Decret 40/2014
d’ordenació de les
explotacions ramaderes
DOGC 6591, de 27 de març de 2014

Tres punts importants
• Obligació d’una tanca perimetral de tela
metàl·lica o mur de formigó o paret, d’alçada
mínima 1,5 metres des del terra.

• Dos anys per adaptar-se a l’obligació anterior.
• Possibilitat l’adaptació de la capacitat al cens.

A qui s’aplica? (art. 2)
• Explotacions ramaderes d’animals de
producció que es criïn o mantinguin amb
finalitat productiva que estiguin a
Catalunya
• Empreses integradores

Definicions (art 3 i annex 4)
exclusivament consum
familiar, capacitat inferior a 74 places de
pollastre d’engreix o 32 ponedores. En carn no es
podrà sobrepassar 210 kg PV/any.
Explotació de petita capacitat: 185 places de pollastres
o 80 gallines.
Lot: conjunt d’aus de corral amb idèntic estatus
sanitari en un mateix local i que és una unitat
epidemiològica. Cal identificar.

• Explotació per autoconsum:

•

•

Classificació zootècnica
(annex 4)
•
•
•
•

Explotacions de selecció
Explotacions de recria d’aus de cria (recria àvies)
Explotacions de multiplicació (reproductores)
Explotacions de recria d’aus d’explotació (recria de
reproductores)
• Explotacions de producció
• Explotacions de recria d’aus de producció (recria de
ponedores)
• Incubadores

Requisits generals de les
explotacions (art.4)
• Condicions adequades segons espècies i a la capacitat per
cobrir necessitats de superfície, temperatura, ventilació,
humitat, i per maneig funcional dels animals, aliments i
dejeccions.

• Disseny i funcionament de les instal·lacions i pràctiques han
de complir la normativa de benestar animal, higiènica i
sanitària, mediambiental.

Ubicació (art. 5 i annex 4)
• Distàncies mínimes establertes.
• Càlcul des del punt més proper entre l’explotació i l’altra
instal·lació.
• En certs casos es poden disminuir sempre que es reforcin les
mesures de bioseguretat i amb informe favorable previ de
l’Administració.
• Ampliació de capacitat i superfície d’explotacions que estan a
distàncies inferiors a les establertes si no es redueixen les
distàncies.

Quadre distàncies mínimes
(annex 4)
• Les d’autoconsum o petita capacitat no tenen distància mínima
entre si ni respecte a les de producció (si a selecció i multiplicació)
però no podran modificar la seva condició posteriorment.

• Distància mínima:

• Entre expl. de producció: 500 m.
• Entre expl. producció i multiplicació: 1.000 m.
• Entre incubadores i expl.producció i multiplicació:
1.000 m.
• Altres annex 4

Infraestructura i equipaments
(art. 6 i annex 4) I
•
•
•
•
•

Facilitar neteja, DDD.
Sense elements que puguin ferir animals.
Aigua per animals i neteja.
Aïllament, ventilació i calefacció adequats.
Instal·lacions elèctriques segures i amb sistemes alternatius de
subministrament.
• Plaguicides, zoosanitaris i medicaments emmagatzemats
separadament, sense contacte amb pinsos i ventilats.
• Zona per canvi de roba i calçat.
• Àrea delimitada, neta de vegetació, aïllada de l’exterior i amb
control d’entrades i sortides de persones i vehicles. Tancat
perimetral de tela metàl·lica o mur de formigó o paret d’alçada
mínima 1,5 metres des del terra. Accessos de la tanca tancats.

Infraestructura i equipaments
(art. 6 i annex 4) II
• Les explotacions que ja tinguin tanca perimetral poden
mantenir-la si garanteix les mesures de bioseguretat. En cas
contrari o si no en tenen hi ha 2 anys per a fer-ho.
• Sistema per correcta aplicació de producte desinfectant a les
rodes dels vehicles als accessos de l'explotació.
• Pediluvi o equivalent per a neteja i desinfecció del calçat a
l’entrada de cada nau.
• Gàbies i altres elements de transport de material de fàcil
neteja i desinfecció i després d’utilitzar-se es rentaran i
desinfectaran abans d’un nou ús.

Infraestructura i equipaments
(art. 6 i annex 4) III
• Sistemes per reduir o contrada l'entrada d’ocells i altres
animals vectors de transmissió de malalties
• Noves explotacions dissenyades per a que vehicles de
visitants i persones alienes romanguin fora del recinte de
l’explotació.
• Noves explotacions evitar l’entrada de vehicles de pinsos,
càrrega i descàrrega animals, i retirada de dejeccions que
es faran des de fora de l’explotació.
• Explotacions de selecció i multiplicació ha de tenir dutxes
als vestidors.

Específic per sales d’incubació
(annex 4)
• Separació física i funcional entra la incubadora i les instal·lacions de
cria. Separació entre sectors: d'emmagatzematge i classificació
d’ous, sector de desinfecció, sector de preincubació, sector de
naixements i sector de preparació de les expedicions de pollets d’1
dia.
• Principi de circulació únic dels ous, material de servei i personal
• Els ous per incubar procedents només d'explotacions de selecció o
multiplicació
• Cal un pla de desinfecció que com a mínim tindrà:
• Operacions de desinfecció dels ous obligatòriament des d’arribada i
abans de la incubació,
• A la incubadora de forma sistemàtica,
• A les cambres de naixement i el material després de cada naixement.

Dejeccions i animals morts
(art 7 i 8)
• Dejeccions segons normativa. Assegurar estanqueïtat.
Capacitat adequada.
• Gestió d’animals morts segons normativa. Prohibit
l’abandonament de cadàvers a les explotacions i l’enterrament
a fosses tan dins com a fora de l’explotació excepte
autoritzacions excepcionals. Sistemes d'emmagatzematge nets
i bones condicions de manteniment. Capacitat adequada.
Recollida des de l’exterior de la tanca.

Sanitat i benestar animals
(art. 9)
• Segons normatives vigents
• Alimentació adequada. Accés als pinsos i aigua neta.
• Equips per al subministrament de pinso i aigua per reduir al
mínim la contaminació del pinso i l’aigua, atenció a
contaminació creuada en pinsos medicamentosos.
• Neteja i DDD per garantir adequat nivell sanitari i higiènic del
local, material i estris en contacte amb animals i producte de
l'explotació.
• Neteja i desinfecció a fons de instal·lacions, utillatge i equips
de treball quan quedin lliures d’animals.
• Disposar i aplicar un programa higienico-sanitari contra les
malalties de les espècies subjectes a control oficial, supervisat
pel veterinari responsable (no les d’autoconsum).

Altres
• Personal: amb la formació específica que la normativa
requereixi.
• Pinsos: emmagatzematge que permeti correcta conservació.
• Identificació: segons normativa específica

Obligacions dels titulars de
l'explotació (art. 14)
•
•
•
•

Complir el Decret i tota la resta de normativa vigent.
Actualitzar anualment censos.
Conservar 3 anys mínim documentació de l’activitat.
Cooperar i facilitar accés a l'Administració per presa mostres,
inspecció,...
• Notificar qualsevol risc alimentari o sanitari i sospites de
malalties.

Registres (art. 15)
• Cal tenir registres per assegurar traçabilitat dels animals,
productes d'origen animal, pinsos, medicaments i qualsevol
altre que intervingui en la cadena alimentària.
• Suport informàtic o paper.
• Informació disponible a l'explotació, actualitzada i disponible
per Administració.
• A l’annex 11 hi ha llistat de la informació mínima.

Modificació de dades en que
cal autorització (art. 21)
• Canvi d’activitat (d’espècie) i ampliacions de capacitat que
incrementin el nitrogen i algunes altres cap que siguin
autoritzades prèviament.
• Sol·licituds en imprès normalitzat a lliurar a oficina comarcal o
altres amb documentació annexa.
• Resolució en 3 mesos. Si no n’hi ha és positiu.

Modificacions dades on cal
comunicació (art. 22)
• Si no són els casos anteriors, cal comunicar els canvis en un mes.
Documentació annexa.
• La comunicació implica la inscripció al Registre dels canvis.

Registre d’explotacions
ramaderes
• Inscripció de totes les explotacions ramaderes de Catalunya.
• ES XX YYY ZZZZZZZ
• XX província
• YYY municipi
• ZZZZZZZ explotació

Directori d’operadors en el sector
de la ramaderia (art. 30 i 31)
• Inscripció d’operadors comercials de bestiar que no tenen
instal·lacions d’allotjament de bestiar, empreses integradores,
associacions de ramaders,...
• A oficines comarcals que ha de retornar document acreditant la
inscripció.
• Imprès normalitzat.
• L’empresa integradora presentarà relació d’explotacions
ramaderes integrades.
• Obligació de comunicar les modificacions.

