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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ
2394 Reial decret 93/2021, de 16 de febrer, pel qual es modifica 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.

El 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, modifica diversos aspectes 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 pel qual es modifica el Reial decret 1547/2004, 
de 25 de juny, pel qual s’estableixen normes d’ordenació de les explotacions cunícoles, 
entre els quals hi ha la derogació de l’excepció per a la venda de reproductors en granges 
de producció que establia el Reial decret 1221/2009, de 17 de juliol, i suprimeix la possibilitat 
que les explotacions de producció es puguin orientar a la venda de reproductors com a 
activitat secundària de l’explotació, activitat que va quedar limitada a les de selecció, 
multiplicació i recria de reproductors.

Per això, s’atenuen les limitacions imposades aleshores a les explotacions extensives 
de producció ja existents que duien a terme l’activitat esmentada, i se’n permet l’ampliació 
o el canvi d’orientació zootècnica per a la seva conversió en explotacions de selecció o 
multiplicació, tal com es permet en el cas de les explotacions intensives, mitjançant la 
modificació de l’article 9 del Reial decret 1221/2009, de 17 de juliol.

La regulació que conté aquest projecte s’ajusta als principis que preveu 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 es tracta de 
l’instrument més adequat per garantir que la normativa 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 s’imposen restriccions o obligacions als destinataris. 
Quant als principis de seguretat jurídica, transparència i eficiència, aquesta norma s’hi 
adequa, ja que és coherent amb la resta de l’ordenament jurídic, s’ha procurat la 
participació de les parts interessades i s’eviten càrregues administratives.

Aquesta norma es dicta 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, i d’acord amb l’habilitació 
que preveu la disposició final cinquena de la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, 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 16 
de febrer de 2021,

DISPOSO:

Article únic. Modificació 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 pel qual es 
modifica el Reial decret 1547/2004, de 25 de juny, pel qual s’estableixen normes 
d’ordenació de les explotacions cunícoles.

L’article 9 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 pel qual es modifica el 
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Reial decret 1547/2004, de 25 de juny, pel qual s’estableixen normes d’ordenació de les 
explotacions cunícoles, queda redactat com segueix:

«Article 9. Autorització de noves explotacions, ampliació o canvi d’orientació 
zootècnica de les explotacions existents.

1. Per poder inscriure les noves explotacions en el Registre d’explotacions 
porcines extensives, o l’ampliació de les existents, han d’haver estat autoritzades 
prèviament per l’autoritat competent, que ha de comprovar el compliment de les 
condicions sanitàries bàsiques que preveu l’article 36 de la Llei 8/2003, de 24 d’abril, 
de sanitat animal, i dels requisits que estableix aquest Reial decret.

L’autorització esmentada es pot concedir amb un caràcter provisional, sobre la 
base del projecte d’instal·lació de la nova explotació, o d’ampliació de la ja existent, 
si bé està condicionada a la comprovació posterior per l’autoritat competent del fet 
que s’ha dut a terme la instal·lació o l’ampliació, una vegada finalitzada, de 
conformitat amb l’execució correcta del 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 autoritzades degudament i que estiguin 
inscrites en el Registre d’explotacions porcines extensives, sempre que compleixin 
el que estableix aquest Reial decret.

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 autoritzades i inscrites degudament en el Registre d’explotacions 
porcines extensives, encara que no compleixin les condicions sobre ubicació i 
separació sanitària que estableix l’article 4.2.a), sempre que:

a) No superin els límits de capacitat productiva de cada un dels grups en què 
estan classificades d’acord amb l’article 3.2.

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 l’apartat anterior, l’autoritat competent pot 
autoritzar l’ampliació de les explotacions existents classificades en el grup primer de 
l’article 3.2 que no compleixin les condicions que estableix l’article 4.2.a), amb un 
caràcter excepcional i d’acord amb un estudi en cada cas, que, en tot cas, garanteixi 
el compliment, almenys, dels requisits següents:

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

estat d’alta en el Registre d’explotacions porcines extensives.
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 les distàncies existents amb els 
establiments o les instal·lacions que puguin constituir una font de contagi, o amb els 
nuclis urbans més propers.

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

5. En tots els casos, el venciment del termini màxim sense que s’hagi notificat 
cap resolució expressa té efecte 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.»

Disposició transitòria única. Sol·licituds en tramitació.

Les sol·licituds d’ampliació, canvi d’orientació, o de classificació zootècnica de les 
explotacions de bestiar porcí extensiu encara no resoltes, o que no siguin fermes en la via 
administrativa el dia de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, s’han de resoldre d’acord 
amb la redacció de l’article 9 del Reial decret 1221/2009, de 17 de juliol, que preveu 
aquesta disposició.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la seva publicació al «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Fet a Madrid, el 16 de febrer de 2021.

FELIPE R.

El ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació,
LUIS PLANAS PUCHADES
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