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El sector del cavall d’oci a les zones rurals
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Dades explotacions ramaderes 

ACTIVITAT 2017

EXPLOTACIONS PRODUCCIÓ-REPRODUCCIÓ

19.653 
(INCLOENT LES EXPLOTACIONS

D’AUTOCONSUM)

16.552 
(EXCLOENT LES EXPLOTACIONS

D’AUTOCONSUM)

EXPLOTACIONS ESPECIALS

5.679 (INCLOENT AUTOCONSUM)

4.262  (EXCLOENT AUTOCONSUM)

TOTAL
25.332 (INCLOENT AUTOCONSUM)

20.814 (EXCLOENT AUTOCONSUM)

Font: SIR (Sistema d'Informació Ramadera). Extracció explotacions ACTIVES 2017
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Dades explotacions ramaderes 

ESPÈCIE (SUBEXPLOTACIÓ)
Nº EXPLOTACIONS

(PRODUCCIÓ-REPRODUCCIÓ
NO AUTOCONSUM)

CENS

Porcí 5.546
(4.038 engreix, reproducció)

5,4 milions porcs engreix, 
533.000 truges reproductores

Boví de carn 4.376 
(engreix + reproducció per  a carn) 265.000 (engreix)

Boví de llet 708
(reproducció per a llet) 84.300 (vaques lleteres)

Oví 2.290
(engreix + reproducció per  a carn) 554.700

Cabrum 1.780
(engreix + reproducció per  a carn) 77.300

Gallines ponedores 205
(producció per a ous) 3,7 milions

Pollastres 1.020
(producció per a carn) 20,6 milions

Conills 809 1,5 milions
Abelles 1.120 113.000

Equí de carn 1.033
(engreix + reproducció per  a carn) 32.000

Cargols 55 11 milions

Nombre d’explotacions i cens. 2015

Font: SIR (Sistema d'Informació Ramadera). Extracció explotacions ACTIVES 2015
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Producció Final Agrària a Catalunya

Producció Final Agrària a Catalunya
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Producció Final Ramadera a Catalunya

Les produccions ramaderes (PFR) suposen el 63,2% de la
Producció Final Agrària de Catalunya

PRODUCCIÓ FINAL RAMADERA:
 56,1 % sector porcí
 18,2% sector avícola (carn)
 18,4% sector boví (de llet i d’engreix)

Les produccions ramaderes (PFR) suposen el 63,2% de la
Producció Final Agrària de Catalunya

PRODUCCIÓ FINAL RAMADERA:
 56,1 % sector porcí
 18,2% sector avícola (carn)
 18,4% sector boví (de llet i d’engreix)

Dades de capacitats ramaderes (any 2016):
 7,6 milions de porcs (3,9 milions garrins i transició, 3 milions engreix,

615.000 truges reproductores, 4.000 mascles)
 620.200 caps de boví (75.800 vaques lleteres, 68.150 vaques carn,

380.450 vedells engreix)
 20,6 milions de pollastres d’engreix (places)
 32.000 èquids censats, 5.200 èquids sacrificats a escorxadors de

Catalunya (dades de 2017)

Dades de capacitats ramaderes (any 2016):
 7,6 milions de porcs (3,9 milions garrins i transició, 3 milions engreix,

615.000 truges reproductores, 4.000 mascles)
 620.200 caps de boví (75.800 vaques lleteres, 68.150 vaques carn,

380.450 vedells engreix)
 20,6 milions de pollastres d’engreix (places)
 32.000 èquids censats, 5.200 èquids sacrificats a escorxadors de

Catalunya (dades de 2017)

Produccions ramaderes a Catalunya

Fonts: 

Dades bàsiques de l’agroalimentació a Catalunya 2016. DARP

EL SECTOR DE LA CARNE DE AVES EN CIFRAS. Informe junio de 2016. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

%CAT vs ES (novembre 2016):

28%  porcs d’engreix 
26% truges reproductores 
22% vedells d’engreix 
53%  gallines reproductores carn
7,5% gallines ponedores 
26% conilles reproductores 
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Indústria agroalimentària

Font: DG d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries. DARP

21,3 % vendes

12% vendes
sector pinsos

48% vendes 
sectors càrniques + 
làcties + pinsos

Indústria agroalimentària

CAT vs ES (any 2015):

Fonts:  La indústria agroalimentària a Catalunya 2016. DARP; DATACOMEX. Ministeri d’Economia i Competitivitat

23% vendes
22% exportacions
30% importacions
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Normativa Registre explotacions (I)

 Normativa catalana:

 Decret 40/2014, de 25 de març, d’ordenació de les explotacions
ramaderes

 Normativa estatal:
 RD 479/2004, Registro General de explotaciones ganaderas (REGA)

 RD 324/2000, d’ordenació de les explotacions porcines.

 RD 1084/2005, d’ordenació de l’avicultura de carn.

 RD 1547/2004, d’ordenació de les explotacions de conills.

 RD 209/2002, d’ordenació de les explotacions apícoles.

RD 804/2011, d’ordenació de les explotacions equines.

12

Normativa Registre explotacions (II)

Decret 40/2014, d'ordenació de les explotacions
ramaderes

 Objectiu: crear un marc homogeni i unitari a Catalunya que esdevingui
l'eix central de la regulació normativa i n'eviti la dispersió i la dificultat
d'interpretació, alhora que significa una simplificació dels tràmits.

 Fa referència a tres tipus d’instal·lacions:
 Explotació ramadera

 Altres instal·lacions amb codi REGA

 Directori d’empreses relacionades amb la ramaderia
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Normativa Registre explotacions (II)

Decret 40/2014, d'ordenació de les explotacions ramaderes

 Determina els requisits que han de complir les explotacions
ramaderes,

 Regula el Registre d'explotacions ramaderes, incloent determinades
espècies que no estaven regulades fins ara en cap normativa vigent,

 Estableix un règim d'autorització o comunicació de l'inici de l'activitat
ramadera, en funció del tipus d'explotació,

 Estableix condicions específiques en funció de l'espècie,

 Simplifica la tramitació resolent la inscripció al registre de les oficines
comarcals del Departament.

14

EXPLOTACIÓ RAMADERA

El conjunt d’animals de producció, instal·lacions o construccions i altres béns i
drets organitzats empresarialment pel seu titular per a la producció ramadera,
primordialment amb finalitats de mercat, que constitueix en si mateix una unitat
tecnicoeconòmica i epidemiològica, que està ubicada en una finca o conjunt de
finques contigües, i que són totes elles explotades per un mateix titular.

Tipus:

 De producció i reproducció

 Especial:
 Instal·lacions de concentració d’animals

 Operadors comercials amb instal·lacions

 Centres de concentració (Centres de testatge, Centre d’agrupament de reproductors
porcins de rebuig, Centre de tipificació, Llocs de control, Pastures).

 Centres de quarantena

 Centres de recollida i emmagatzematge de material genètic

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

 Instal·lacions d’oci d’èquids
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Altres instal·lacions amb codi REGA

Qualsevol instal·lació que allotgi animals de producció: aquestes
instal·lacions han de disposar de l’autorització prèvia corresponent:

 Nuclis zoològics (botigues d’animals, granges escola,
col·leccions zoològiques privades, etc...)

 Centres de cria, usuaris d’experimentació amb animals

 Certàmens

 Escorxadors

 Instal·lacions de pesca i d'aqüicultura

 Explotacions d’oci vedat

16

Empreses que s’han d’inscriure al Directori

 Empreses integradores

 Operadors comercials que no disposen d’instal·lacions per
a l’allotjament dels animals

 Distribuïdors de material genètic

 Associacions de ramaders

 Organitzacions de cria i empreses privades de reproductors
porcins híbrids
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Explotacions ramaderes: tipus

 Explotació extensiva: els animals no estan allotjats dins d’instal·lacions i
s’alimenten fonamentalment en el pasturatge.

 Explotació intensiva: els animals estan allotjats i són alimentats de
manera permanent dins de les instal·lacions.

 Explotació semiintensiva: l’alimentació es basa fonamentalment en la
pastura, però els animals estan estabulats durant un cert període de l'any,
normalment l'hivern, o bé durant la nit.

 Explotació d’autoconsum: la seva producció s’utilitza per satisfer les
necessitats de la persona titular de l’explotació i no supera les unitats de
bestiar (UB) que s’indiquen en els annexos per a cada espècie. No
comercialitza.

 Explotació de petita capacitat: és la que té una capacitat que no supera
les unitats de bestiar (UB) que s’indiquen en els annexos per a cada
espècie. Pot comercialitzar.

18

Explotacions ramaderes: conceptes (I)

Unitat de bestiar (UB): unitat de mesura per determinar la càrrega
ramadera d’una explotació, establert a partir dels valors de nitrogen aportat per
les dejeccions ramaderes per plaça i any establerts a la normativa vigent
(annex 2 del Decret 40/2014):

 Capacitat: nº d’UB (places, animals) per les quals s’autoritza l’activitat de
l’explotació (potencial productiu).

 Cens: nº d’UB que declara el titular de l’explotació que realment disposa
(cens mig, cens a data, cens actualitzat)

Ampliació: modificació de capacitat de l’explotació ramadera que suposa un
increment de unitats de bestiar totals (UB).
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Explotacions ramaderes: conceptes (II)

Titular: qualsevol persona física (en règim de titularitat única conjunta o
compartida) o persona jurídica que exerceix l’activitat ramadera, organitza els
béns i drets integrants de l’explotació amb criteris empresarials i assumeix els
riscos i les responsabilitats inherents a la gestió d’aquesta, amb
independència de qui tingui la propietat de les instal·lacions i dels animals
allotjats. En el cas de l’existència de contractes d’integració és qui té la
condició d’integrat.

Algunes obligacions dels titulars de l’explotació:

 Complir els requeriments que estableix el Decret.

 Presentar anualment les dades dels censos (via telemàtica o imprès
normalitzat)

 No es causin danys o perjudicis al medi ambient.

20

Explotacions ramaderes: ubicació

 Les explotacions ramaderes han de respectar les distàncies mínimes
establertes als diferents annexos per a cadascuna de les espècies Han de
respectar una distància de:
 50 metres a autopistes, autovies i ferrocarrils

 25 metres a la resta de vies si pel trànsit pot representar un risc sanitari

 Les distàncies són aplicables també a qualsevol altre establiment o
instal•lació que pugui representar un risc higiènicosanitari respecte a
l’explotació, i en sentit contrari (Plantes SANDACH, escorxadors, etc.).

 Càlcul de la distància: la mesura s’efectua a partir del punt de les
edificacions o les àrees a l’aire lliure que alberguin els animals que es trobin
més propers a la instal•lació respecte de la qual es pretén establir la
distància.
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Ramaderia equina a Catalunya (I)

És una de les més antigues en la història, tot i que ha experimentat
canvis importants en l’últim segle.

Explotació lligada als mètodes agrícoles (aptituds de treball i transport) 

Avenços tecnològics                 Canvis socials del país

Descens significatiu del cens i 

variació de les orientacions economicoproductives

Consolidació d’alternatives a l’ús tradicional (sector serveis)

(certa) Recuperació del sector

22

Ramaderia equina a Catalunya (II)

Causes de la (certa) recuperació del sector equí en el seu conjunt
(particularment del cavall):

 Diferents fórmules d’oci basades en la seva utilització: principal pilar
econòmic del sector, amb una gran demanda social.

 Aptituds per a la producció càrnia (o el treball, en menor mesura)

 La producció equina s’ha constituït com una alternativa consolidada
a altres produccions ramaderes, amb un pes destacat en les
polítiques de desenvolupament rural per la seva importància en la
creació d’ocupació i riquesa.
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Ramaderia equina a Catalunya: Aclariment

Titular: qualsevol persona física o persona jurídica que exerceix
l’activitat ramadera, organitza els béns i drets integrants de l’explotació
amb criteris empresarials i assumeix els riscos i les responsabilitats
inherents a la gestió d’aquesta, amb independència de qui tingui la
propietat de les instal·lacions i dels animals allotjats. En el cas de
l’existència de contractes d’integració és qui té la condició d’integrat.

Propietari de l’animal: la persona que figura com a tal en la secció 3
del document d’identificació equina o passaport (en el cas d’animals
abandonats de l’espècie equina que es trobin en centre d’acollida o recollida, s’entén
com a propietari de l’animal el posseïdor o propietari del centre, que és el responsable
dels danys que l’animal pugui causar a tercers).

24

Ramaderia equina: Categories d’animals

Eugues: femelles reproductores de més de 36 mesos.

Sementals: mascles reproductors de més de 36 mesos.

Cria: animals de menys de 6 mesos.

Reposició: animals de 6 mesos fins a 36 mesos.

Engreix: animals de més de 6 mesos destinats a
l’engreix.

Altres equins: animals de més de 6 mesos no
reproductors.
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Ramaderia equina: Petita capacitat

Explotació equina de petita capacitat: aquella que alberga èquids
fins a un màxim de 5 unitats de bestiar gros (UB, UGM) o de 10
UB/UGM en el cas d’animals d’abast (reproducció per a carn, engreix,
llet).

 Bestiar equí adult: 0,80 UB

 Bestiar equí cria: 0,12 UB

 Bestiar equí engreix: 0,34 UB

 Bestiar equí reposició: 0,57

 1 UGM: tot animal més gran de dotze mesos d’edat.

 0,5 UGM: tot animal de 6 mesos a 12 mesos d’edat.

 0,2 UGM: tot animal fins als 6 mesos d’edat.

26

Ramaderia equina: Explotacions de producció –
reproducció: Orientacions productives

 Explotacions de reproducció per a la producció de carn: les explotacions
que mantenen i crien femelles de raça càrnia d’èquids, i si escau de
mascles, per a la seva reproducció amb l’objectiu d’obtenir nous
reproductors o animals per a carn o treball.

 Explotacions de reproducció per a sella: mantenen i crien femelles de
raça de sella per a la seva reproducció.

 Explotacions de reproducció mixta: mantenen i crien animals femelles de
raça càrnia i de raça de sella per a la seva reproducció.

 Explotacions d’engreix: dedicades a l’engreix procedents d’explotacions
equines de reproducció i explotacions d’engreix la destinació de les quals és
el sacrifici a l'escorxador.

 Explotacions de reproducció per a la producció de llet: es dediquen
primordialment a la producció de llet o productes lactis i que comercialitzen
la major part d’aquesta llet.
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Ramaderia equina: Explotacions especials

 Explotacions per a l’ensinistrament i la pràctica eqüestre: instal·lacions
en què es mantenen animals amb caràcter permanent o no, amb finalitats
de formació o d’esbarjo.

 Concentració d’èquids per a concurs: Certamen per a la practica
eqüestre basat en demostracions competitives segons les diferents
modalitats regulades per les federacions hípiques d’àmbit autonòmic o
nacional. Ex: Hipòdrom

 Explotacions per la practica eqüestre: Explotacions en las que
s’allotgen de forma permanent animals amb la finalitat d’esbarjo. També
els establiments de suport social, que són les explotacions dedicades a
albergar èquids per al desenvolupament d’activitats d’hipoteràpia. Ex:
hípiques.
 Es relativament freqüent que en les explotacions de practica eqüestre

també es facin concentracions d’èquids per a concurs.

28

Ramaderia equina: Explotacions especials

 Explotacions d’oci: aquella dedicada al manteniment d’èquids per
un particular.

 Explotació d’oci: dedicada al manteniment d’èquids per un
particular.

 Explotació d’èquids no comercial: correspon a una explotació
d’oci amb una capacitat inferior a 5 animals.



7/10/2018

15

29

Ramaderia equina: Explotacions especials

 Nuclis zoològics: les explotacions dedicades a albergar èquids per a
col·lecció, exhibició o recuperació, així com els hospitals veterinaris que
atenguin èquids.

 Centre de testatge i/o selecció i/o reproducció animal: instal·lacions en
què es valoren, seleccionen i exploten reproductors de races pures sobre
una base d’un esquema de reproducció aprovat oficialment.

 Dipòsit o parada de sementals equins: instal·lacions destinades a allotjar
èquids mascles, de forma temporal o permanent, i la seva activitat és la
d’oferir serveis de munta o de reproducció i distribució de semen equí per a
la inseminació artificial i els centres d’agrupament d’èquids oficialment
autoritzats per a l’obtenció de material genètic.

 Centre d’ensenyament: instal·lacions en què es mantenen, amb caràcter
permanent, animals amb finalitat didàctica. Ex: Facultats, granges escola.

30

Ramaderia equina: Estat Espanyol: nº explotacions

Font de dades: MAPA
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Ramaderia equina: Cens

Font de dades: MAPA

32

Ramaderia equina:

Font de les dades: MAPA

Font de les dades: MAPA

Nombre d’explotacions

Cens d’èquids
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El llibre d’explotació, que pot ser portat electrònicament, ha de tenir un format
aprovat per l’autoritat competent i ha de contenir unes dades (registres) mínimes.

El titular de l’explotació equina ha de garantir que les dades del llibre
d’explotació:

a) Siguin ràpidament actualitzades, de manera manual o electrònica.

b) Siguin immediatament accessibles per a l’autoritat competent, a petició
d’aquesta, durant un període no inferior a tres anys des de l’última anotació.

Ramaderia equina: Llibre d’explotació

34

Registres mínims a mantenir per part d’una explotació d’èquids:

 Codi REGA de l’explotació + Nom, coordenades geogràfiques i/o
adreça de l’explotació.

 Identificació del titular

 Codis d’identificació dels animals presents en l’explotació

 Espècie, sexe, raça i data de naixement de l’animal.

 Inspeccions i controls

 Naixements i morts en l’explotació amb la data de l’esdeveniment.

Ramaderia equina: Registres mínims (I)
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Ramaderia equina: Registres mínims (II)

 Possibles incidències en la identificació dels animals.

 Entrada d’animals: data, codi de l’explotació de procedència, identificació de
l’animal i número de guia, certificat sanitari o document de trasllat, identificació
del transportista i número de matrícula del vehicle i, si s’escau, de la part del
mitjà de transport que contingui els animals.

 Sortida d’animals: data, codi de l’explotació de destinació, identificació de
l’animal i número de guia, certificat sanitari o document de trasllat.

 Tractaments i medicaments utilitzats en els animals i les dates de la seva
administració.

 Identificació de les persones a cura dels animals.

 Nom, cognoms i signatura del representant de les autoritats competents que
hagi comprovat el registre i la data en què es va portar a terme la comprovació.

36

Ramaderia equina: Registres simplificats 

Explotacions no comercials de petita capacitat i les pastures: han de
portar un llibre simplificat en què hi constin, almenys, les dades relatives
al:

 propietari,

 a la identificació dels animals,

 i als naixements i morts dels animals
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Ramaderia equina: condicions d’ubicació

Explotacions equines 100 m (excepte petita capacitat)

Escorxadors, abocadors, plantes 
SANDACH cat. 3 i 2 que no tractin 

cadàvers i a
qualsevol establiment que suposi 

risc higienicosanitari

500 m

Plantes SANDACH de categoria 1 i 
2 que tractin cadàvers.

1.000 m

Canyets on es dipositin cadàvers 
d’èquids per a l’alimentació d’aus 

necròfagues.
2.000 m

Autopistes, Autovies, Ferrocarrils
100 m ( només s’aplica a les explotacions 

posteriors al RD 804/2011)
Resta de vies (no aplica a camins 

rurals)
25 m ( només s’aplica a les explotacions 

posteriors al RD 804/2011)

38

Ramaderia equina: Tanca perimetral 

En el cas de les explotacions equines, i les explotacions de petita
capacitat, no es preceptiva la tanca perimetral, però han d’estar
dissenyades amb un sistema que garanteixi el manteniment dels
animals dins d’una àrea delimitada, de manera que es redueixi o
controli l’entrada d’animals possibles vectors de transmissió de
malalties; en aquests casos, seran les naus o els boxes en què
s’allotgen els animals.
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Ramaderia equina: Gestió dels animals morts

 L’eliminació dels animals morts en l’explotació s’ha d’efectuar de manera
que es compleixen les disposicions vigents en cada moment.

 El titular de l’explotació ramadera ha de poder acreditar la correcta gestió
dels animals morts. No és obligatori disposar de pòlissa d’assegurança
per a la recollida de baixes, però sí acreditar documentalment totes les
recollides.

 Si el titular no pot acreditar la recollida de les baixes, per valorar l’actuació a
realitzar cal tenir en compte aspectes com observar si aparentment no es
detecta cap perill per un mal emmagatzematge, si el sistema és adequat a
l’espècie, si està en bon estat i bona ubicació, etc.

 Resta prohibit l’abandonament dels cadàvers dels animals de les
explotacions ramaderes i l’enterrament d’aquests en fosses, tant a dintre
com a fora de l’explotació

40

Explotacions ramaderes: Tràmit de Registre (I)

Principals tràmits:

 Inici de l’activitat ramadera

 Modificacions de les dades registrals

2 tipus de procediments per als dos tràmits:

 Procediment d’autorització

 Procediment de comunicació

Cas particular: Baixa de la inscripció al Registre:

 Titular comunica la baixa 

 D’ofici (Administració): Per inactivitat (comunicada o  no)

Tot el tràmit es realitza a nivell d’Oficina Comarcal del DARP
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Explotacions ramaderes: Tràmit de Registre (II)

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

 Explotacions equines diferents a les de petita capacitat

Modificacions que requereixen de l’autorització prèvia:

 Canvis d’activitat

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

42

Explotacions ramaderes: Tràmit de Registre (III)

Estan subjectes a la comunicació de l’inici de l’activitat:

 Explotacions equines de petita capacitat

 Pastures

 Centres d’emmagatzematge de material genètic

 Qualsevol modificació de les dades registrals de les explotacions de
petita capacitat.

 Qualsevol modificació que no definits en l’apartat de modificacions
subjectes a autoritzacions.
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Explotacions ramaderes: Tràmit de Registre (IV)

Documentació que s’ha de presentar:
 Imprès de Sol·licitud / Comunicació, on constarà la documentació a

presentar i les declaracions responsables

 Memòria descriptiva de les activitats, en funció de l’espècie, i d’acord amb
model normalitzat + Plànol de distribució de les instal·lacions

 Certificat tècnic del sistema d’emmagatzematge de dejeccions (Només aut.)

Tràmit d’autorització: requereix visita d’inspecció (excepcions), s’ha de
resoldre per part Cap d’OC en el termini màxim de 3 MESOS (+3 en
determinats casos). En cas de manca de resolució la sol·licitud serà
ESTIMADA per SILENCI ADMINISTRATIU (silenci positiu).

Tràmit de comunicació: no requereix visita d’inspecció (excepcions), s’ha
de notificar per part Cap d’OC, i la comunicació prèvia comporta la inscripció
d’OFICI al Registre d’Explotacions Ramaderes.

44

Explotacions ramaderes: Tràmit de Registre (V): 

Inactivitat i Baixa al Registre d’explotacions d’ofici

Quan una explotació interrompi la seva activitat durant un període d’ 1
any, comptabilitzat des de l’última sortida d’animals, es pot considerar
com a inactiva: l’OC ho ha de notificar a la persona titular de la
explotació.

Transcorreguts 2 anys (en determinats casos, es pot reduir aquest termini) de la
notificació d’inactivitat sense que hagi reiniciat l’activitat, l’OC podrà
iniciar el procediment per donar de baixa al RER. Si no presenta
al·legacions o es desestimen: es notificarà la resolució de baixa del
Registre.

Totes les resolucions es notificaran a la persona titular i en el seu cas
a la persona propietària de l’explotació.
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Explotacions ramaderes: Declaració responsable (VI)

El Decret 40/2014, d’ordenació de les explotacions ramaderes, estableix que en el
moment de la sol•licitud d’inscripció al registre, o bé en el tràmit de comunicació, el titular
ha de presentar una declaració responsable on s’indica que disposa del corresponent
permís ambiental.

La revisió de la documentació relacionada amb la disposició o no del permís ambiental
es realitza a la visita prèvia realitzada a l’explotació (tràmit d’autorització) o a qualsevol
visita que es realitzi a l’explotació (tràmit de comunicació)

46

Explotacions ramaderes: Tràmit de Registre (VII) 

Informació Registre d’explotacions al web del DARP:

http://agricultura.gencat.cat/ca/serveis/registres-oficials/ramaderia-
sanitat-animal/registre-explotacions-ramaderes/

Informació tràmits del Registre d’explotacions al web del DARP:

http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Registre-
dExplotacions-Ramaderes
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Explotacions ramaderes: Comprovació administrativa prèvia
CONDICIONS D’UBICACIÓ

Text refós de la Llei d’Urbanisme: estableix que en el cas de projectes que
comportin l’establiment o l’ampliació d’activitats ramaderes, s’han de
sotmetre a l’informe del DARP relatiu al compliment dels requisits de
distàncies.

L’OC s’assegurarà que el DARP ha elaborat el corresponent informe sobre
distàncies, consultant a la secció territorial de ramaderia i sanitat animal
(responsable d’elaborar-lo).

En cas que no hi hagi informe de distàncies (cas d’explotacions inactives, baixa,
explotacions fora de la llei 20/2009, modificacions d’explotacions que no
requereixen obra, o altres supòsits que volen iniciar la seva activitat), l’OC
s’assegurarà que es compleixen les distàncies.

48

Explotacions ramaderes: Tràmits sotmesos a la Llei 20/2009, de prevenció i
control ambiental de les activitats, i les seves modificacions

ANNEX II. RÈGIM DE LLICÈNCIA

Instal·lacions destinades a la cria intensiva que disposin de:

 Places de cavall i altres equins, amb una capacitat superior a 500 caps

ANNEX III. RÈGIM DE COMUNICACIÓ (II)

Instal•lacions destinades a la cria intensiva que disposin de:

 Places d’equí, amb una capacitat de fins a 500 i superior a 5 caps.
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Explotacions ramaderes: Gestió de les dejeccions

Totes les explotacions ramaderes (excepte les de baixa capacitat), per poder
autoritzar la seva activitat, han de disposar d’un Pla de gestió de les
dejeccions ramaderes informat favorablement.

Decret 40/2014 estableix el següent:

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

 Els sistemes d’emmagatzematge de les dejeccions:
 han d’estar construïts amb materials que garanteixin l’estanqueïtat de manera

que s’eviti el risc de filtració i contaminació de les aigües superficials o
subterrànies .

 han de disposar d’una capacitat que hi permeti la gestió adequada.

Moltes gràcies 
per la vostra atenció


