquena, si, en vista 
dels informes anuals sobre l’evolució dels límits d’emissió fixats per a Espanya, es detecten 
desviacions sobre la sendera de reducció establerta, a partir del gener de 2023 s’han 
d’adoptar, almenys, les dues tècniques de les que estableixen les lletres a) i b) d’aquest 
apartat –o altres millors tècniques disponibles alternatives que permetin una reducció de 
gasos contaminants equivalent a la combinació de totes dues–, i s’ha de revisar, si s’escau, 
la dimensió mitjana de les explotacions afectades per aquestes exigències.

3. El titular de l’explotació ha de comunicar a l’autoritat competent de la comunitat 
autònoma les millors tècniques disponibles utilitzades durant l’any anterior per a la reducció 
d’emissions de gasos contaminants i d’efecte d’hivernacle, d’acord amb els terminis que 
estableix l’article 16.

Article 11. Registre de les millors tècniques disponibles de les explotacions.

1. Per garantir el compliment dels requisits per a la reducció d’emissions que 
estableix l’article 10, es crea, adscrit a la Secretaria General d’Agricultura i Alimentació, el 
Registre general de les millors tècniques disponibles en explotacions, que ha de gestionar 
la Direcció General de Produccions i Mercats Agraris del Ministeri d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació.

2. Aquest Registre ha de recopilar informació, tant en cada explotació com de manera 
agregada, relativa a les millors tècniques disponibles utilitzades en cada explotació per a 
la reducció d’emissions, d’acord amb el que estableix l’article 16.

3. Les autoritats competents han d’actualitzar la informació del Registre a través de 
la informació rebuda en les notificacions efectuades pels titulars de les explotacions, 
d’acord amb el que estableix l’article 16.

4. Anualment, les autoritats competents de les comunitats autònomes han de notificar 
a la Direcció General de Produccions i Mercats Agraris del Ministeri d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació, abans de l’1 d’abril, una llista amb la informació sobre les millors tècniques 
disponibles utilitzades per les explotacions per al compliment del que estableix l’article 10. 
A aquest efecte, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha d’habilitar procediments 
informàtics per a la sistematització de la recollida de la informació esmentada.

5. Sobre la base de la informació anual remesa per les comunitats autònomes i de les 
dades del Sistema espanyol d’inventari d’emissions, segons el que preveu el Reial 
decret 818/2018, de 6 de juliol, s’ha d’emetre un informe on es reflecteixi l’evolució de les 
emissions del sector porcí de manera anual, que s’ha d’elevar a la Mesa d’Ordenació dels 
Sectors Ramaders a què es refereix l’article 18.

Article 12. Producció en fases.

1. Les explotacions de bestiar porcí que treballin en el sistema de producció en fases 
han de tenir una autorització específica per a això de l’autoritat competent, sobre la base 
del compliment dels requisits d’aquest article. Amb aquesta finalitat, han de presentar una 
memòria en què es descriguin les explotacions que integren el sistema, les fases d’aquest 
i el maneig i flux dels animals dins del sistema.

2. Les explotacions que treballin en el sistema de producció en fases només han 
d’admetre animals d’explotacions agrupades en el mateix sistema.

3. Les explotacions que treballin dins d’un sistema de producció en fases han de tenir 
un mateix pla sanitari, inclòs en el sistema integral de gestió de les explotacions de bestiar 
porcí.

4. Una vegada autoritzada una producció en fases, la incorporació d’una nova 
explotació al sistema requereix únicament la comunicació d’incorporació per part del titular 
de l’explotació i el titular del sistema de producció en fases.
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CAPÍTOL III

Identificació dels animals i Registre de les explotacions de bestiar porcí

Article 13. Identificació dels animals.

1. La identificació dels animals s’ha de portar a terme d’acord amb el que disposa el 
Reial decret 205/1996, de 9 de febrer, pel qual s’estableix un sistema d’identificació i 
registre dels animals de les espècies bovina, porcina, ovina i cabruna, així com el que 
estableix el Reial decret 360/2009, de 23 de març, pel qual s’estableixen les bases del 
programa coordinat de lluita, control i erradicació de la malaltia d’Aujeszky.

2. Quan els animals passin per explotacions intermèdies, s’han de remarcar amb el 
número d’aquesta explotació abans de la seva sortida.

3. En animals de capes no blanques s’ha d’utilitzar la marca auricular sempre que els 
sistemes de tatuatge en dificultin la identificació.

Article 14. Registre d’explotacions de bestiar porcí.

1. Les comunitats autònomes han d’inscriure en un registre les explotacions de 
bestiar porcí que s’ubiquin en el seu àmbit territorial, d’acord amb el que estableix el Reial 
decret 479/2004, de 26 de març, en el qual han de fer constar totes les dades que recull 
l’annex II del Reial decret esmentat.

2. A més, s’ha de registrar la relació existent entre les explotacions que estiguin 
agrupades en sistemes de producció en fases tal com les defineix aquest Reial decret, així 
com la capacitat productiva de cada fase.

3. Els registres de les comunitats autònomes han d’estar informatitzats i el seu 
sistema de gestió ha de permetre, en tot cas, que les altes, baixes i modificacions que s’hi 
duguin a terme tinguin un reflex immediat en el Registre general d’explotacions ramaderes.

4. Els titulars de les explotacions han de portar, de manera actualitzada, un llibre de 
registre, de format aprovat per l’autoritat competent de conformitat amb el que disposa 
l’article 4 del Reial decret 205/1996, de 9 de febrer. El llibre esmentat s’ha de portar de 
manera manual o informatitzada i ha de ser accessible per a l’autoritat competent, a petició 
d’aquesta, i s’hi han de mantenir les dades corresponents al període que aquesta determini 
i que, en tot cas, no pot ser inferior als últims tres anys d’activitat de l’explotació. En cas de 
cessament de tota activitat ramadera del titular de l’explotació, el llibre de registre l’ha de 
custodiar el seu titular durant un període de temps mínim, a criteri de l’autoritat competent, 
o l’ha de dipositar on l’autoritat competent determini.

El llibre ha de contenir, almenys, les dades que recull l’annex VIII, sense perjudici de 
qualsevol altra informació que estableixi la normativa vigent.

Article 15. Autorització de noves explotacions, ampliació o canvi d’orientació zootècnica 
de les explotacions existents.

1. Per poder inscriure les explotacions en el Registre d’explotacions de bestiar porcí 
que estableix l’article 14.1, han d’haver estat autoritzades prèviament per l’autoritat 
competent, d’acord amb el que preveu l’article 36 de la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat 
animal. Al seu torn, per poder ser autoritzades, les explotacions han d’acreditar el 
compliment dels requisits que estableix aquest Reial decret.

Als efectes de l’autorització esmentada, aquesta es pot concedir en funció del projecte 
d’instal·lació de nova explotació, o d’ampliació de la ja existent, sotmesa a la comprovació 
posterior per l’autoritat competent del fet que s’ha portat a terme la instal·lació o l’ampliació, 
una vegada finalitzada, de conformitat amb el projecte sobre la base del qual es va 
concedir l’autorització.

2. Es pot concedir una autorització d’ampliació, o de canvi d’orientació o classificació 
zootècnica, a les explotacions degudament autoritzades segons l’apartat 1 i que estan 
inscrites en el Registre d’explotacions de bestiar porcí, sempre que compleixin el que 
estableix aquest Reial decret.
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3. Sense perjudici del que estableix l’apartat anterior, l’autoritat competent pot 
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 Reial decret, encara que no compleixin les 
condicions sobre ubicació i separació sanitària que estableix l’article 7, sempre que:

a) No superin els límits de capacitat productiva de cadascun dels grups en què estan 
classificades d’acord amb l’article 3.3.

b) L’ampliació de l’explotació, o el canvi d’orientació zootècnica, no impliqui una 
reducció de les distàncies existents amb els establiments o les instal·lacions que puguin 
constituir una font de contagi o amb els nuclis urbans.

4. Com a excepció del que estableix el paràgraf anterior, l’autoritat competent pot 
autoritzar l’ampliació de les explotacions existents del grup primer que no compleixin les 
condicions sobre ubicació i separació sanitària que estableix l’article 7, amb caràcter 
excepcional i d’acord amb un estudi cas per cas que, en tot cas, garanteixi el compliment, 
almenys, dels principis següents:

a) L’explotació ha de complir la resta de previsions d’aquest Reial decret.
b) L’explotació ha de tenir l’autorització pertinent i s’ha de mantenir en estat d’alta en 

el Registre d’explotacions de bestiar porcí.
c) L’explotació s’ha d’ubicar en una zona rural a revitalitzar, d’acord amb els criteris 

que defineix l’article 10 de la Llei 45/2007, de 13 de desembre, per al desenvolupament 
sostenible del medi rural.

d) L’explotació s’ha d’ubicar en zones de muntanya, d’acord amb els criteris que 
defineix l’article 32 del Reglament 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 
de desembre de 2013, relatiu a l’ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu 
Agrícola de Desenvolupament Rural (Feader) i pel qual es deroga el Reglament (CE) 
núm. 1698/2005 del Consell.

e) L’ampliació no ha d’implicar una reducció de distàncies existents amb els 
establiments o les instal·lacions que puguin constituir una font de contagi, o amb els nuclis 
urbans més pròxims.

Quan s’apliqui la previsió que preveu aquest apartat, la capacitat màxima de 
l’explotació no pot superar un màxim de 240 URM després de fer-ne l’ampliació. Aquestes 
explotacions no es poden acollir posteriorment a l’excepció que estableix l’apartat 3 
d’aquest article.

5. En tots els casos, el sentit del silenci administratiu de les sol·licituds és 
desestimatori, 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.

Article 16. Obligacions dels titulars de les explotacions.

Sense perjudici de les obligacions derivades de l’aplicació de la normativa vigent, els 
titulars de les explotacions de bestiar porcí han de:

1. Facilitar a les autoritats competents, d’acord amb els terminis que estableix el 
Reial decret 479/2004, de 26 de març:

a) Abans del començament de la seva activitat, la informació necessària per al 
registre de la seva explotació, incloent-hi, almenys, les dades que indica l’últim paràgraf 
del punt a) de l’annex IV del Reial decret 479/2004, de 26 de març, exceptuant-ne 
l’apartat B.11. «Classificació segons la forma de cria» i afegint-hi l’apartat B.15. 
«Capacitat màxima».

A més, s’hi ha d’indicar si l’explotació està inclosa en un sistema de producció en 
fases. En cas afirmatiu, s’hi ha d’indicar el NIF del titular del sistema.
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b) La informació relativa als canvis que es produeixin en les dades de la seva 
explotació.

c) La informació relativa al cens mitjà dels animals mantinguts en l’explotació durant 
el període censal, entenent com a tal el període comprès entre l’1 de gener i el 31 de 
desembre de cada any, tots dos inclusivament, de l’any anterior al de la comunicació del 
cens esmentat. A aquests efectes, s’entén per cens mitjà el nombre d’animals a 31 de 
desembre de l’any anterior, que s’ha de desglossar, segons que correspongui, en funció de 
la classificació zootècnica de l’explotació, en les categories d’animals següents: 
encebament, garrins, recria/transició, truges, reposició i verros.

El cens mitjà s’ha de comunicar abans de l’1 de març de cada any, i s’ha d’indicar el 
cens mitjà de l’any anterior. Sense perjudici d’això, l’autoritat competent pot actualitzar el 
cens de les explotacions amb motiu de les actuacions administratives que hi porti a terme.

2. Comunicar a les autoritats competents les millors tècniques disponibles aplicades 
en l’explotació en el moment de l’entrada en vigor de l’obligació que estableix l’article 10.3. 
Posteriorment, han de presentar anualment, abans de l’1 de març de cada any, una 
declaració anual de les millors tècniques disponibles aplicades en la seva explotació durant 
l’any anterior, sempre que s’hagin modificat les existents o sempre que se n’hagin 
incorporat de noves, de conformitat amb el que estableixen els articles 10 i 11, en el format 
que determini l’autoritat competent de la comunitat autònoma.

3. Tenir a disposició de l’autoritat competent el sistema integral de gestió de les 
explotacions de bestiar porcí que preveu l’article 6, degudament actualitzat, per a la seva 
supervisió i control.

4. Mantenir degudament actualitzats els registres documentals, inclòs el llibre de 
registre que regula l’apartat 4 de l’article 14, que garanteixen el compliment dels requisits 
d’aquest Reial decret.

5. Permetre la realització de controls oficials per verificar el compliment dels requisits 
d’aquesta norma per part de l’autoritat competent.

CAPÍTOL IV

Mecanismes de coordinació i règim sancionador

Article 17. Controls sobre el terreny i mecanismes de coordinació entre autoritats 
competents.

1. Els òrgans competents de les comunitats autònomes han de dur a terme controls 
sobre el terreny per comprovar el compliment de les condicions i els requisits que estableix 
aquest Reial decret.

2. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, en col·laboració amb les comunitats 
autònomes, ha d’instrumentar mecanismes de coordinació que assegurin una aplicació 
homogènia d’aquest Reial decret en tot el territori nacional. La coordinació de l’execució 
dels controls sobre el terreny s’ha de dur a terme a través d’un programa de controls, que 
ha de fixar les bases per a l’execució dels controls oficials per part de les autoritats 
competents de les comunitats autònomes.

Article 18. Mesa d’Ordenació dels Sectors Ramaders.

1. S’estableix la Mesa de Coordinació de l’Ordenació dels Sectors Ramaders, com a 
òrgan col·legiat dependent de la Direcció General de Produccions i Mercats Agraris del 
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

2. La Mesa està integrada pels membres següents:

a) President: el titular de la Sub-direcció General de Productes Ramaders de la 
Direcció.

b) General de Produccions i Mercats Agraris.
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c) Vicepresident: el titular de la Sub-direcció General Adjunta de Productes 
Ramaders.

d) Vocals: un representant de cada comunitat autònoma i de les ciutats de Ceuta i 
Melilla, que acordin integrar-se en aquest òrgan, així com un representant de la Sub-
direcció General de Mitjans de Producció Ramaders, un representant de la Direcció 
General de Sanitat de la Producció Agrària, un representant del Ministeri per a la Transició 
Ecològica i un representant del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, designats pels 
titulars respectius.

e) Secretari: un funcionari que ocupi, almenys, el lloc de cap de secció en la relació 
de llocs de treball de la Sub-direcció General de Productes Ramaders, designat pel seu 
titular.

3. Així mateix, poden assistir a les reunions de la Mesa, en qualitat d’assessors, un 
màxim de tres persones que, en consideració a la seva competència professional, siguin 
convocades expressament pel president a iniciativa pròpia o a proposta de qualsevol altre 
membre de la Mesa.

4. La Mesa pot aprovar les seves pròpies normes de funcionament. En tot el que no 
prevegin aquestes, s’hi ha d’aplicar el que disposa el capítol II del títol preliminar de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. La Mesa s’ha de reunir, 
almenys un cop l’any, mitjançant una convocatòria del seu president, a iniciativa pròpia o 
a sol·licitud de qualsevol dels seus membres.

5. Són funcions de la Mesa d’Ordenació dels Sectors Ramaders:

a) Facilitar la coordinació de les autoritats competents en l’aplicació de les normatives 
sobre ordenació de les diferents espècies ramaderes.

b) Proposar les mesures necessàries que assegurin el creixement sostenible dels 
sectors ramaders.

c) Acordar la constitució de grups de treball específics.
d) Proposar, si s’escau, mesures addicionals de reducció d’emissions, així com la 

revisió de la dimensió mitjana de les explotacions afectades, si els informes a què fa 
referència l’article 11.5 suggereixen una desviació dels objectius de reducció d’emissions 
d’amoníac per al Regne d’Espanya respecte a les fites temporals que estableix el Programa 
nacional de control de la contaminació atmosfèrica (PNCCA). En particular, les mesures 
esmentades poden incloure l’obligació del cobriment complet de les basses de purins i 
incloure, a més, dispositius per a l’extracció de metà, o la combinació de dues o més de 
les millors tècniques disponibles que descriu l’article 10.2 d’aquest Reial decret.

Article 19. Règim sancionador.

1. En cas d’incompliment del que disposa aquest Reial decret, és aplicable el règim 
d’infraccions i sancions aplicable d’acord amb el que estableixen la Llei 8/2003, de 24 
d’abril, de sanitat animal, la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, el 
Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’aigües, el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació, aprovat 
mitjançant el Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, el Reial decret 1945/1983, 
de 22 de juny, pel qual es regulen les infraccions i sancions en matèria de defensa del 
consumidor i de la producció agroalimentària, o la Llei 32/2007, de 7 de novembre, per a 
la cura dels animals en la seva explotació, transport, experimentació i sacrifici, i altres 
disposicions sancionadores en matèria de dret administratiu.

2. El que disposa l’apartat anterior s’ha d’aplicar sense perjudici de les responsabilitats 
mediambientals, civils, penals o d’un altre ordre que hi puguin concórrer.

Disposició addicional primera. No increment de despesa.

El que disposa aquest Reial decret no suposa increment de la despesa pública.
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Específicament, la creació i el funcionament del Registre que preveu l’article 11, i de la 
Mesa que preveu l’article 18, han de ser atesos amb els mitjans humans i materials 
existents al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

Disposició addicional segona. Aplicació de condicions de moviment a explotacions 
extensives.

Els moviments entre les diferents explotacions que estableix l’annex VI també són 
aplicables al moviment entre explotacions extensives, d’acord amb la classificació 
zootècnica que estableix l’article 3 del Reial decret 1221/2009, de 17 de juliol, pel qual 
s’estableixen normes bàsiques d’ordenació de les explotacions de bestiar porcí extensiu, i 
als moviments entre explotacions de diferents sistemes productius (intensiu i extensiu).

Disposició addicional tercera. Clàusula de reconeixement mutu.

Les mercaderies comercialitzades legalment en un altre Estat membre de la Unió 
Europea o a Turquia, o originàries d’un Estat de l’AELC signatari de l’Acord EEE i 
comercialitzades legalment en aquest, es consideren conformes amb aquesta disposició.

L’aplicació d’aquesta disposició està subjecta al Reglament (CE) núm. 764/2008 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 9 de juliol de 2008, pel qual s’estableixen procediments 
relatius a l’aplicació de determinades normes tècniques nacionals als productes 
comercialitzats legalment en un altre Estat membre i es deroga la Decisió núm. 3052/95/CE. 
A partir del 19 d’abril de 2020, l’aplicació d’aquesta disposició està subjecta al Reglament 
(UE) 2019/515 del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de març de 2019, relatiu al 
reconeixement mutu de mercaderies comercialitzades legalment en un altre Estat membre i 
pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 764/2008.

Disposició transitòria primera. Resolució d’expedients en tramitació.

Els expedients corresponents a l’autorització d’explotacions en fase de tramitació 
sobre els quals no s’hagi dictat una resolució ferma en la via administrativa s’han de 
resoldre de conformitat amb la normativa en vigor en el moment de la presentació de la 
sol·licitud.

Sense perjudici d’això, l’autoritat competent, als efectes de l’article 36 de la Llei 8/2003, 
pot aplicar la previsió d’autorització sobre el projecte presentat, a què es refereix 
l’article 15.1.

Disposició transitòria segona. Registre i autorització d’explotacions.

No obstant el que preveuen els articles 14 i 15, les explotacions ja inscrites en el 
Registre que preveu l’article 14, o les ja autoritzades de conformitat amb l’article 36 de la 
Llei 8/2003, de 24 d’abril, mantenen aquesta inscripció o autorització, sense perjudici que, 
en cas d’ampliació de les instal·lacions, els sigui aplicable l’article 15.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades, a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, les disposicions 
següents:

a) El Reial decret 324/2000, de 3 de març, pel qual s’estableixen normes bàsiques 
d’ordenació de les explotacions porcines.

b) L’Ordre de 30 de juny de 1982, per la qual s’estableixen normes per al 
desplegament de l’ordenació sanitària i zootècnica de les explotacions porcines extensives.
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Disposició final primera. Modificació del Reial decret 1221/2009, de 17 de juliol, pel qual 
s’estableixen normes bàsiques d’ordenació de les explotacions de ramat porcí extensiu 
i pel qual es modifica el Reial decret 1547/2004, de 25 de juny, pel qual s’estableixen 
normes d’ordenació de les explotacions cunícoles.

El Reial decret 1221/2009, de 17 de juliol, pel qual s’estableixen normes bàsiques 
d’ordenació de les explotacions de ramat porcí extensiu i pel qual es modifica el Reial 
decret 1547/2004, de 25 de juny, pel qual s’estableixen normes d’ordenació de les 
explotacions cunícoles, queda modificat de la manera següent:

U. L’epígraf 1.d) de l’article 3 queda redactat de la manera següent:

«d) De producció: les que orienten la seva activitat principalment a la producció 
de garrins per a l’engreix i el sacrifici, i poden generar els seus reproductors per a 
l’autoreposició. Segons l’activitat productiva, es classifiquen en:

1r De cicle tancat, quan tot el procés productiu, és a dir, el naixement, la cria, 
la recria i l’engreix, té lloc en una mateixa explotació, utilitzant únicament la 
producció pròpia.

2n De cicle obert, quan el procés productiu es limita al naixement i la cria dels 
garrins, procés que es pot prolongar fins a la recria, per engreixar-los posteriorment 
en altres explotacions autoritzades. Tot i així, en aquest tipus d’explotació, una part 
del cens de garrins pot realitzar tot el procés productiu en l’explotació.»

Dos. L’article 8.2.c) queda redactat de la manera següent:

«c) La informació relativa al cens mitjà dels animals, mantinguts en l’explotació 
durant el període censal, entenent-se com a tal el període comprès entre l’1 de 
gener i el 31 de desembre, tots dos inclusivament, de l’any anterior al de la 
comunicació d’aquest cens.

A aquests efectes, s’entén per cens mitjà el nombre d’animals a 31 de desembre 
de l’any anterior, que s’ha de desglossar, segons que correspongui, en funció de la 
classificació zootècnica de l’explotació, en les categories d’animals següents: 
engreix, garrins, recria/transició, truges, reposició i verros. Per a cada una d’aquestes 
categories, cal indicar la raça a la qual pertanyen els animals, distingint:

Raça porcina ibèrica i els seus encreuaments.
Altres races.

El cens mitjà s’ha de comunicar, abans de l’1 de març de cada any, indicant el 
cens mitjà de l’any anterior. Tanmateix, l’autoritat competent pot actualitzar el cens 
de les explotacions amb motiu de les actuacions administratives que hi dugui a 
terme.»

Disposició final segona. Títol competencial.

Les disposicions d’aquest Reial decret tenen el caràcter de normativa bàsica estatal, a 
l’empara del que disposa l’article 149.1.13a de la Constitució espanyola, que atribueix a 
l’Estat la competència exclusiva en matèria de bases i la coordinació de la planificació 
general de l’activitat econòmica.

Addicionalment, els articles 4 a 8 es dicten conjuntament a l’empara del que disposa 
l’article 149.1.16a de la Constitució, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva sobre 
les bases i la coordinació general de la sanitat, i els articles 9 a 11 es dicten conjuntament 
a l’empara del que disposa l’article 149.1.23a de la Constitució, que atribueix a l’Estat la 
competència exclusiva en legislació bàsica sobre protecció del medi ambient.

L’article 19 es dicta conjuntament a l’empara del que disposa l’article 149.1 en les 
regles 13a, 16a i 23a de la Constitució.
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No obstant això, la norma modificada per la disposició final primera d’aquest Reial 
decret segueix emparant-se en els títols competencials que expressa el Reial 
decret 1221/2009, de 17 de juliol, pel qual s’estableixen normes bàsiques d’ordenació de 
les explotacions de ramat porcí extensiu i pel qual es modifica el Reial decret 1547/2004, 
de 25 de juny, pel qual s’estableixen normes d’ordenació de les explotacions cunícoles.

Disposició final tercera. Facultat de modificació.

Es faculta el titular del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació per modificar el 
contingut dels annexos, amb la finalitat d’adaptar-los a la normativa de la Unió Europea.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat», excepte:

a) Els requisits en matèria de formació que estableix l’article 4.4, que entren en vigor 
a partir de l’1 de gener de 2022.

b) Els requisits en matèria de bioseguretat, infraestructures, equipament i maneig 
que estableix l’article 5, que entren en vigor a partir de l’1 de gener de 2024, per a 
explotacions existents exclusivament.

c) L’obligació de disposar d’un sistema integral de gestió de les explotacions de 
bestiar porcí que estableix l’article 6, que entra en vigor a partir de l’1 de gener de 2022.

d) Els requisits en matèria de reducció d’emissions per a les explotacions existents 
que estableix l’article 10.2, que entren en vigor a partir de l’1 de gener de 2023, sempre 
que les mesures impliquin una modificació estructural de l’explotació.

e) Sense perjudici del que estableix l’article 10, apartats 1 i 2, els requisits relatius a 
la comunicació de les millors tècniques disponibles que estableix l’article 10.3, així com els 
requisits relatius al registre i la comptabilització d’emissions contaminants i les millors 
tècniques disponibles que estableix l’article 11, que entren en vigor a partir de l’1 de gener 
de 2022.

f) L’informe anual a què es refereix l’article 11.5 s’ha d’emetre, per primera vegada, 
abans del 30 de juny de 2022.

g) L’apartat u de la disposició final primera, que entra en vigor al cap d’un any de la 
publicació d’aquest Reial decret en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Disposició final cinquena. Mecanisme de salvaguarda en relació amb els límits nacionals 
d’emissions.

1. Per garantir el compliment dels requisits per a la reducció d’emissions que 
estableix l’article 4.3 del Reial decret 818/2018, de 6 de juliol, la Mesa d’Ordenació dels 
Sectors Ramaders ha d’avaluar, anualment, els informes sobre emissions del sector porcí, 
així com la trajectòria lineal de l’evolució d’aquestes.

2. Si, en vista dels informes corresponents als anys 2022, 2023 i 2024, d’aquesta 
anàlisi en deriva que hi pot haver un risc de desviació de la trajectòria lineal establerta 
entre els límits d’emissió fixats per a Espanya per als anys 2020 i 2030, la Mesa ha de 
proposar, abans de l’1 de juny de l’any 2025, l’establiment de mesures addicionals a les 
que proposen els articles 9.1 i 10 d’aquest Reial decret, que s’han d’aplicar a partir del 31 
de desembre de 2025.

Madrid, 11 de febrer de 2020.

FELIPE R.

La vicepresidenta primera del Govern i ministra de la Presidència, 
Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica,

CARMEN CALVO POYATO
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ANNEX I

Equivalències en URM dels diferents tipus de bestiar porcí

Tipus de bestiar
(plaça)

Equivalència 
en URM

Producció de fem (màxim 
teòric)

– (m3/plaça/any)

Truja en cicle tancat.(*) 0,96 17,75

Truja amb garrins fins al deslletament (de 0 a 6 kg). 0,25 5,10

Truja amb garrins fins a 20 kg. 0,30 6,12

Truja de reposició. 0,14 2,50

Garrins de 6 a 20 kg. 0,02 0,41

Porc de 20 a 50 kg. 0,10 1,80

Porc de 50 a 120 kg. 0,14 2,50

Porc d’encebament de 20 a 120 kg. 0,12 2,15

Porc d’encebament de 6 a 120 kg.(**) 0,09 1,67

Porc d’encebament de més de 120 kg. 0,15 3,06

Porc d’encebament de 20 a més de 120 kg. 0,14 2,30

Verros. 0,30 6,12

* Inclou la mare i la seva descendència fins a la finalització de l’encebament.
** Encebament des del deslletament fins a l’acabat (wean to finish).

ANNEX II

Contingut mínim de l’enquesta per a l’avaluació de la bioseguretat i altres aspectes 
zoosanitaris en les explotacions de bestiar porcí en el marc de les visites 

zoosanitàries

1. Distàncies mínimes legals i distàncies a fonts de risc.
2. Aïllament perimètric. Possibilitat de contacte amb altres mamífers o ocells.
3. Instal·lacions de quarantena.
4. Accés de vehicles (gual sanitari o sistema equivalent, aparcament dels vehicles, 

accés de vehicles i camions, arc de desinfecció).
5. Accés de persones i vestidors (vestidors, roba i calçat de treball, roba i calçat per 

a les visites, indicacions per al personal).
6. Operacions de càrrega i descàrrega d’animals (punts de càrrega i descàrrega).
7. Operacions de càrrega i descàrrega de pinso (estat d’equips d’emmagatzematge 

de pinsos, sistemes d’alimentació, càrrega i descàrrega de pinso, registre de vehicles).
8. Subministrament d’aigua (qualitat de l’aigua, estat de dipòsits i conduccions).
9. Gestió de cadàvers (retirada de cadàvers, registre de la informació).
10. Operacions de càrrega i gestió de fems (accés de vehicles, pla de producció i 

gestió de fems).
11. Personal (gestió de personal, formació, bioseguretat entre unitats de producció o 

fases).
12. Registre de visites i vehicles, incloses les visites del veterinari.
13. Entrada d’animals (reposició, moviments, registres).
14. Vigilància sanitària i control veterinari (pertinença a una ADS, veterinari 

d’explotació, instal·lació per a l’aïllament d’animals, pla sanitari, registres).
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15. Conservació, ordre i neteja de les instal·lacions (manteniment, estat de la neteja 
i desinfecció, pla NDDD, registres).

16. Subministrament de semen.
17. Altres animals en l’explotació.
18. Presència i emmagatzematge de medicaments en l’explotació, coherència amb 

el llibre de tractaments de l’explotació, i les prescripcions veterinàries.

ANNEX III

Contingut mínim dels cursos de formació per al personal que treballi amb bestiar 
porcí

1. Característiques de la producció porcina:

a) Morfologia i fisiologia de l’espècie porcina.
b) Alimentació i sistemes d’allotjament.

2. Sanitat animal, higiene i bioseguretat:

a) Bioseguretat en explotacions de bestiar porcí i bones pràctiques d’higiene.
b) Actuacions en la prevenció de malalties animals i zoonosi.
c) Inspecció i observació d’animals malalts.
d) Reconeixement dels símptomes / les síndromes associats a les malalties de 

declaració obligatòria. Vigilància passiva i obligacions de comunicació a les autoritats 
competents.

e) Mesures de lluita contra malalties animals.
f) Interacció entre la salut animal i la salut humana.
g) Formació inicial en benestar animal.
h) Resistència als tractaments, inclosa la resistència antimicrobiana i les seves 

conseqüències.
i) Introducció sobre la normativa reguladora de la capacitació per dur a terme 

tractaments amb biocides.

3. Maneig:

a) Maneig en el període postcobriment.
b) Maneig en el prepart, el part i el puerperi.
c) Maneig del deslletament.
d) Maneig de la fase d’encebament.

4. Gestió ambiental i de lluita contra el canvi climàtic de les explotacions.

a) Emmagatzematge de fems.
b) Gestió de fems.
c) Control d’emissions, sorolls i olors.
d) Consum d’aigua i energia.

5. Registre d’informació i documentació.
6. Normativa vigent en l’àmbit europeu, nacional, autonòmic i local relacionada.

ANNEX IV

Contingut mínim del sistema integral de gestió de les explotacions de bestiar porcí

1. Identificació del veterinari d’explotació i establiment de competències i 
responsabilitats dins de l’explotació.
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2. Pla de neteja, desinfecció, desinsectació i desratització de les instal·lacions 
documentat (treballadors encarregats, productes utilitzats –inclosos biocides–, registre 
d’activitats, monitoració d’eficàcia…).

3. Pla de manteniment de les instal·lacions.
4. Pla de formació en matèria de benestar animal, medi ambient, bioseguretat, 

sanitat, higiene i maneig dels animals i resistència als tractaments, incloses les resistències 
antimicrobianes i les seves conseqüències.

5. Pla de recollida i emmagatzematge de cadàvers i altres subproductes d’origen 
animal no destinats a consum humà, amb vista a la retirada i l’eliminació.

6. Pla de gestió de residus (medicaments, pinsos medicamentosos no utilitzats, 
envasos, material sanitari fungible…).

7. Pla de gestió ambiental i de lluita contra el canvi climàtic:

a) Mesures per a l’optimització de l’ús d’aigua i energia.
b) Mesures per al control de sorolls, partícules, pols i olors.
c) Pla de producció i gestió de fem. Aquest pla ha d’incloure, com a mínim, les 

qüestions següents:

i. Sistema de recollida i instal·lacions previstes per a l’emmagatzematge dels fems.
ii. Producció anual estimada de fems.
iii. Descripció de la gestió prevista per als fems, assenyalant la quantia dels que s’han 

de destinar directament a la valoració agronòmica i les quanties dels que s’han de destinar 
a un tractament autoritzat.

iv. Superfície agrícola o forestal per a la utilització dels fems pel productor i 
identificació de les parcel·les destinatàries, així com identificació dels operadors autoritzats 
als quals s’hagi lliurat el fem o, si s’escau, les instal·lacions de tractament autoritzades de 
destinació dels fems.

8. Pla de bioseguretat.
9. Pla sanitari en relació amb les malalties de declaració obligatòria, així com en 

relació amb altres malalties que siguin d’interès per a la mateixa explotació, per a la 
comarca, província o comunitat autònoma.

10. Pla d’ús racional d’antibiòtics, en què s’incloguin indicadors de seguiment.
11. Pla de benestar animal, amb el contingut mínim següent:

a) Descripció de les condicions estructurals i ambientals de l’explotació.
b) Avaluació de factors de risc per al benestar dels animals, inclòs el risc de desastres 

naturals (com ara inundacions, terratrèmols o incendis) d’acord amb les característiques 
del lloc on es troba l’explotació.

c) Pla d’acció amb mesures a adoptar sobre els riscos identificats.

ANNEX V

Distàncies mínimes entre explotacions i entre explotacions i altres establiments o 
instal·lacions

Grup 
primer

Grups 
segon i 
tercer

Explotacions de 
distància 
ampliada1

Centres de 
concentració

Nuclis 
urbans

Abocadors 
autoritzats Escorxadors Indústries 

càrnies

Plantes de 
SANDACH 

de 
categoria 

1 i 23

Plantes de 
SANDACH 

de 
categoria 

24 i 3

Vies 
públiques2

Grup primer. 500 m 1 km 2 km 3 km 1 km 1 km 2 km 500 m 1 km 500 m 100 m
25 m

Grups segon i tercer. 1 km 1 km 2 km 3 km 1 km 1 km 2 km 500 m 1 km 500 m 100 m
25 m
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Grup 
primer

Grups 
segon i 
tercer

Explotacions de 
distància 
ampliada1

Centres de 
concentració

Nuclis 
urbans

Abocadors 
autoritzats Escorxadors Indústries 

càrnies

Plantes de 
SANDACH 

de 
categoria 

1 i 23

Plantes de 
SANDACH 

de 
categoria 

24 i 3

Vies 
públiques2

Explotacions de 
distància ampliada.1 2 km 2 km 2 km 3 km 1 km 2 km 2 km 500 m 2 km 500 m 100 m

25 m

Centres de concentració. 3 km 3 km 3 km 3 km 1 km 3 km 3 km 1 km 3 km 1 km 100 m
25 m

1 Explotacions de selecció, multiplicació, recria de reproductors, transició de reproductores nul·lípares, 
centres de recollida de semen porcí i explotacions de quarantena, segons es defineixen a l’article 3 d’aquest Reial 
decret.

2 La distància mínima ha de ser de 100 metres a ferrocarrils, autovies, autopistes i carreteres de la xarxa 
nacional, i de 25 metres a qualsevol altra via pública, excepte aquella per la qual s’accedeixi directament a 
l’entrada de l’explotació.

3 Que duguin a terme tractament de cadàvers.
4 Que no duguin a terme tractament de cadàvers.

ANNEX VI

Moviments entre explotacions de bestiar porcí

ORIGEN

DESTINACIÓ

Selecció Multiplicació Recria de 
reproductors

Transició de 
reproductores 

primípares
CRSP2 Producció Transició

Encebament, 
autoconsum i 

reduïdes
Escorxador

Autoconsum. X

Reduïdes. X X

Centres de 
concentració.

Tractants o operadors 
comercials. X X X

Certamen ramader. X X X X

CARD.1 X

Centre de testatge. X X X X

Selecció. X X X X X X X X X

Multiplicació. X X X X X X X X

Recria de reproductors. X X X X X X

Transició de reproductores 
primípares. X X X X X

CRSP.2 X

Producció. X X X

Transició. X3 X X

Encebament. X3 X
1 Centre d’agrupament de reproductors per a la separació dels animals vells.
2 Centre de recollida de semen porcí.
3 Només per a explotacions que treballin dins d’un sistema de producció en fases. En el cas de 

l’encebament, com a excepció, es permet la sortida des d’explotacions d’encebament a altres explotacions 
d’encebament en règim extensiu incloses en l’àmbit d’aplicació del Reial decret 1221/2009, de 17 de juliol, pel 
qual s’estableixen normes bàsiques d’ordenació de les explotacions de ramat porcí extensiu.
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ANNEX VII

Llista de les millors tècniques disponibles a adoptar per part de les explotacions 
de bestiar porcí de nova instal·lació

A fi de complir els requisits de reducció d’amoníac, que estableix el Reial 
decret 818/2018, de 6 de juliol, i per controlar les emissions d’amoníac, les explotacions de 
bestiar porcí han d’adoptar les mesures següents, que es basen en el codi marc de bones 
pràctiques agràries de la CEPE/ONU i en les millors tècniques disponibles i les seves 
actualitzacions que defineix l’article 3.10 de la Directiva 2010/75/UE del Parlament Europeu 
i del Consell, de 24 de novembre de 2010:

– Per reduir el nitrogen total excretat i les emissions d’amoníac, així com les emissions 
de gasos d’efecte d’hivernacle, i satisfer al mateix temps les necessitats nutricionals dels 
animals, han d’utilitzar una estratègia nutricional i una formulació de pinsos que permetin 
reduir el contingut de proteïna bruta de l’alimentació, i administrar una alimentació multifase 
depenent dels diferents requisits nutricionals segons l’etapa productiva.

– Per reduir les emissions d’amoníac a l’atmosfera de cada nau, així com les emissions 
de gasos d’efecte d’hivernacle, s’ha d’adoptar una tècnica o una combinació de tècniques 
que permetin la reducció d’emissions d’amoníac, almenys, en un 60 % respecte a la tècnica 
de referència (engraellat total, fosses en «U» i manteniment del fem durant tot el cicle 
productiu a les fosses de les instal·lacions).

– Per reduir les emissions d’amoníac a l’atmosfera durant l’emmagatzematge exterior 
dels purins, així com les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle, han d’adoptar tècniques 
que redueixin, almenys, un 80 % les emissions d’amoníac respecte a la tècnica de 
referència (fosses obertes i sense crosta natural).

ANNEX VIII

Contingut mínim del llibre de registre

El llibre de registre ha de contenir, com a mínim, la informació següent:

1. Codi de l’explotació.
2. Nom, coordenades geogràfiques i/o adreça de l’explotació.
3. Dades del titular: NIF, telèfon i adreça completa, i dades del titular dels animals 

(persona física o jurídica), NIF, telèfon i adreça completa en cas que siguin diferents.
4. Espècie.
5. Classificació zootècnica i capacitat màxima de l’explotació.
6. Inspeccions i controls oficials: data de realització, motiu, número d’acta, si s’escau, 

i identificació del veterinari oficial.
7. Incidències de qualsevol malaltia infectocontagiosa o parasitària.
8. Per als animals identificats individualment, el tipus d’identificador i el codi 

d’identificació.
9. Substitució, quan sigui procedent, dels mitjans d’identificació dels animals.
10. Entrada d’animals: data, nombre d’animals i categoria a què pertanyen. Codi 

de l’explotació de procedència i número de guia, certificat sanitari o document de 
moviment.

11. Sortida d’animals: data, nombre d’animals i categoria a què pertanyen, incloses 
les baixes en l’explotació. Codi de l’explotació de destinació, inclosos escorxadors i número 
de guia, certificat sanitari o document de moviment.

12. Cens total d’animals mantinguts durant l’any anterior, desglossat per categories, 
segons els criteris de càlcul de cens que estableix l’article 16.

13. Nom, cognoms i signatura del representant de les autoritats competents que hagi 
comprovat el registre i la data en què va dur a terme la comprovació.
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14. Registre anual de producció de fem, indicant-ho en funció de la destinació 
d’aquest:

a) En cas de valoració agronòmica: quantia destinada a la valoració agronòmica i 
identificació de les parcel·les a les quals s’ha destinat.

b) En cas de tractament com a subproductes d’origen animal no destinats a consum 
humà o, si s’escau, plantes de tractament de residus, quantia destinada i identificació dels 
operadors o instal·lacions als quals s’ha destinat.
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