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Instrucció Nº 1: CONDICIONS D’UBICACIÓ 

ASPECTES GENERALS 

L’article 5.1 del Decret 40/2014, d’ordenació de les explotacions ramaderes, estableix 
que les explotacions ramaderes han de respectar les distàncies establertes als 
diferents annexes per a cadascuna de les espècies respecte a altres explotacions 
inscrites al registre d’explotacions o que tinguin en tramitació un expedient de 
modificació o de nova instal·lació al registre. Les distàncies s’apliquen entre 
explotacions ramaderes, d’explotacions a establiments epidemiològicament relacionats 
i també en sentit contrari. S’exceptuen les indústries càrniques com a instal·lacions de 
risc.  

L’article 5.4 del Decret 40/2014 estableix els supòsits en què es permet la reducció de 
distàncies, sempre i  quan hi hagi un informe favorable de la Comissió de registre 
d’explotacions ramaderes (CRER): 

a) Modificacions d’instal•lacions que comportin una ampliació de superfície sense que
suposi una ampliació de capacitat d’animals.

b) Ampliacions d’explotacions porcines existents abans de l’entrada en vigor del
decret, sempre i quan les noves instal•lacions ampliades estiguin construïdes i
incloses el més pròximes possible al conjunt de les edificacions d’allotjament del
bestiar de l’explotació. No es permetrà ampliar sota aquest supòsit en el cas que
l’ampliació pugui afectar a explotacions del grup especial que compleixen distàncies
de 2.000 metres establertes a l’annex 3 del decret.

c) Canvis d’orientació productiva. No es permetrà el canvi d’orientació  quan la
reducció de distància pugui afectar a explotacions del grup especial en porcí ni en
cas d’explotacions de selecció i multiplicació en aus.

d) Basses d’emmagatzematge de dejeccions independents o col·lectives ubicades
fora de l’explotació, i de plantes de tractament de fems o purins, que es vulguin
instal·lar en municipis amb elevada càrrega ramadera.

e) Plantes d’assecatge i cogeneració de purins autoritzades a data d’entrada en vigor
del Decret 40/2014 que sol·licitin autorització per al  tractament de cadàvers.

f) Les explotacions apícoles que vulguin reduir distància a nucli urbà, sempre que
l’ajuntament autoritzi la reducció.

L’informe de la Comissió de registre d’explotacions ramaderes és previ a la sol·licitud 
d’inscripció al registre, i en molts casos serà el que s’inclourà com a informe dels 
supòsits previstos a la Llei 20/2009 que s’inclou als informes d’urbanisme. 
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En cas de canyets per a l’alimentació d’aus necròfagues on es dipositen els cadàvers 
d’animals de la mateixa espècie que l’explotació, també es poden reduir les condicions 
d’ubicació. Aquest supòsits no s’aproven específicament per part de la CRER, sinó que 
es valorarà en l’informe sanitari emès pel servei competent en matèria de salut animal. 

 
 

ASPECTES ESPECÍFICS 
 
 

1. Activació d’explotacions inactives 

 
Les condicions d’ubicació no s’apliquen en cas d’explotacions inactives que volen 
tornar a realitzar l’activitat, en les mateixes condicions anteriors a la seva inactivitat.  
 
Sí que s’hauran de complir els requisits d’ubicació establerts al Decret 40/2014 en cas 
d’activar-se l’explotació: 
 amb ampliació de capacitat o canvi d’orientació productiva amb construcció de naus 

noves addicionals, i/o 
 en cas que es vulgui activar una explotació amb canvi d’activitat. 
 

2. Ampliacions 

 
1. Segons estableix l’article 5.6, es poden realitzar ampliacions de capacitat i/o 

superfície d’explotacions ramaderes que es troben a una distància inferior a 
l’establerta als annexes del Decret 40/2014 per a cada espècie,  sempre i quan 
l’ampliació no redueixi les distàncies existent entre explotacions i instal·lacions 
epidemiològicament relacionades. Aquests expedients no s’han d’aprovar per part 
de la Comissió de Registre d’explotacions ramaderes (CRER).  

 
2. Pel cas de les explotacions porcines existents abans de l’entrada en vigor del Decret 

que no compleixin les condicions d’ubicació especificades al seu annex 3, i que 
sol·liciten una ampliació de capacitat i/o superfície reduint distàncies vers altres 
explotacions i instal•lacions epidemiològicament relacionades, la CRER podrà 
informar favorablement, sempre que: 

 
 Les noves instal•lacions ampliades estiguin construïdes i incloses com més a 

prop millor del conjunt de les edificacions d’allotjament del bestiar de 
l’explotació.  

 Les ampliacions que així s’autoritzin garanteixin el compliment de les condicions 
mínimes establertes al Decret, així com les que estableixi la Comissió de 
registre d’explotacions ramaderes.  
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En el cas que aquestes ampliacions puguin afectar explotacions del grup especial 
porcí, es poden diferenciar els següents casos:  

 
a. Quan l’explotació del grup especial compleixi les distàncies de l’annex 3, les 

instal·lacions ampliades no podran situar-se a menys de 2000m. 
 

b. Quan l’explotació del grup especial no compleixi les distàncies de l’annex 3, es 
pot autoritzar l’ampliació. 

 
3. En el cas del porcí, les explotacions existents abans de l’entrada en vigor del decret 

podran realitzar ampliacions d’acord amb les condicions esmentades als punts 1 i 
2, sense limitació i amb independència del grup afectat (I , II o III). 

 
Les explotacions porcines que s’instal·lin amb posterioritat a la publicació del decret 
no podran realitzar ampliacions si no compleixen les distàncies establertes pel grup 
corresponent a l’annex 3 del Decret 40/2014, i per tant no li seran d’aplicació les 
condicions esmentades als punts 1 i 2. 

 
 

3.  Canvis d’orientació productiva 

 
D’acord amb la definició de l’article 3.r) els canvis d’orientació productiva són les 
modificacions de classificació zootècnica de les definides als annexes sense canviar 
d’espècie. Així doncs, hi ha instal·lacions com ara els centres de concentració 
d’animals, centres de testatge, llocs de control, altres centres de concentració, centres 
de quarantena, centres de recollida de material genètic i centres de reagrupament de 
reproductors porcins de rebuig que no són classificacions zootècniques i per tant, la 
modificació d’una explotació cap a algun d’aquests tipus d’instal·lacions es tracta d’un 
canvi d’activitat i no d’un canvi d’orientació. Per tant, com a canvi d’activitat sempre li 
són d’aplicació les distàncies establertes, encara que no canviï l’espècie que allotja. 
 
Als canvis d’orientació també els són d’aplicació les condicions d’ubicació establertes 
al decret en funció de l’espècie segons els diferents annexes. Tanmateix, la Comissió 
pot aprovar canvis d’orientació que no compleixin les condicions d’ubicació establertes 
als annexes del decret, a excepció dels canvis d’orientació a explotacions de selecció 
i multiplicació avícola ni al grup especial de porcí. 
 
Les explotacions porcines diferents del grup especial poden realitzar canvis 
d’orientació. Tanmateix, no podran  passar a explotació del grup especial si no 
compleixen les distàncies establertes a l’annex 3. 
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Els canvis d’orientació zootècnica en què les explotacions no compleixen 
distàncies es podran autoritzar sense passar per la CRER,  sempre i quan el canvi 
d’orientació sigui dins del mateix grup, tenint en compte que: 
 

1. en el cas del porcí, es considera que els diferents grups són dos:  
 
i. Explotacions de producció: les definides a l’annex 3.B.1 del Decret 40/2014: 

engreix, producció de cicle tancat, producció de garrins, producció mixta, 
transició de garrins, així com les altres explotacions de reposició.  

 
ii. Explotacions del grup especial: les definides a l’annex 3.A.m del Decret 

40/2014 (amb l’excepció dels centres de reagrupament de reproductors 
porcins de rebuig i dels centres de quarantena): selecció, multiplicació, centres 
de recollida de material genètic, reposició de reproductores, transició de 
reproductores primípares, transició de garrins futurs reproductors. 

 
2. en el cas de les aus, hi ha 3 grups: selecció, multiplicació i producció: 

i. Selecció - Recria d’aus de Cria, 
ii. Multiplicació - Recria d’aus d’explotació,  
iii. Producció - Recria aus de producció. 

 
 

Els canvis d’orientació zootècnica en què les explotacions no compleixen 
distàncies es podran autoritzar passant per la CRER, si la nova orientació 
productiva és de diferent grup al de la CZ vigent, i sempre i quan no comporti un 
augment del risc sanitari a les explotacions ja instal•lades i a la que canvia 
d’orientació zootècnica  
 
Per exemple: 

 
 Una explotació avícola de producció per carn, rodejada d’explotacions de multiplicació per 

carn, pot reorientar-se cap a una explotació de multiplicació per carn (independentment que 
amb el canvi no compleixi la distància establerta pel Decret 40/2014 per a aquest tipus 
d’explotacions), perquè es considera que no augmenta el risc sanitari (amb el canvi, 
l’estatus sanitari de totes les explotacions serà el mateix). Aquesta cas hauria de passar 
per la CRER. 

 
 Una explotació avícola de multiplicació per carn, rodejada d’explotacions de multiplicació 

per carn, NO pot reorientar-se cap a una explotació de producció per carn si no compleix 
la distància establerta pel Decret 40/2014 per a aquest tipus d’explotacions, perquè es 
considera que augmenta el risc sanitari vers la resta d’explotacions. En cas que estigués 
rodejada d’explotacions de producció per carn, sí es podria autoritzar la reorientació, previ 
informe favorable de la CRER.     
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4. Càlcul de la distància 

 
4.1 Aspectes genèrics 
 
De manera general, el càlcul de les distàncies a altres explotacions o establiments amb 
risc higienicosanitari es realitzarà en sentit lineal a partir de les edificacions on 
s’allotgen els animals més properes a les instal·lacions respecte de les quals es vol 
calcular la distància. 
 
Per tal de poder elaborar un correcte informe de les condicions d’ubicació, el tècnic 
redactor del projecte, quan presenta el projecte, haurà d’acompanyar un plànol amb 
indicació de la ubicació de les explotacions i dels establiments que puguin representar 
un risc higienicosanitari definint els radis en funció de l’espècie/s. 
 
 
4.2 Aspectes específics  
 
Porcí 
 
El Decret 40/2014 regula les condicions d’ubicació entre explotacions, establiments que 
puguin representar un risc higiènic-sanitari i carreteres però no regula les distàncies 
de les explotacions ramaderes a casc urbà. No obstant, en l’espècie porcina hi ha 
normativa estatal (RD 324/2000) que sí regula la distància de les explotacions a casc 
urbà i a escorxadors. Tenint en compte aquest aspecte, cal actuar de la següent forma: 
 
 Casc urbà: és necessari afegir als informes de distàncies un apartat que contempli 

si el projecte de legalització de l’explotació presentat compleix o no la distància a 
casc urbà respecte del que estableix la normativa de caràcter bàsic corresponent. 
Atesa la problemàtica per definir casc urbà en nuclis de població atomitzats o per 
falta d’informació a la base de dades de RER, es poden elaborar els informes de 
distàncies especificant que sigui l’ajuntament qui comprovi el compliment d’aquest 
requisit. 

 
Els informes de distàncies elaborats anteriorment a la data de 10 de juliol de 2015, 
es poden haver elaborat sense tenir en compte si el projecte de legalització de 
l’explotació presentat compleix o no la distància a casc urbà. Els informes de 
distàncies elaborats posteriorment a la data esmentada han de seguir la 
interpretació esmentada en aquest punt. 

 
 Escorxadors: les explotacions porcines han de mantenir una distància de 2.000 

metres vers les instal·lacions d’escorxadors de porcí, boví, oví, cabrum i èquids. 
Avicultura 
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Per a l’avicultura, totes les explotacions tenen la consideració d’intensives. En el cas 
de formes de cria en què les aus passin una part del temps a l’aire lliure, les distàncies 
es fixaran des de la tanca perimetral.  
 
Atès que les condicions d’ubicació s’han fixat en funció del risc higienicosanitari dels 
establiments, en el cas d’explotacions avícoles, al decret no s’han diferenciat distàncies 
diferents per a les explotacions avícoles de carn i de posta, sinó que la distància 
establerta depèn de l’orientació productiva de les explotacions. Només existeix una 
excepció: el RD 1084/2005, d’ordenació d’avicultura de carn, estableix, a l’article 4.c), 
que les explotacions d’avicultura de carn posteriors al 30/9/2005 s’han d’ubicar a 500m 
de les fàbriques de productes per a l’alimentació animal. 
 
 
Boví 
 
En cas d’explotacions bovines intensives que tenen la recria fora del recinte de 
l’explotació ramadera en camps contigus, la distància a altres explotacions i a altres 
establiments de risc higienicosanitari es calcularà respecte de les instal·lacions fixes 
de l’explotació. 
 
 

Altres 
 

Les basses d’emmagatzematge i/o sistemes de tractament de les dejeccions 

ramaderes individuals han d’estar ubicats dins del recinte de l’explotació 

ramadera i el més a prop possible del nucli d’edificacions ramaderes. 
Excepcionalment es pot autoritzar la instal•lació de basses o plantes de tractament 
individuals fora del recinte de l’explotació ramadera per part de la Comissió de registre 
d’explotacions ramaderes establerta al Decret 40/2014 de 25 de març d’ordenació de 
les explotacions ramaderes. En aquest cas, juntament amb les basses o sistemes de 
tractament col•lectius, s’hauran de respectar les distancies mínimes a altres 
explotacions que s’estableixen en l’annex corresponent. 
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Quan la parcel.la  on es pretén construir una bassa de purins té solució de 
continuïtat amb la parcel.la on està ubicada l’explotació ramadera, es pot 
considerar com a part d’aquesta, i per tant no cal aplicar distàncies a d’altres 
explotacions, perquè en aquest cas no hi ha cap ampliació d’instal•lacions ni aquestes 
s’apropen a d’altres epidemiològicament relacionades. En cas que les parcel·les  no 
fossin contigües, o bé la bassa rebés purins d’altres explotacions, aleshores sí que li 
seria d’aplicació l’establert en matèria de distàncies ramaderes. 
 
Tal com estableix l’article 5.1 del decret,  les distàncies s’apliquen entre explotacions i 
altres establiments que puguin representar un risc higienicosanitari per a l’explotació.   
 
En el cas de plantes de tractament de dejeccions que es troben ubicades dins del 
recinte d’una l’explotació, no s’aplicaran les condicions d’ubicació a aquesta explotació,  
sempre i quan en aquestes plantes únicament es tractin les dejeccions animals 
procedents d’aquella explotació, independentment que pugui entrar altres materials 
vegetals, subproductes procedents de la indústria alimentària i productes derivats de 
subproductes animals. 
 

 

5. Distància a les autopistes, autovies, ferrocarrils i altres vies 

 
El decret estableix: “Les explotacions ramaderes han de respectar una distància de 50 
metres a autopistes, autovies i ferrocarrils i 25 metres a la resta de vies quan pel trànsit, 
puguin representar un risc sanitari”. Tenint en compte la freqüència de pas de vehicles 
d’animals i altres subproductes pels camins rurals, aquests no es consideren un risc, i 
per tant, no marquen distàncies. S’entén per camí rural les vies que cobreixen les 
necessitats d’accés generades en les àrees rurals bé donant servei a nuclis de població 
o a les finques agrícoles o forestals (vies terciàries o secundàries). 
 
Compliment de la distància de 50 metres a ferrocarrils: no és necessari el compliment 
d’aquest requeriment si es constata que pràcticament és inexistent el transport de 
ramat en trens de mercaderies. 
 
Així mateix, en el cas d’ampliacions d’explotacions existents abans de la publicació del 
decret, independentment de l’espècie, no seran d’aplicació les condicions d’ubicació 
abans esmentades. 
 
 
 
Subdirecció General de Ramaderia 
 
Abril de 2017  
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ANNEX 
 

DISTÀNCIES A COMPLIR PER PART DE LES DIFERENTS ESPECIES RAMADERES 
D’ACORD AMB LA NORMATIVA VIGENT ,  

EN BASE AL DICTAMEN JURÍDIC DE DATA 13 DE JULIOL DE 2016 
 

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

 

En aquest document s’estableixen les condicions d’ubicació a aplicar en base al dictamen jurídic.  
 
 

ESPÈCIES DIFERENTS DE PORCÍ, AUS, CONILLS, ÈQUIDS I ABELLES  
 
 

 S’aplicaran les distàncies establertes al Decret 40/2014.  
 
 

SECTOR CUNÍCOLA 
 
 

 El dictamen jurídic no té afectació a les distàncies establertes al Decret 40/2014.  

 
 



Generalitat de Catalunya 
Departament d'Agricultura,  
Ramaderia, Pesca i Alimentació  
Direcció General  d’Agricultura i Ramaderia 
 

 

 

SECTOR PORCÍ 

EXPLOTACIONS ANTERIORS AL  RD 324/2000 (d’acord amb l’establert al Decret 40/2014) 

 

 
Grup I i de Petita 

Capacitat 
Grup II i III 

Grup Especial,  Centres de 
Concentració (CC) i llocs de control 

Grup I i de petita capacitat 500 m  1000 m  2000 m   

Grup II i III. 1000 m  1000 m  2000 m   

Grup especial,  centres de concentració (CC) i 
llocs de control 

2000 m. 2000 m 2000 m 

Sistemes d'emmagatzematge i/o tractament de 
dejeccions ramaderes. Aquests sistemes són 
de gestió individual o en comú fora del marc 

de l’explotació 

500 m  500 m  500 m  

Escorxadors  
 

1000 m  
 

 
1000 m 

 

 
1000 m  

. 
Plantes SANDACH cat. I i II que tractin cadàvers  1000 m  1000 m  1000 m  
Plantes SANDACH cat. III i II que no tractin cadàvers 500 m  500 m 500 m  

Abocadors i altres establiments  
que suposin un risc higienicosanitari 

500 m  500 m  500 m  

Canyets on es dipositen els cadàvers 
d’animals d’aquesta espècie per a 
l’alimentació d’aus necròfagues 

2000 m  2000 m  2000 m  

Altres explotacions de reposició 500 m  1000 m  2000 m  

Autopistes, Autovies, Ferrocarrils  - 

Resta de vies (no aplica a camins rurals) - 
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EXPLOTACIONS POSTERIORS AL  RD 324/2000 (d’acord amb el Decret 40/2014 i el RD 324/2000) 

 

 Grup I i de Petita Capacitat Grup II i III 
Grup Especial,  Centres de 

Concentració (CC) , llocs de control i 
operadors comercials 

Grup I i de petita capacitat 500 m  1000 m  2000 m / 3000 m CC. 

Grup II i III. 1000 m  1000 m  2000 m/  3000 m CC.  

Grup especial,  centres de concentració (CC), llocs 
de control i operadors comercials 

2000 m 
3000 m CC. 

2000 m 
3000 m CC 

2000 m 
3000 m CC. 

Sistemes d'emmagatzematge i/o tractament de 
dejeccions ramaderes d’ús individual fora del marc 

de l’explotació 
500 m 500 m 500 m 

Sistemes d'emmagatzematge i/o tractament de 
dejeccions ramaderes d’ús comú fora del marc de 

l’explotació 
1000 m 1000 m 2000 m / 3000 m CC. 

 
Escorxadors de porcí, boví, oví, cabrum i èquids 

 

 
2000 m 

 

 
2000 m 

 

 
2000 m /3000 m CC. 

 

Plantes SANDACH cat. I i II que tractin cadàvers  2000 m 2000 m 2000 m / 3000 m CC 

Plantes SANDACH cat. III i II que no tractin 
cadàvers 

500 m  500 m 500 m  

Altres establiments que suposin un risc higienicosanitari 500 m 500 m 500 m 

Abocadors  1000 m 1000 m 1000 m/  3000 m CC 

Canyets on es dipositen els cadàvers d’animals d’aquesta 
espècie per a l’alimentació d’aus necròfagues. 

2000 m 
 

2000 m  
 

2000 m  
 

Altres explotacions de reposició 500 m  1000 m  2000 m  

Casc urbà 1000 m 1000 m 1000 m / 3000 m CC 

Autopistes, Autovies, Ferrocarrils i   
 Carreteres xarxa nacional 

100 m (també aplica a instal·lacions per al tractament de purins de  les explotacions) 

Resta de vies (no aplica a camins rurals) 25 m ( també aplica a instal·lacions per al tractament de purins de les explotacions) 
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SECTOR AVÍCOLA (d’acord amb el Decret 40/2014 i el RD 1084/2005) 
 

 
Selecció i 

recria d’aus 
de cria 

Multiplicació 
i recria 
d’aus 

d’explotació 

Producció i 
recria d’aus 

de producció 
Incubadores Autoconsum 

Petita 
capacitat 

Selecció i recria d’aus de cria 2000 m 2000 m 2000 m 2000 m 2000 m 2000 m. 

Multiplicació i recria d’explotació 2000 m 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 

Producció i recria d’aus de producció 2000 m 1000 m 500 m 1000 m - 500 m* 

Incubadores 2000 m 1000 m 1000 m 1000 m - 500 m* 

Autoconsum 2000 m 1000 m - - - - 

Petita capacitat 2000 m 1000 m 500 m* 500 m* - 500 m* 

Escorxadors, establiments que suposin un 
risc higienicosanitari, abocadors, plantes 
SANDACH categoria 3 i 2 que no tractin 
cadàvers i qualsevol altra instal·lació on 

s’allotgin i es mantinguin animals 
epidemiològicament relacionats 

2000 m 2000 m 500 m 500 m - 500 m* 

Fàbriques de productes per a l’alimentació 
animal (només per explotacions 

d’avicultura de carn posteriors al RD 
1084/2005) 

500 m 500 m 500 m 500 m - 500 m* 

Plantes SANDACH categoria 1 i 2 que 
tractin cadàvers. 

2000 m 2000 m 1000 m 1000 m - 500 m* 

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

2000 m 2000 m 2000 m 2000 m - - 

Autopistes, Autovies, Ferrocarrils 50 m  (només s’aplica a les explotacions posteriors al Decret 40/2014) 

Resta de vies  
(no aplica a camins rurals) 

25 m (només s’aplica a les explotacions posteriors al Decret 40/2014) 

 
* Distància aplicable a explotacions de petita capacitat únicament vers explotacions de producció per a carn posteriors al RD 1084/2005 
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SECTOR EQUÍ 
 

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) 

 
 
 

SECTOR APÍCOLA 
 

Explotacions ramaderes, independentment que 
siguin apícoles o no i entre assentaments apícoles 

 
100 m  

Establiments col·lectius de caràcter públic i a 
nuclis de població 

400 m 

Carreteres nacionals 200 m  La distància es pot reduir el 50% en cas que 
les arnes estiguin en pendent i a una alçada 

o desnivell superior de dos metres amb 
l’horitzontal de la carretera o camí 

Carreteres comarcals 50 m  

Camins veïnals 25 m  

Pistes forestals Les arnes s’han instal·lar a les vores sense que obstrueixin el pas 

Habitatge rurals habitats 100 m 

 

Les distàncies establertes pel sector apícola poden reduir-se fins a un màxim del 75%, sempre que les arnes disposin d’una tanca 
d'almenys dos metres d’alçada a la banda situada cap a la carretera, camí, o establiment. La tanca pot ser de qualsevol material que 
obligui les abelles a iniciar el vol per sobre dels dos metres d’alçada 
 

 


