GUIA PER A LES EXPLOTACIONS DE NOVA CREACIÓ A CATALUNYA

Inscripció al Registre d'explotacions ramaderes
Procediment del registre:
En el cas de les explotacions que iniciïn per primer cop la seva activitat, s'ha de
realitzar la inscripció al registre prèviament al seu funcionament. En aquestes
explotacions, el lliurament del Llibre d'explotació ramadera resta condicionat a la
inscripció en el registre d'explotacions ramaderes.
En el cas d'explotacions en funcionament que no hagin realitzat aquest tràmit, han
d'adreçar-se a l'oficina comarcal del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció
Rural i presentar la sol·licitud.
Un cop es presenti tota la documentació necessària a l'oficina comarcal, es rebrà,
quan així es requereixi, la visita d'un tècnic per tal de verificar les dades exposades
a la memòria. Si tot es correcte, es procedirà a la inscripció de l'explotació en el
registre d'explotacions ramaderes i posteriorment es lliurarà al titular de
l'explotació un document que així ho acrediti.
La manca d'inscripció en el registre comportarà la no expedició dels documents
relacionats amb l'explotació i la impossibilitat de ser beneficiari de qualsevol ajut,
inclosos els ajuts comunitaris (primes ramaderes).
Com tramitar-ho?
La inscripció en el Registre es formalitzarà en imprès normalitzat i es presentarà en
la oficina comarcal del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural més
propera a la explotació.
Quina documentació cal adjuntar a la sol·licitud?
Impresos genèrics:
- Full de documentació a presentar (F-567)
- Sol·licitud d'inscripció al registre [ i-2023]
- Sol·licitud de canvi de titularitat (I-2024)
- Notificació d'ctualització de dades de l'explotació ramadera (I-2735)
Impresos de cada una de les seccions del registre:
- Memòria subexplotació oví/cabrum (I-3774)

Normativa aplicable
DECRET 61/1994, de 22 de febrer, sobre regulació de les explotacions ramaderes.
(DOGC núm. 1878 publicat el 28/03/1994)
REIAL DECRET 479/2004, de 26 de març, pel qual s'estableix i regula el Registre
general d'explotacions ramaderes. (BOE núm. 89 publicat el 13/04/2004)
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Sanitat animal
•

Programes sanitaris oficials
o

Malaltia de la llengua blava

Enllaços relacionats
•

Autorització de personal veterinari com a responsable de campanya de
vacunació

Programes sanitaris del DAR
El Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca hi actua en tres nivells diferents: la
vigilància permanent, per mitjà de controls continuats serològics, clínics i
entomològics, l’alerta quan es detecten nous focus de la malaltia en zones
epidemiològicament properes i l’emergència quan es declara la malaltia en
territori català o bé aquest s’inclou com a zona restringida de la malaltia. Una de les
actuacions que, si escau, cal realitzar en aquesta situació d’emergència és una
vacunació als animals sensibles.
Enllaços relacionats
•

Autorització de personal veterinari com a responsable de campanya de
vacunació

Programes sanitaris del DAR
El Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca hi actua en tres nivells diferents: la
vigilància permanent, per mitjà de controls continuats serològics, clínics i
entomològics, l’alerta quan es detecten nous focus de la malaltia en zones
epidemiològicament properes i l’emergència quan es declara la malaltia en
territori català o bé aquest s’inclou com a zona restringida de la malaltia. Una de les
actuacions que, si escau, cal realitzar en aquesta situació d’emergència és una
vacunació als animals sensibles.
•

Programa de vigilància

•

Pla d'alerta

•

Pla d'emergència

•

Programa de vacunació
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Programa de vigilància
Anualment es realitza un extens programa de prevenció de la malaltia. Aquest
programa inclou bàsicament dos aspectes: la vigilància clínica i serològica i la
vigilància entomològica.
La vigilància clínica i serològica es realitza amb les següents actuacions:
•

S’estableixen animals anomenats «sentinelles» situats en les zones de risc
de Catalunya que són visitats cada mes per veterinaris del DARP per a comprovar
si presenten alguna simptomatologia compatible amb la llengua blava i si són
bovins se’ls extreu una mostra de sang per a anàlisi enfront de la llengua blava.

•

A partir de les mostres de sang que anualment es prenen amb motiu del
sanejament oficial a tots els ramats de boví, oví i cabrum de Catalunya,
s’analitzen moltes d’aquestes mostres als Laboratoris de Sanitat Ramadera
del DAR escollides estadísticament en forma d’una mostra representativa de
cada territori en funció del risc potencial de presentació de la malaltia.

•

S’informa de les característiques i la simptomatologia de la malaltia als
veterinaris clínics de l’oví per tal que en cas d’alguna sospita ho comuniquin amb
la màxima urgència als Serveis Veterinaris del DARP

La vigilància entomològica es realitza amb les següents actuacions:
Es realitza per mitjà del Centre de Recerca en Sanitat Animal de Catalunya
(CReSA)
•

Es col·loquen trampes per a la captura de mosquits en diversos indrets de
Catalunya en funció del risc de presentació de les diverses espècies de culicoides.

•

En les zones litorals, prelitorals i interiors es realitza una captura nocturna
de mosquits cada setmana. A partir dels aproximadament mil mosquits que es
poden recollir en una nit es procedeix en primer lloc a la tria de culicoides i
després a la seva classificació i contatge per espècies.
Programa de vacunació
La situació epidemiològica de la malaltia de la llengua blava, present a països del
nord d'Àfrica, de la UE i a l'Estat Espanyol, fa necessari l'establiment de
programes amb els objectius d'eradicar el serotipus 1 del virus de la llengua
blava present a Catalunya i de prevenir l'arribada d’altres serotipus.
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En previsió de l'entrada del virus de la llengua blava a Catalunya, a l'agost del
2008 el DAR inicià un programa obligatori i d'emergència de vacunació de
llengua blava dels ramats de espècies sensibles de manera coordinada amb la resta
de l'estat i dels estats de la UE.
Tot i això, al setembre del 2008 es confirmà el primer focus de Llengua Blava
a Catalunya produït pel serotipus 1 i el DAR va establir també mesures urgents
per a la prevenció i l'eradicació de la llengua blava. Posteriorment, l'evolució natural
de la malaltia comportà nous focus sempre del mateix serotipus fins arribar a
comptabilitzar-se 158 en l’actualitat.
A Catalunya, hi ha absència de circulació vírica de llengua blava des dels
darrers focus confirmats al Laboratori Central de Veterinària d’Algete en data 7
d’abril de 2009, però els 7 focus confirmats al 2009 pel laboratori oficial han
estat catalogats com a secundaris als del 2008 després de l’estudi epidemiològic.
La vacunació al 2008 es considerà una campanya d'emergència per ser la
primera vegada que s'aplicava al nostre territori i en iniciar-se arran d'un perill
davant l'entrada de nous serotipus del virus.
Les bases tècnico-sanitàries i epidemiològiques pel desenvolupament de la
campanya del 2010 de vacunació contra els mateixos serotipus a un mateix territori
són diferents, i no han de ser considerades d'urgència sinó que s'han d'incloure en
el context dels programes de sanitat animal d'eradicació (BTV-1) o de
prevenció (BTV-8). El programa de vacunació del 2010 actual dibuixa, per tant,
una vacunació més selectiva per atendre totes les necessitats de vacunació,
sempre d’acord a les normatives estatals vigents.
En el marc d'un programa que té com a finalitat l'eradicació de la malaltia,
aquestes actuacions més acurades han de realitzar-se per assolir una cobertura
vacunal òptima que proporcionin un paraigües immunitari suficient als ramats per
impedir la replicació del virus als remugants i que per tant trenqui el cicle de
replicació del virus de la llengua blava.
La declaració d'Espanya com a lliure del serotipus 4 de la llengua blava després
d'executar un programa de vacunació obligatori reafirma l’efectivitat d'aquesta
política sanitària.
El territori peninsular continua definint una zona restringida pels serotipus 1 i 8
(ZR S-1-8) i manté les Illes Balears i Canàries com a oficialment lliures de malaltia.
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Els focus de serotipus 4 declarats al Marroc i Tuníssia a finals del 2009 més els
darrers del febrer del 2010 a Argèlia requeriran però adoptar mesures
preventives al sud de la península per evitar la recirculació d’aquest serotipus ja
eradicat al territori espanyol.
Recentment s’ha declarat una àrea de risc menor enfront el serotipus 4 en
algunes províncies i comarques d’Andalusia, on s’aplica de nou la vacunació
preventiva per aquest serotipus, malgrat no haver-se detectat la seva circulació.
Això ha comportat modificar la zona restringida que afecta aquestes províncies amb
una nova zona “ZR S-1-4-8”.
El DAR, a banda del programa de vacunació de llengua blava, també té establerts
un pla de vigilància entomològica i un pla de vigilància serològica.
o

Tremolor ovina

Programa de vigilància i control
El programa de vigilància i control consisteix en la realització de controls
sistemàtics en els punts crítics de producció ovina.
Bàsicament es concreta en els controls de l'alimentació dels animals i de l'oví i
cabrum de més de 18 mesos morts o sacrificats, tant si són destinats al consum
humà com si no ho són.
A més, quan es detecta un focus, es sacrifiquen tots els animals classificats com de
risc, tant si es troben a l'explotació com si es troben en una altra explotació encara
que sigui d'un altre estat membre de la UE.
Diagnòstic de malalties
El Servei de Sanitat Animal determina les malalties objecte de control i els tipus
de controls a efectuar, basant-se en la normativa vigent i tenint en compte la
situació sanitària a Catalunya.
Actualment les principals malalties sotmeses a programes de vigilància, control,
lluita i eradicació, així com, les tècniques de diagnòstic i els protocols oficials que
utilitzen els Laboratoris de Sanitat Ramadera per al seu anàlisi són les següents:
Bestiar oví cabrum:
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•

Brucel·losi
Tècniques Aglutinació amb Rosa de bengala, Fixació del complement, ELISA,
Doble difusió en gel, aïllament i identificació bacteriana, PCR
Protocol Oficial: Annex C Directiva del Consell 91/68/CEE

•

Epididimitis contagiosa del marrà
Tècniques: Fixació del complement, Immunodifusió
Protocol Oficial: (Manual de estàndards per a tests diagnòstics (Oficina
Internacional d'epizoòties)

•

Scrapie
Tècniques: Western-blott
Protocol Oficial: (Manual de estàndards per a tests diagnòstics (Oficina
Internacional d'epizoòties)

Moviment de bestiar
Introducció
El moviment pecuari, o trasllat de bestiar, està condicionat al compliment de
certs requisits establerts per la normativa de caràcter:
•

Sanitari

•

Zootècnic

•

Identificació

•

Benestar
Abans de realitzar un trasllat s'ha de tenir en compte el següent:

•

Que els llocs de procedència i de destinació estiguin correctament
registrats i amb la qualificació sanitària i zootècnica necessària

•

Que la zona o l'explotació de procedència i la de destinació no estiguin
sotmeses a restriccions de moviment

•

Que els animals no estiguin sotmesos a cap restricció i estiguin
correctament identificats
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•

Que els mitjans de transport i transportistes estiguin registrats i els mitjans
de transport correctament desinfectats

•

Que el trasllat s'efectuï emparat per la documentació establerta per la
normativa

•

En alguns casos, que s'hagi obtingut resultats favorables a
determinades analítiques realitzades prèviament al trasllat i dins d'un termini
fixat per la normativa, en funció de l'espècie a traslladar

•

En determinats casos, que s'hagi notificat, o fins i tot s'hagi obtingut
l'autorització, dels serveis veterinaris oficials de destinació

•

Per a l'engreix del bestiar porcí, que s'hagi obtingut el permís d'entrada de
garrins

•

Finalment, s'han de tenir en compte els possibles requisits addicionals i
específics fixats per l'existència ja sigui en origen o en destinació de
determinades malalties, per exemple la desinsectació dels vehicles i dels animals
procedents de zones restringides per la llengua blava
El titular de l'explotació ramadera té l'obligació d'anotar als fulls d'incidència
del llibre d'explotació ramadera (LER), totes les entrades i sortides
d'animals de l'explotació, indicant la data, la quantitat dels animals, i la seva
procedència o destinació. A més a més, per a certes espècies, com per exemple
el boví, el trasllat està lligat a un enregistrament del moviment, amb la qual
cosa els ramaders han de notificar als serveis veterinaris de l'oficina comarcal
corresponent del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural la sortida i
l'entrada dels animals a la seva explotació en els terminis establerts per la
normativa.

Tipus de moviment
En funció de la ubicació de les explotacions/establiments de destinació diferenciem
entre:
•

El moviment dins de Catalunya

•

El moviment entre comunitats autònomes
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•

El moviment cap a altres Estats membres de la Unió Europea, el que
coneixem com a moviment intracomunitari

•

El moviment cap a altres països tercers o exportacions. Les
exportacions són competència del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació
(MAPA)

Documentació
La documentació que empara el trasllat del bestiar pot variar en funció de la
qualificació sanitària de l'explotació de procedència, el tipus de bestiar que es
trasllada i la ubicació de l'explotació/establiment de destinació.
Documentació sanitària
A grans trets podem diferenciar els següents tipus de documentació sanitària:
•

La documentació sanitària que emet el ramader per al trasllat de bestiar
dins l'àmbit territorial de Catalunya, de la qual n'hi ha de 2 tipus, per a
escorxador i per a vida

•

Els certificats sanitaris de moviment per al trasllat de bestiar a
explotacions/establiments ubicats a Catalunya i en altres comunitats autònomes,
que expedeixen els serveis veterinaris oficials del Departament d'Agricultura,
Alimentació i Acció Rural. En el cas de les aus de corral i dels ous per incubar
hi ha establerts uns certificats sanitaris específics que expedeixen els
veterinaris/àries habilitats

•

Les autoritzacions de trasllat a escorxador de bestiar sotmès a
campanyes de sanejament que expedeixen els serveis veterinaris oficials del
Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural

•

Els certificats sanitaris d'intercanvi intracomunitari que expedeixen els
serveis veterinaris oficials del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció
Rural per mitjà del sistema informàtic europeu conegut com a TRACES

•

Els certificats sanitaris d'exportació que expedeixen els serveis
veterinaris oficials del Ministari d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) en base
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a certificacions sanitàries prèvies emeses pels serveis veterinaris oficials del
Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural.
Altra documentació
A més de la documentació sanitària, per al trasllat de bestiar la normativa exigeix
en certs casos d'altres documents; són els següents:
•

Els documents d'identificació bovina (DIB) per al trasllat de bovins dins
de Catalunya a altres comunitats autònomes o els passaports si els bovins es
traslladen fora d'Espanya

•

La relació individual d'identificadors dels animals que es traslladen,
que es fa servir quan els animals porten identificació individual i no hi ha prou
espai per a relacionar-la a la documentació sanitària de trasllat.

•

Per als animals destinats a sacrifici, la informació de la cadena
alimentària establerta a l'Annex II del Reial Decret 361/2009. Aquesta
norma deroga l'Annex XI del Reial Decret 3454/2000, amb la qual cosa per al
trasllat a escorxador de bovins, ovins i remugants ja no és necessària la
declaració del ramader més l'autorització sanitària del veterinari responsable de
l'explotació. El document amb la informació de la cadena alimentària s'entén
sense perjudici de la documentació oficial exigida per altres normatives.
És responsabilitat del ramader que envïi animals de producció a l'escorxador el
proporcionar a l'escorxador la informació de la cadena alimentària i és
responsabilitat de l'escorxador sol·licitar-la.
El ramader omplirà el document amb la informació de la cadena alimentària basantse en les dades i els documents que en disposi.
Qualsevol document que reculli la informació establerta a l'Annex II del Reial Decret
361/2009 és vàlid, i les associacions ramaderes sectorials, conjuntament amb els
sindicats agraris, cooperatives agroalimentàries i associacions del sector de la carn
han consensuat un model de document que els interessats poden aconseguir
adreçant-se a aquestes associacions.
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D'altra banda, el DAR, conjuntament amb l'ACSA i l'APS ha elaborat un model que
incorporem a continuació, amb una petita guia explicant com omplir-lo, per si algun
ramader el vol fer servir per facilitar a l'escorxador la informació sobre la cadena
alimentària.
El document amb la informació sobre la cadena alimentària podrà acompanyar als
animals en el seu trasllat cap a l'escorxador fins a l'1 de gener de 2010, a partir
d'aquesta data haurà d'arribar a l'escorxador en les 24 hores prèvies a l'arribada
dels animals, amb les excepcions següents:
1.

Les aus de corral i porcs als quals se'ls hagi realitzat una inspecció antemortem, sempre que els animals vagin acompanyats d'un certificat signat pel
veterinari/ària que hagi realitzat aquesta inspecció ante-mortem on es declari
que ha examinat els animals a l'explotació i els ha trobat sans.

2.

Sol·lípedes domèstics.

3.

Animals que hagin estat sotmesos a un sacrifici d'urgència, si els acompanya
una declaració signada pel veterinari en la que es registri el resultat favorable
de la inspecció ante-mortem.

4.

Animals que no es lliurin directament, a partir de l'explotació de
procedència, a l'escorxador.

Per als lagomorfs i caça de cria, els requisits d'informació de la cadena alimentària
no seran exigibles fins el 30 de desembre de 2009.
•

El full de ruta establert al REGLAMENT 1/2005/CE, per al trasllat fora
d'Espanya de bovins, porcins, ovins, caprins o èquids domèstics quan estigui
previst que el trajecte duri més de 8 hores

•

El document identificatiu dels èquids, ja sigui TSE, LIC o passaport per
al trasllat d'èquids

•

El calendari de trasllats previstos visat pels serveis veterinaris oficials per
a la transhumància d'arnes fora de Catalunya. Aquest Calendari s'haurà
d'adjuntar al LER i acompanyarà a les arnes durant el seu desplaçament.
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Annex 1 i 2
Gestió de dejeccions ramaderes i fertilitzants nitrogenats
La necessitat d'assegurar una correcta gestió de les dejeccions ramaderes
(purins, fems, gallinasses, etc.) i, en general, dels fertilitzants nitrogenats
(dejeccions ramaderes, compost, fertilitzants amb nitrogen mineral, etc) per tal
d'evitar la contaminació de les aigües per nitrats procedents de fonts agràries
ha portat a desenvolupar nombroses disposicions legals, la darrera de les quals ha
estat el Decret 136/2009. Aquest decret regula els procediments per garantir la
correcta gestió de les dejeccions ramaderes i dels fertilitzants nitrogenats a
Catalunya.
El Decret 136/2009, d'1 de setembre, estableix als articles 21 i 22 que:
•

Les explotacions ramaderes han de disposar i aplicar un Pla de gestió de
les dejeccions ramaderes per tal d'acreditar-ne la correcta gestió.

•

Aquestes explotacions ramaderes han de portar un Llibre de gestió de les
dejeccions ramaderes.
Àmbit d'aplicació: totes les explotacions ramaderes, tret de les que no
comercialitzin la seva producció, les explotacions ecològiques i les totalment
extensives amb una càrrega de pastura inferior a 80 kg N/ha i any.
Els Plans de gestió s'han de presentar:

•

En el cas de les explotacions ramaderes incloses en els annexos 1 i 2 de la
Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració
ambiental, els plans s’han de presentar davant els ajuntaments dels municipis on
estiguin ubicades les explotacions juntament, si s’escau, amb la documentació
prevista a la Llei esmentada i a la normativa que la desenvolupa.

•

En el cas de les explotacions ramaderes incloses en l’annex 3 de la Llei
3/1998, els plans se sotmeten al règim de comunicació. Un cop finalitzat aquest
tràmit, l’ajuntament ha de trametre a la Direcció General competent en matèria
d'agricultura i ramaderia el pla de gestió, juntament amb la certificació tècnica
expedida, a efectes de la gestió dels registres corresponents.
Els Plans de gestió de les dejeccions ramaderes han de ser redactats per un tècnic
competent d’acord amb el model per la Direcció General competent en matèria
d'agricultura i ramaderia.
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Els Plans de gestió poden ser individuals (per a una sola explotació) o conjunts (en
cas que diverses explotacions gestionin les dejeccions de manera conjunta).
Els Llibres de gestió han de contindre les dades reflexades a l'article 22.1 del decret
136/2009. Han d'estar a disposició de les administracions competents i les
anotacions han de fer-se dins els 7 dies següents a la realització de les accions.
S'han de conservar durant els cinc anys posteriors a la data de la darrera anotació
o del cessament de l'activitat.
Un Pla de gestió de les dejeccions ramaderes té una triple consideració:
•

És considerat com a sistema de gestió vàlid als efectes de compliment de la
normativa de regulació de les explotacions ramaderes (Decret 61/1994, de 22 de
febrer)

•

Té també la consideració de sistema de gestió vàlid pel que disposa la Llei
d'intervenció integral de l'administració ambiental. (Llei 3/1998, de 27 de febrer)

•

És un instrument bàsic per assolir el compliment de la Directiva Nitrats i
altres requeriments de legistlacions diverses (condicionalitat) per una correcta
gestió de les dejeccions ramaderes
Gestió dins i fora del marc de l'explotació agrària
La gestió de les dejeccions ramaderes en una explotació es pot fer dins el marc
agrari, fora del marc agrari o una combinació dels dos tipus de gestió:
Gestió en el marc de l’explotació agrària
Aquest sistema de gestió consisteix en l’aplicació agrícola de les dejeccions en una
base agrícola (terres de conreu, prats i pastures, pròpies o en terrenys propietat
d’altres titulars), i contempla els tractaments en origen que es puguin dur a terme
a les explotacions ramaderes.
Les explotacions que gestionen les dejeccions en el marc agrari, han de disposar
dels sistemes d’emmagatzematge de les dejeccions que corresponen segons el
tipus de dejecció i les capacitats necessàries segons la zona on es troben.
Gestió fora del marc de l'explotació agrària
La gestió fora del marc de l’explotació agrària és aquella vinculada a un gestor de
residus, autoritzat per l’Agència de Residus de Catalunya (ARC).
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Per justificar aquest tipus de gestió cal que s’aporti el corresponent contracte entre
l’explotació ramadera i l’empresa gestora, on s’especifiquin les quantitats de
dejeccions que el gestor es compromet a admetre.En aquest tipus de gestió és
aplicable la normativa sobre residus

Sistema d'emmagatzematge de les dejeccions ramaderes
Oví i cabrum
En les explotacions de bestiar oví i/o cabrum es pot comptabilitzar, com a capacitat
d’emmagatzematge de les explotacions, l’emmagatzematge en l’interior de les naus
sempre que el terra sigui impermeable i estanc.
Requisits d'explotacions noves i ampliacions
En zones vulnerables, la implantació d'una nova explotació ramadera, així com
l'ampliació de capacitat d'una explotació existent, ha de complir els requesits que
estableix el Decret 136/2009 en el seu article 20.
Per a la valoració dels diferents requisits recollits a l'article 20.1 (Decret 136/2009),
es tenen en compte les consideracions que es datallen a continuació.
Segons l’article 20.2 del Decret 136/2009, en el cas de municipis amb una càrrega
de nitrogen inferior al 80% no caldrà es que compleixi un dels supòsits de l’article
20.1 per a poder ampliar una granja o fer-ne un a de nova.
Per al càlcul de la càrrega de nitrogen es realitza, primerament, el càlcul de la
generació de nitrogen ramader de cada municipi, partint de les dades de capacitat
de bestiar del Sistema d’informació Ramader considerat com a intensiu i els
coeficients de generació de nitrogen de l’annex 2 del Decret 136/2009. En segon
lloc, es calcula el nitrogen aplicable de cada municipi, partint de la superfície del
SIGPAC i les dosis de nitrogen màximes aplicables segons l’annex 9.1 de l’esmentat
decret. Finalment, es fa el sumatori de la generació de nitrogen ramader per cada
municipi amb els seus municipis adjacents i es divideix entre el sumatori del
nitrogen aplicable per cada municipi amb els seus municipis adjacents.
Aquest càlcul es refarà anualment, actualitzant llavors el llistat de municipis de
zona vulnerable amb càrrega de nitrogen ramader inferior al 80 % que podeu
consultar en aquesta mateixa web.

Article 20 del decret 136/2009, d’1 de setembre
En zones vulnerables, la implantació d’una nova explotació ramadera, així com
l’ampliació de capacitat d’una explotació existent, ha de complir els requisits que
estableixen aquest Decret i la resta de normativa sectorial aplicable, i ha de trobarse en
algun dels casos següents o en alguna combinació d’aquests:
a) En cas d’explotacions noves, quan la gestió de les dejeccions en la seva totalitat
o, en cas d’ampliació de capacitat d’explotacions existents, en la part que correspon
a l’ampliació, es fa d’alguna de les maneres següents o combinant diverses de les
maneres
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següents:
a.1) Es lliura a un centre de gestió de dejeccions ramaderes que aplica la quantitat
equivalent a terres situades fora de zona vulnerable.
a.2) Es lliura a una instal·lació de gestió de residus autoritzada. En cas d’una nova
explotació que generi purí, aquesta modalitat de gestió només es pot aplicar a un
màxim del 60% de les dejeccions generades.
a.3) S’aplica a terres situades fora de les zones vulnerables.
a.4) S’aplica un tractament que elimina una quantitat de nitrogen equivalent a la
resultant de l’ampliació.
b) En cas que la totalitat de les aplicacions de dejeccions en zona vulnerable es
faci en terres que formen part de l’explotació agrària que les genera, amb
l’obligació de
justificar la substitució en l’adobatge de la part equivalent de nitrogen mineral pel
provinent
de les dejeccions ramaderes. Es considera que formen part de l’explotació agrària
les
terres que són cultivades per la persona titular de l’explotació, ja sigui en règim de
propietat o bé en règim d’arrendament emparat per un contracte d’arrendament
rústic
regulat a la Llei 1/2008, de 20 de febrer, de contractes de conreu.
c) En cas que es tracti d’una explotació de producció ecològica o de ramaderia
totalment extensiva.
d) En cas que es tracti bé d’una explotació agrària catalogada com a prioritària, o
bé de la primera instal·lació d’una persona agricultora jove en una explotació
agrària
prioritària d’acord amb la normativa aplicable a Catalunya, sempre que l’explotació
agrària
que en resulti mantingui la qualificació de prioritària.
e) En cas que l’explotació que preveu iniciar l’activitat o ampliar-la estigui integrada
en un pla conjunt de gestió de dejeccions que, de manera global, no suposi un
increment
de l’aplicació de nitrogen en zona vulnerable.
f) En cas de trasllats de capacitat de bestiar entre explotacions ubicades a la
mateixa zona vulnerable i de la mateixa persona titular, aquests són permesos
sempre que
no suposin un increment de l’aplicació de nitrogen en la zona vulnerable i que
l’explotació
que cedeix capacitat estigui adequada de conformitat amb la legislació sobre
prevenció i
control ambiental de les activitats. En cas que es traslladi capacitat de bestiar des
d’una
explotació ubicada en sòl urbà o urbanitzable cap a una explotació en sòl no
urbanitzable,
es permet un increment de l’aplicació de nitrogen en la zona vulnerable de fins al
25% del
nitrogen generat per les places que es traslladen.
2. En zones vulnerables, per implantar una nova explotació ramadera o ampliar la
capacitat d’una explotació existent no cal trobar-se en algun dels supòsits de
l’article 20.1
quan la càrrega de nitrogen ramader del municipi sigui inferior al 80% del quocient
resultant de dividir el nitrogen total produït pel bestiar en règim intensiu de les
granges del
municipi i dels municipis adjacents entre el nitrogen total admissible pels cultius en
terres
llaurades del municipi i dels municipis adjacents segons les dosis que preveu aquest
Decret.
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Pla de gestió de dejeccions ramaderes
La documentació a presentar per la tramitació dels Plans de gestió de dejeccions
ramaderes es la següent:
- Tres còpies de:
•

Imprès normalitzat del pla de gestió

•

Acreditació documental de la disponibilitat de les terres on es preveu aplicar
les dejeccions.

•

En cas de participació en un Pla de gestió conjunt, còpia del corresponent
conveni o contracte.

•

En cas d'utilitzar el servei d'un gestor de residus, còpia del corresponent
contracte.

•

Qualsevol altra informació que es consideri convenient en relació a la gestió
prevista de les dejeccions.

Per tal de facilitar l'elaboració i presentació dels Plans, s'han elaborat uns models,
que responen a la diversitat de situacions que es poden presentar.
Models de Pla de gestió de dejeccions ramaderes:
Recollida de baixes a les explotacions ramaderes
El Reglament (CE) 1774/2002 del Parlament Europeu i del Consell, de 3 d'octubre,
pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables als subproductes animals no
destinats al consum humà, d'aplicació des de l'1 de maig de 2003, estableix que els
cadàvers d'animals o baixes de totes les espècies d'animals de producció de les
explotacions ramaderes han de ser recollits i transportats fins a plantes
autoritzades per a la seva destrucció.
La producció ramadera es troba cada vegada més al punt de mira de l'opinió
pública a causa d'alguns dels subproductes que es generen, com són les baixes o
cadàvers d'animals i les dejeccions ramaderes.
Diàriament es produeixen baixes en la majoria d'explotacions i, per aquest motiu,
cal disposar d'un sistema de gestió adequat per a cada explotació, segons
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l'espècie animal, els quilograms de baixes generats i la freqüència de recollida que,
alhora, ha de ser harmonitzat per a totes les explotacions.
Algunes malalties poden ser disseminades a través de l'emmagatzematge, la
recollida i el transport de les baixes si aquestes operacions no es fan aplicant
mesures adequades de bioseguretat.
Així, cal disposar d'un procediment de recollida biosegur i que tots els agents
implicats segueixin un protocol d'actuació ben dissenyat, que controli els punts
crítics.
L'objectiu de la Guia de bones pràctiques en la recollida de baixes en les
explotacions ramaderes és identificar els diferents punts crítics des de la
mort de l'animal fins a la seva destrucció o eliminació i definir una sèrie de
mesures que millorin la bioseguretat, d'acord amb la normativa aplicable
Identificació del bestiar oví i cabrum
Animals afectats
Els animals objecte d’aplicació d’aquest nou sistema d’identificació i registre són
tots aquells nascuts després del 9 de juliol de 2005. Les unitats d'identificació
s'han de col·locar en els animals en un termini màxim de 6 mesos a partir del
naixement i, en qualsevol cas, abans que l'animal abandoni l'explotació en què ha
nascut.
També cal identificar amb aquest nou sistema els animals importats de països
tercers després del 9 de juliol de 2005.
Els animals procedents d’altres estats membres conservaran la identificació
original.
No obstant això, es preveuen excepcions:
•

Animals destinats a sacrifici dins del territori espanyol, abans dels
dotze mesos d’edat, els quals s’identificaran amb un cròtal groc a l’orella
esquerra, amb el codi de la seva explotació de naixement (codi REGA).

•

Animals destinats a intercanvis intracomunitaris de sortida i
exportació a tercers països, que s’identificaran amb dos cròtals amb el codi
d’identificació individual. (No cal posar-los el bol ruminal)
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•

Animals de determinades races que, per raons de pes, fisiologia o
d’altres motius no acceptin, rebutgin o no retinguin els bols. En aquests casos
es podrà demanar una identificació excepcional o transitòria, adreçant-se a
l’oficina comarcal del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural
corresponent.

Animals amb identificació antiga
Els animals nascuts abans del 9 de juliol de 2005 seguiran amb la identificació
que se’ls va col·locar durant l'última actuació de sanejament. Si perden el cròtal
se’ls tornarà a posar un altre cròtal del tipus matrícula, ESCAT+4 dígits+2 lletres,
que es el tipus de cròtal que es feia servir amb anterioritat a la nova norma.
En el cas que el productor vulgui identificar tot el ramat amb la nova
identificació, ha de demanar l’autorització prèvia a l'oficina comarcal
corresponent, d’acord amb el procediment establert. En aquest cas el ramader te
l'obligació de mantenir el seu ramat identificat amb la nova identificació a partir
d’aquell moment.
Irregularitats
Les irregularitats en matèria d’identificació i registre del bestiar oví i cabrum tindran
conseqüències negatives pel que fa al cobrament de les primes en benefici dels
productors d’oví i cabrum i en els ajuts afectats per la condicionalitat
Llibre de registres actualitzats en cada explotació
Els titulars o posseïdors d’animals de les espècies ovina i caprina han de portar en
la seva explotació, de manera actualitzada, un llibre de registres d’explotació.
De moment es pot seguir utilitzant l’actual, tot i que el Departament d’Agricultura,
Alimentació i Acció Rural ha aprovat un nou format, que es pot portar de forma
manual o informatitzada. Aquest nou model inclou fulls per registrar els codis
d’identificació individual dels animals, encara que no serà obligatori emplenar-los
fins l’1 de gener de 2008.
Aquest llibre ha d’estar disponible a l’explotació i accessible a l’autoritat quan
aquesta ho sol·liciti. S’ha de guardar un mínim de tres anys des de l’ultima
anotació.
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Al llibre de registres han de constar les dades següents:
1.

A partir de l’1 de gener de 2006
•

Dades de l’explotació i del titular (full de dades de l'explotació)

•

Espècies mantingudes (oví i/o cabrum)

•

Dades relatives a tots els moviments dels animals, per espècie,
(entrades i sortides)

•

Cens anual per categories

•

Balanç de reproductors

•

Substitucions dels elements d’identificació (cròtals originals de països
tercers, substitució dels elements antics d'identificació per als nous i duplicats
de bols ruminals, en cas de pèrdua)

•

Inspeccions i controls realitzades a l’explotació

•

Lliuraments de llet, en cas de comercialització

•

Tractaments i medicaments

2.

A partir de l’1 de gener de 2008 totes les dades de l’apartat a), juntament
amb les dades següents:
•

El codi d’identificació individual dels animals

•

L ’any de naixement i la data d’identificació

•

Raça i, si es coneix, genotipus

•

Mes i any, en cas de mort a l’explotació

Pèrdua
En cas de pèrdua d’algun dels elements d’identificació cal demanar-ne un
duplicat amb l'autorització prèvia de l’oficina comarcal corresponent a l’àmbit
de l’explotació.
Cal demanar els duplicats dels elements d’identificació a l’empresa guanyadora de
l’últim concurs de material d’identificació mitjançant l’imprès que, a tal efecte, es
disposa a l’oficina comarcal amb el pagament del l’import corresponent a
l’element en si i a les despeses d’enviament
Pèrdua de cròtals:
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•

Animals amb doble cròtal d’identificació individual:
o

Si es perd un cròtal, és aconsellable demanar-ne un duplicat.

o

Si es perd o deteriora també el segon cròtal, de tal manera que no
queda cap identificador visible (encara que l’animal estigui identificat
electrònicament mitjançant el bol ruminal), cal demanar immediatament un
duplicat amb el mateix codi d’identificació que portava i col·locarlo tan aviat
com sigui possible (també en cas de pèrdua dels cròtals d’altres estats
membres de la Unió Europea)

•

Animals identificats amb el codi REGA d’explotació (animals de menys
de 12 mesos d'edat destinats al sacrifici dins del territori espanyol), cal col·locarne un de nou al més aviat possible amb el codi de l’explotació on està actualment
l’animal, independentment que hagués nascut en una altra explotació.
Pèrdua de l’identificador electrònic:

•

Si es perd el bol ruminal o es deteriora i no es pot llegir, cal demanar un
duplicat immediatament i avisar al veterinari habilitat per tal que el pugui
col·locar al més aviat possible.
Animals reproductors o futurs reproductors (reposició) nascuts després del
9 de juliol de 2005 a Espanya o bé importats de tercers països
Identificació
Cal identificar l'animal amb dues marques auriculars (cròtals), amb el codi
d'identificació individual, col·locades una a cada orella de l'animal, i un
identificador electrònic del tipus bol ruminal.
Subministrament i col·locació
El Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural lliurarà les unitats
d’identificació als veterinaris habilitats (veterinaris adjudicataris de campanyes
de sanejament i veterinaris de les associacions de races pures), els quals
s'encarregaran d'identificar els animals
Els veterinaris adjudicataris de campanyes de sanejament aprofitaran les visites a
les explotacions per efectuar la identificació dels animals abans de fer el
sanejament i els veterinaris de les associacions de races pures hauran d’identificar
els animals abans que els veterinaris adjudicataris efectuïn el sanejament.

19

GUIA PER A LES EXPLOTACIONS DE NOVA CREACIÓ A CATALUNYA

Els mitjans d'identificació s'han de col·locar en els animals en un termini màxim de
6 mesos a partir del naixement i, en qualsevol cas, abans que l'animal abandoni
l'explotació en què ha nascut.
Cost
De moment, el Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural assumirà la
totalitat del cost d'adquisició i aplicació de les unitats d’identificació. És a dir,
el canvi de sistema d’identificació no suposa cap despesa extra pel productor.

Animals de menys de 12 mesos destinats a sacrifici dins del territori
nacional
Identificació
El productor ha d'identificar l'animal amb un únic cròtal, col·locat a l'orella
esquerra, el qual ha de portar el codi d'identificació de l'explotació de naixement
(codi REGA). Aquesta obligació també afecta als animals importats d'un país no
comunitari amb destinació a sacrifici.
Els animals procedents d’altres estats membres conservaran la identificació
original.
Adquisició, col·locació i cost
El productor ha d'adquirir els cròtals directament a les empreses reconegudes
pel Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural com a subministradores
oficials.
Els mitjans d'identificació s'han de col·locar en els animals en un termini màxim de
6 mesos a partir del naixement i, en qualsevol cas, abans que l'animal abandoni
l'explotació en què ha nascut.
El productor ha d'assumir la totalitat dels costos derivats de l'adquisició i
col·locació d'aquests cròtals.
Actualment les empreses autoritzades* són les següents:
INSVET, SA
974 435 057
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Fax: 974 435 336
info@insvet.com
AZASA
Instrumental Quirúrgico y Material Ganadero, SA
915 481 806
Fax: 915 599 453
azasa@azasa.es
FELIXCAN S.L.
967 520 187
Fax: 967 522 061
admin@felixcan.com
*Aquestes empreses han presentat les acreditacions oportunes, mitjançant certificació, que
garanteixen els requisits que han de complir els cròtals establerts per l'ORDRE APA/398/2006, de
10 de febrer.
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