Ordre de 7 d’abril de 1994, sobre regulació de les explotacions
porcines
Vist el Decret 61/1994, de 22 de febrer, sobre regulació
de les explotacions ramaderes;
Vista
la
previsió
de
desenvolupament
de
les
prescripcions contingudes en l'esmentat Decret d'acord amb
les
exigències
específiques
dels
diferents
tipus
d'explotacions,
amb
la
finalitat
d'assegurar
un
desenvolupament racional de la producció adaptat a les
noves situacions del mercat;
Atesos l'Ordre de 27 de novembre de 1984, per la qual
es regula la gestió dels llibres genealògics de bestiar;
l'Ordre de 28 d'agost de 1985, sobre mesures per a
l'eradicació de la pesta porcina africana; el Reial decret
723/1990, de 8 de juny, sobre selecció i reproducció de
bestiar porcí de races pures; el Reial decret 1108/1991, de
12 de juliol, sobre normes zootècniques aplicables als
reproductors porcins híbrids; el Reial decret 420/1987, de
20 de febrer, sobre selecció i reproducció de bestiar boví
de races pures; la Directriu 91/629/CEE, de 19 de novembre,
relativa a les normes mínimes per a la protecció de
vedells; la Llei de 20 de desembre de 1952 i el seu
Reglament, de 4 de febrer de 1955; la Directriu 64/432/CEE,
relativa a intercanvis intracomunitaris d'animals de les
espècies bovina i porcina; la Directriu 91/630, de 19 de
novembre, relativa a les normes mínimes per a la protecció
de porcs; la Directriu 91/628/CEE, de 19 de novembre, sobre
la protecció dels animals durant el transport internacional
i que modifica les directrius 90/425/CEE i 91/496/CEE; la
Directriu 88/166/CEE, de 7 de març, relativa a les normes
mínimes per a la protecció de les gallines ponedores en
bateria; la Directriu 90/539/CEE, de 15 d'octubre de 1990,
relativa a les condicions de policia sanitària que regulen
els intercanvis intracomunitaris i les importacions d'aus
de corral i d'ous per a incubar provinents de països
tercers; i el Reial decret 1316/92, de 30 d'octubre, pel
qual s'estableixen els controls veterinaris i zootècnics
aplicables als intercanvis intracomunitaris de determinats
animals vius i productes amb vista a la realització del
mercat interior; el Decret 188/1993, d'1 de juny, sobre els
controls veterinaris i zootècnics de determinats animals
vius i productes per a la realització del mercat interior
comunitari;
A proposta del director
Indústries Agroalimentàries,

general

de

Producció

i

Ordeno:
Article 1
És objecte d'aquesta Ordre l'establiment de les normes
d'ordenació de les explotacions ramaderes següents:
Explotacions porcines.
Explotacions avícoles.
Explotacions cunícoles.
Explotacions bovines.
Secció 1
Normes d'ordenació de les explotacions porcines
Article 2
A efectes de la present disposició s'entendrà per:
a) Porc: animal de l'espècie porcina de qualsevol edat,
tant si es destina a la reproducció com a l'engreix, inclòs
el porc senglar.
b) Verro o semental: animal mascle de l'espècie porcina de
més de 6 mesos destinat a la reproducció.
c) Truja: animal femella de l'espècie porcina de més de 6
mesos destinat a la reproducció.
d) Garrí de cria: animal de l'espècie porcina des del
naixement fins al deslletament.
e) Garrí deslletat: animal de l'espècie porcina des del
deslletament fins als 2 mesos.
f) Porc jove o de recria: animal mascle o femella de
l'espècie porcina, de 2 a 6 mesos d'edat, destinat a la
reproducció.
g) Porc d'engreix: animal mascle o femella de l'espècie
porcina des dels 2 mesos fins al sacrifici.
Article 3
Les explotacions porcines regulades en aquesta Ordre es
classifiquen en:
a) Explotacions porcines de selecció.
b) Explotacions porcines de multiplicació.
c) Explotacions porcines d'hibridació.
d) Explotacions porcines de producció.
e) Explotacions porcines d'engreix.
f) Altres explotacions porcines.
Article 4
4.1
Les explotacions porcines de selecció són
les
dedicades a l'explotació i millora de races pures amb
llibres genealògics oficialment establerts o incloses en un
registre oficial de bestiar selecte, per a l'obtenció
d'animals selectes amb destinació a la reproducció i que
porten els corresponents programes de millora genètica i de
control sanitari.
4.2 Aquestes explotacions hauran de comptar amb l'efectiu

mínim de femelles en edat de reproducció establert en la
reglamentació específica de cada raça.
4.3
Tots els animals estaran inscrits en els llibres
genealògics corresponents o en els registres oficials
establerts.
Article 5
5.1
Les explotacions porcines de multiplicació són les
dedicades a la multiplicació d'animals de races o d'estirps
selectes procedents de les explotacions de selecció, amb la
finalitat principal d'obtenir femelles amb destinació a la
reproducció
i que porten els corresponents programes
productius i de control sanitari.
5.2 Tots els mascles utilitzats en aquestes explotacions
hauran
d'estar
inscrits
en els llibres genealògics
corresponents o en els registres oficials establerts.
Article 6
6.1
Les explotacions porcines d'hibridació són
les
incloses en un programa d'hibridació aprovat d'acord amb el
Reial decret 1108/1991, de 12 de juliol, i la finalitat del
qual
és la producció d'animals híbrids de l'espècie
porcina.
6.2
Les fases del programa d'hibridació es
podran
realitzar bé en una mateixa explotació o bé en explotacions
diferents. En aquest darrer cas les explotacions que portin
a terme la selecció es denominaran explotacions porcines
d'hibridació en fase de selecció, i les que multipliquin,
explotacions
porcines
d'hibridació
en
fase
de
multiplicació.
6.3
Les explotacions porcines
de
selecció
i
de
multiplicació poden integrar-se en programes d'hibridació.
Article 7
Les
explotacions
porcines
de producció són les
dedicades a la producció d'animals destinats al sacrifici.
En cas que produeixin animals per ser engreixats en altres
explotacions es denominaran explotacions
porcines
de
producció de garrins. Si els animals s'engreixen a la
mateixa explotació es denominaran explotacions porcines de
producció
de
cicle
tancat. Aquest
darrer
tipus
d'explotacions només podran engreixar els animals de la
mateixa explotació.
Article 8
Les explotacions porcines d'engreix són les dedicades
exclusivament a l'engreix dels animals.
Article 9
Es consideren
altres
dedicades
a
finalitats

explotacions
porcines
productives diferents a

les
les

definides en els articles 4, 5, 6, 7 i 8.
Article 10
10.1
Totes les explotacions porcines, independentment de
la seva classificació, hauran de complir els requisits
següents:
a) Les construccions, les instal·lacions, l'utillatge, els
equips i els mitjans de transport hauran de ser de fàcil
neteja i desinfecció i, si s'escau, de fàcil desinsectació
i desratització.
b) Disposar de femer, de fossa o de dipòsit per als
purins, construïts amb materials i formes que garanteixin
l'estanqueïtat
i
una capacitat d'emmagatzematge dels
excrements i aigües residuals per un període de temps
adequat a les possibilitats d'utilització agrícola, que com
a mínim equivaldrà a la producció d'aquests en quatre
mesos, o bé disposar de qualsevol altre sistema oficialment
aprovat de gestió d'excrements líquids i sòlids.
c) El titular de l'explotació ramadera haurà de disposar
d'extensió de sòl agrícola, propi o contractat, no ocupat
per construccions, suficient per a una correcta utilització
agrícola dels fems i dels purins, que es justificarà segons
criteris tècnics en funció
de
les
característiques
agroclimàtiques de la zona, o bé haurà de justificar que
participa
o
disposa
d'altres
sistemes
aprovats
d'utilització dels excrements conforme a la legislació
vigent en matèria de sanitat animal, salut pública i medi
ambient.
d) Disposar de fossa de cadàvers o de qualsevol altre
sistema de recollida o tractament i eliminació d'aquests
amb suficients garanties sanitàries i de protecció del medi
ambient.
e) La càrrega i descàrrega dels animals s'haurà de
realitzar amb suficients garanties sanitàries i de benestar
dels animals.
f) Dur a terme un programa sanitari contra les principals
malalties de l'espècie sota control veterinari, i donar
compliment a les normes sanitàries dictades per la Direcció
General de Producció i Indústries Agroalimentàries.
g) Identificar els animals d'acord amb la normativa
vigent.
h) Complir la resta d'exigències mínimes establertes en la
normativa específica en matèria de sanitat, protecció i
benestar dels animals.
i) En cas d'explotacions la producció de les quals vagi
destinada a l'obtenció d'animals o de productes sotmesos a
una normativa específica, s'hauran de complir els requisits
estructurals i de funcionament que s'assenyalin en aquesta.
10.2 Per a la instal·lació d'una nova explotació porcina
serà condició indispensable que aquesta mantingui una
distància adequada en relació amb altres explotacions

porcines, escorxadors, sales de desfer, indústries càrnies,
centres d'aprofitament de cadàvers o altres instal·lacions
relacionades amb la producció porcina que es
puguin
considerar font de contagi.
En cas que aquesta distància sigui inferior a 1.000 metres
s'hauran
de
justificar
les
mesures específiques i
suficients adoptades per evitar la difusió de malalties.
Article 11
11.1 A partir de l'1 de gener de 1994 a totes les
explotacions porcines de nova construcció i aquelles que es
modifiquin, cada porc de més de 10 setmanes d'edat criat en
grup disposarà d'una superfície lliure no inferior a:
a) 0,15 m2 per porc amb un pes mitjà igual o inferior a 10
kg.
b) 0,20 m2 per porc amb un pes mitjà comprès entre 10 i 20
kg.
c) 0,30 m2 per porc amb un pes mitjà comprès entre 20 i 30
kg.
d) 0,40 m2 per porc amb un pes mitjà comprès entre 30 i 50
kg.
e) 0,55 m2 per porc amb un pes mitjà comprès entre 50 i 85
kg.
f) 0,65 m2 per porc amb un pes mitjà comprès entre 85 i
110 kg.
g) 1,00 m2 per porc amb un pes mitjà superior a 110 kg.
Aquestes condicions s'aplicaran a totes les explotacions
porcines a partir de l'1 de gener de 1998.
11.2
A partir del 31 de desembre de 1995 es prohibeix la
construcció o el condicionament d'instal·lacions en les
quals es lliguin les truges i els porcs joves femelles.
11.3 Els requisits establerts als apartats 1 i 2 d'aquest
article no seran aplicables a les explotacions de menys de
6 porcs o 5 truges amb els seus garrins.
Article 12
12.1
Les explotacions porcines de selecció, les de
multiplicació i les d'hibridació, a més dels requisits
establerts als articles 10 i 11, hauran de complir les
condicions següents:
a) Tots els locals estaran dins d'una àrea tancada i
aïllada de l'exterior i disposaran d'un
sistema
de
protecció per impedir el pas d'ocells, rosegadors i altres
animals possibles transmissors de malalties.
b) El sistema de càrrega i descàrrega d'animals ha de
garantir que els camions no hagin d'entrar dins l'àrea
tancada i s'haurà de disposar d'un sistema per a una
adequada desinfecció de les rodes dels vehicles que entrin
a l'explotació.
c) A l'entrada de cada un dels locals hi haurà piletes de
desinfecció de dimensions i profunditat adequades que

continguin permanentment el producte desinfectant adient.
d) Disposar d'un local adequat per a l'aïllament sanitari
i l'observació dels animals.
e) Gaudir de la qualificació sanitària prevista a l'Ordre
de 28 d'agost de 1985.
12.2
En
aquestes
explotacions únicament es poden
engreixar els excedents de l'explotació mateixa. En cap cas
s'autoritzarà l'entrada d'animals per a engreix d'altres
orígens.
Article 13
Les explotacions porcines d'engreix, a més de complir
l'establert als articles 10 i 11, hauran de subministrar-se
de
garrins
procedents
d'explotacions
qualificades
sanitàriament.
Article 14
Les altres explotacions porcines, a més dels requisits
establerts en els articles 10 i 11, hauran de complir les
exigències que fixi la Direcció General de Producció i
Indústries Agroalimentàries en funció
de
les
seves
característiques i finalitats productives.
Article 15
La
Secció
d'explotacions
porcines
del Registre
d'explotacions ramaderes, prevista al Decret 61/1994, de 22
febrer, sobre regulació de les explotacions ramaderes,
s'estructura en les subseccions següents:
a) Explotacions porcines de selecció.
b) Explotacions porcines de multiplicació.
c) Explotacions porcines d'hibridació:
Totes les fases.
De fase de selecció.
De fase de multiplicació.
d) Explotacions porcines de producció:
Cercle tancat.
De garrins.
e) Explotacions porcines d'engreix.
f) Explotacions de porc senglar.
g) Altres explotacions porcines.
Article 16
16.1
Totes les explotacions porcines, amb independència
del nombre d'animals, s'hauran d'inscriure en la Secció
d'explotacions
porcines
del
Registre
d'explotacions
ramaderes, i figuraran incloses en les subseccions de
classificació en funció de la finalitat productiva.
16.2
Les explotacions de selecció, multiplicació i
hibridació hauran de presentar, a més de la documentació
prevista al Decret esmentat, una memòria justificativa del
compliment dels requisits obligatoris per a aquests tipus

d'explotacions.
Secció 2
Normes d'ordenació de les explotacions avícoles
Article 17
A efectes de la present disposició s'entendrà per:
a) Aus de corral: les gallines, galls dindi, pintades,
ànecs, oques, guatlles, coloms, faisans, perdius i aus
corredores (ratites) criades o mantingudes en captivitat
per a la seva reproducció, la producció de carn, d'ous de
consum o d'altres productes, per a activitats esportives o
per al subministrament per a la repoblació i per a
experimentació.
b) Ous per incubar: els ous produïts per les aus de corral
i destinats a la incubació.
c) Pollets d'un dia de vida: totes les aus de corral de
menys de 72 hores i que encara no han estat alimentades,
amb excepció dels ànecs muts (raça Barberie), els quals
poden ser alimentats.
d) Aus de cria: les aus de corral amb 72 hores o més de
vida i destinades a la producció d'ous per incubar.
e) Aus d'explotació: les aus de corral amb 72 hores o més
de vida i criades per a la producció de carn, d'ous de
consum o d'altres productes, per a activitats esportives o
per al subministrament per a la repoblació i per a
experimentació.
Article 18
Les explotacions avícoles regulades en aquesta Ordre es
classifiquen en:
a) Explotacions avícoles de selecció.
b) Explotacions avícoles de multiplicació.
c) Explotacions avícoles de cria.
d) Explotacions avícoles de producció.
e) Sales d'incubació.
f) Altres explotacions avícoles.
Article 19
19.1
Les explotacions avícoles de selecció són les
dedicades a la producció d'ous per incubar destinats a la
producció d'aus de cria.
19.2
Les explotacions avícoles de multiplicació són les
dedicades a la producció d'ous per incubar destinats a la
producció d'aus d'explotació.
19.3
Les explotacions avícoles de cria són les dedicades
a realitzar el creixement de les aus de corral fins a la
fase de posta.
19.4
Les explotacions avícoles de producció són les
dedicades a la producció i venda d'ous per al consum, aus
per al sacrifici o altres productes avícoles o a altres

produccions avícoles.
19.5 Les sales d'incubació són les explotacions avícoles
dedicades a la incubació, l'eclosió dels ous per incubar i
el subministrament de pollets d'un dia de vida.
19.6
Es consideren altres explotacions avícoles les
dedicades
a
finalitats
productives diferents a les
definides en els apartats anteriors d'aquest article.
Article 20
20.1 Totes les explotacions avícoles, independentment de
la seva classificació, hauran de complir els requisits
següents:
a) Les construccions, les instal·lacions, l'utillatge, els
equips i els mitjans de transport hauran de ser de fàcil
neteja i desinfecció i, si s'escau, de fàcil desinsectació
i desratització.
b) Disposar de femer, de fossa o de dipòsit per a les
dejeccions,
construïts
amb
materials
i formes que
garanteixin l'estanqueïtat i una capacitat d'emmagatzematge
dels excrements i aigües residuals per un període adequat a
les possibilitats d'utilització agrícola que com a mínim
equivaldrà a la producció d'aquests en quatre mesos, o bé
disposar de qualsevol altre sistema oficialment aprovat de
gestió d'excrements líquids i sòlids.
c) El titular de l'explotació ramadera haurà de disposar
d'extensió de sòl agrícola, propi o contractat, no ocupat
per construccions, suficient per a una correcta utilització
agrícola dels fems i de les dejeccions, que es justificarà
segons criteris tècnics en funció de les característiques
agroclimàtiques de la zona, o bé haurà de justificar que
participa
o
disposa
d'altres
sistemes
aprovats
d'utilització dels excrements conforme a la legislació
vigent en matèria de sanitat animal, salut pública i medi
ambient.
d) Disposar de fossa de cadàvers o de qualsevol altre
sistema de recollida o tractament i eliminació d'aquests o,
si s'escau, de restes d'incubació, que reuneixi
les
suficients garanties sanitàries i de protecció del medi
ambient.
e) Dur a terme un programa sanitari contra les principals
malalties de l'espècie sota control veterinari, i donar
compliment a les normes sanitàries dictades per la Direcció
General de Producció i Indústries Agroalimentàries.
f) En cas que l'explotació albergui més d'una espècie
d'aus
de corral, aquestes espècies estaran clarament
separades entre si.
g) Les explotacions avícoles la producció de les quals
vagi destinada a l'obtenció d'animals o de productes
sotmesos a una normativa específica hauran de complir els
requisits estructurals i de funcionament que s'assenyalin
en aquesta.

h) Els embalatges, caixes, gàbies i mitjans de transport
d'ous per incubar, de pollets d'un dia, d'aus de cria,
d'aus d'explotació i d'aus per al sacrifici, s'hauran
d'ajustar als requisits
establerts
a
la
Directriu
90/539/CEE, de 15 d'octubre.
i) Complir la resta d'exigències mínimes establertes en la
normativa específica en matèria de sanitat, protecció i
benestar dels animals.
20.2 Per a la instal·lació d'una nova explotació avícola
serà condició indispensable que aquesta mantingui una
distància adequada en relació amb altres explotacions
avícoles, escorxadors, sales de desfer, indústries càrnies,
centres d'aprofitament de cadàvers o altres instal·lacions
relacionades amb la producció avícola que es
puguin
considerar font de contagi.
Quan aquestes distàncies siguin inferiors a 1.000 m
s'hauran
de
justificar
les
mesures
de
protecció
específiques i suficients adoptades per evitar la difusió
de malalties.
20.3
Les
explotacions
avícoles
hauran
d'albergar
exclusivament les aus de corral definides a l'article 17.
Article 21
Les explotacions avícoles de selecció, multiplicació i
cria hauran de complir a més de l'establert a l'article
anterior els requisits específics següents:
a) Únicament podran albergar aus de corral procedents de
la mateixa explotació i/o d'altres explotacions igualment
registrades o autoritzades.
b)
Portar
un llibre de registre, fitxer o suport
informàtic, que es conservarà com a mínim durant dos anys
després de l'eliminació dels animals, on haurà de constar:
Les entrades i sortides de les aus.
La productivitat.
La morbilitat i mortalitat i les seves causes.
Les anàlisis de laboratori efectuades i els resultats
obtinguts.
La procedència de les aus.
La destinació dels ous, si s'escau.
c) En cas que l'explotació albergui més d'una espècie
d'aus
de corral, aquestes espècies estaran clarament
separades entre si.
Article 22
Les sales d'incubació hauran de complir, a més de
l'establert a l'article 20, els requisits específics que es
detallen a continuació:
a) Mantenir una separació física i funcional entre la
incubadora i les instal·lacions de cria. La disposició de
la instal·lació haurà de permetre la separació
dels
diferents sectors funcionals:

Emmagatzematge i classificació dels ous.
Desinfecció.
Pre-incubació.
Naixement.
Preparació i condicionament de les expedicions.
b) Disposar d'un sistema de protecció per impedir el pas
d'ocells,
rosegadors
i
d'altres
animals
possibles
transmissors de malalties.
c) El funcionament es basarà en el principi de circulació
de sentit únic dels ous, dels materials de servei i del
personal.
d) Els ous per incubar hauran de procedir d'explotacions
avícoles de selecció o multiplicació,
registrades
o
autoritzades.
e)
Les
operacions
de desinfecció hauran d'afectar
obligatòriament:
Els ous, entre el moment de la seva arribada i la seva
posada en incubació.
Les incubadores, de forma sistemàtica.
Les cambres de naixement i el material, després de cada
naixement.
f) Portar un registre de la sala d'incubació, fitxer o
suport informàtic que es conservarà almenys durant dos
anys, en el qual s'indicarà:
La procedència dels ous i la data d'arribada.
Els resultats dels naixements.
Les anomalies observades.
Les anàlisis de laboratori realitzades i els resultats
obtinguts.
Els programes de vacunació.
El nombre i la destinació dels ous incubats que no van
donar lloc a naixements.
La destinació dels pollets d'un dia de vida.
g) Hauran de complir els requisits sanitaris exigits per
la Directriu 90/539/CEE, de 15 d'octubre.
Article 23
Les altres explotacions avícoles, a més dels requisits
establerts a l'article 20, hauran de complir les exigències
que fixi la Direcció General de Producció i Indústries
Agroalimentàries en funció de les seves característiques i
finalitats productives.
Article 24
24.1 Les explotacions avícoles de producció que alberguin
gallines ponedores en bateria i les gàbies d'allotjament es
regiran per les normes següents:
a) La forma i el tipus dels materials utilitzats per a la
construcció de les gàbies i la concepció i la dimensió de
l'obertura d'aquestes hauran de ser de naturalesa tal que
eviti qualsevol ferida als animals, tant durant la seva

estada com quan s'hagin d'extreure d'elles.
b) Les gàbies hauran d'estar condicionades de manera que
es pugui evitar la fugida de les aus.
c) Les aus tindran accés cada dia a una alimentació
adequada, nutritiva i higiènica, així com accés a aigua
fresca, excepte en casos de tractament terapèutic
o
profilàctic.
d) Les naus hauran de disposar de suficient llum que
permeti realitzar la inspecció periòdica de les aus i si
fos necessari poder examinar-les detingudament.
e) Només s'autoritzarà una instal·lació de més de 3 pisos
de gàbies en el cas que hi hagi dispositius que permetin
inspeccionar sense dificultats tots els pisos.
f) En cas que les aus no presentin bon aspecte de salut,
inclosos els canvis de comportament, s'hauran d'establir
les causes i prendre les mesures adients per tractar-les,
aïllar-les, sacrificar-les o vigilar el seu entorn. Si el
problema fos degut a l'entorn es corregirà aquest una
vegada s'hagin
buidat
les
instal·lacions
i
abans
d'introduir nous lots d'animals.
g)
Els
equips
automàtics
o
mecànics
s'hauran
d'inspeccionar periòdicament. En cas de detectar fallides
es
procedirà d'immediat a solucionar-les per tal de
preservar la salut i el benestar dels animals. Si això no
fos possible es procedirà a prendre les mesures necessàries
que permetin solucionar provisionalment l'avaria.
Haurà d'existir un sistema que pugui detectar qualsevol
avaria del sistema automàtic de ventilació indispensable.
h) Les parts de les gàbies que estan en contacte amb les
aus es netejaran i desinfectaran cada vegada que es treguin
els animals i se n'introdueixin nous lots. Mentre la gàbia
estigui ocupada, la superfície i el conjunt de l'equip es
mantindran en un estat de neteja mínim satisfactori.
i) L'aïllament i la ventilació de les naus hauran de
garantir que la velocitat de desplaçament de l'aire, les
concentracions de gas, la temperatura, la humitat relativa
i el nivell de pols es mantinguin dintre d'uns límits que
no siguin perjudicials per als animals.
j) En cas que hi hagués il·luminació artificial les aus
hauran de beneficiar-se tots els dies d'un termini de repòs
apropiat, en el decurs del qual la intensitat de la llum es
reduirà
de
manera
que
les
aus
puguin
reposar
convenientment.
24.2
A partir de 1995 les explotacions de gallines
ponedores en bateria hauran de disposar de les condicions
següents:
a) Cada gallina ponedora haurà de disposar de 450 cm2 de
superfície útil, com a
mínim,
mesurats
en
sentit
horitzontal.
b) Cada gallina disposarà de 10 cm, com a mínim, de
menjadora que pugui ser utilitzada sense restriccions. La

longitud
de
la
menjadora
d'una
gàbia
s'obtindrà
multiplicant per 10 el nombre d'aus de la gàbia.
c) Si l'abeurador és en canal, haurà de ser de la mateixa
longitud que la menjadora. Si l'abeurador és del sistema de
cassoleta o de broquet, hauran d'haver-hi com a mínim dos
per gàbia.
d) En el 65% de la superfície de la gàbia, l'alçada mínima
serà de 40 cm i no menys de 35 cm a la resta de la
superfície.
e) El terra de les gàbies haurà d'estar construït de
manera que pugui suportar totes les garres anteriors de
cada pota. La inclinació no podrà superar el 14% o els 8
graus. Si el terra no està construït d'entramat metàl·lic
de malles rectangulars podrà autoritzar-se la inclinació
més pronunciada.
Article 25
La Secció
d'explotacions
avícoles
del
Registre
d'explotacions ramaderes, prevista al Decret 61/1994, de 22
de febrer, sobre regulació de les explotacions ramaderes,
s'estructura en les subseccions següents:
a) Explotacions avícoles de selecció.
b) Explotacions avícoles de multiplicació.
c) Explotacions avícoles de cria.
d) Explotacions avícoles de producció.
e) Sales d'incubació.
f) Altres explotacions avícoles.
Article 26
26.1 Totes les explotacions avícoles s'hauran d'inscriure
en la corresponent secció del Registre d'explotacions
ramaderes,
excepte
les explotacions avícoles que no
comercialitzen la seva producció, les que no participin en
certàmens ramaders, i aquelles que estiguin regulades
d'acord amb el previst a la legislació específica d'animals
d'experimentació.
26.2 Les explotacions de selecció i de multiplicació
hauran de presentar, a més de la documentació prevista al
Decret esmentat, una memòria justificativa del compliment
dels
requisits
obligatoris
per
a
aquests
tipus
d'explotacions.
Secció 3
Normes d'ordenació de les explotacions cunícoles
Article 27
Les explotacions cunícoles regulades en aquesta Ordre
es classifiquen en:
a) Explotacions cunícoles de selecció.
b) Explotacions cunícoles de multiplicació.
c) Explotacions cunícoles de reproducció.

d) Explotacions cunícoles de producció.
e) Altres explotacions cunícoles.
Article 28
28.1 Les explotacions cunícoles de selecció són les
explotacions dedicades a la millora genètica de races i
línies d'acord amb un programa de millora genètica i un
programa de control sanitari aprovats.
28.2
Les explotacions cunícoles de multiplicació són les
explotacions dedicades a l'encreuament d'animals provinents
regularment i exclusivament d'explotacions de selecció i
que porten un programa d'encreuament i un programa de
control sanitari aprovats.
28.3 Les explotacions cunícoles de reproducció són les
explotacions on es realitzen encreuaments de conills de
procedència pròpia o de l'exterior i que porten un programa
productiu i un programa de control sanitari aprovats.
28.4 Les explotacions cunícoles de producció són les
explotacions dedicades a la producció de conills per a
l'aprofitament de la carn, la pell o el pèl, per a
repoblació o per a experimentació.
28.5
Es consideren altres explotacions cunícoles les
dedicades a finalitats productives
diferents
a
les
definides en els apartats anteriors d'aquest article.
Article 29
29.1 Totes les explotacions cunícoles, independentment de
la seva classificació, hauran de complir els requisits
següents:
a) Les construccions, les instal·lacions, l'utillatge, els
equips i els mitjans de transport hauran de ser de fàcil
neteja i desinfecció i, si s'escau, de fàcil desinsectació
i desratització.
b) La utilització, la retirada o la transformació dels
excrements s'hauran de realitzar per procediments que
garanteixin la seva efectivitat, sense efectes negatius
sobre la sanitat humana, animal o el medi ambient. En cas
que la utilització o retirada dels fems no sigui immediata
a la seva extracció de les instal·lacions, es disposarà de
femer que garanteixi l'estanqueïtat i
amb
capacitat
d'emmagatzematge adequada a les possibilitats d'utilització
agrícola o altra utilització.
c) Disposar de fossa de cadàvers o de qualsevol altre
sistema de recollida o de tractament i d'eliminació dels
cadàvers que reuneixi les suficients garanties sanitàries i
de protecció del medi ambient.
d) Dur a terme un programa sanitari contra les principals
malalties de l'espècie sota control veterinari, i donar
compliment a les normes sanitàries dictades per la Direcció
General de Producció i Indústries Agroalimentàries.
e) En cas d'explotacions cunícoles la producció de les

quals vagi destinada a l'obtenció d'animals o de productes
sotmesos a una normativa específica s'hauran de complir els
requisits estructurals i de funcionament que s'assenyalin
en aquesta.
f) La càrrega i descàrrega dels animals s'haurà de
realitzar amb suficients garanties sanitàries i de benestar
dels animals.
g) La producció de conills per a repoblació, així com per
a l'experimentació o altres fins científics s'haurà de
realitzar
complint
els requisits específiques per a
aquestes finalitats.
h) Complir la resta d'exigències mínimes establertes en
matèria de sanitat, protecció i benestar dels animals.
29.2
Per
a la instal·lació de noves explotacions
cunícoles de més de 30 conilles serà condició indispensable
que l'explotació mantingui una distància adequada
en
relació amb altres explotacions cunícoles, escorxadors,
sales de desfer, indústries càrnies, centres d'aprofitament
de cadàvers o altres instal·lacions relacionades amb la
producció
cunícola que es puguin considerar font de
contagi.
Quan aquestes distàncies siguin inferiors a 500 metres
s'hauran
de
justificar
les
mesures
de
protecció
específiques i suficients adoptades per evitar la difusió
de malalties.
Article 30
30.1
Els programes de millora genètica, d'encreuament i
productius de les explotacions cunícoles de selecció, de
multiplicació o de reproducció, així com els programes de
control sanitari previstos a l'article 28, seran aprovats
per
la
Direcció
General de Producció i Indústries
Agroalimentàries.
30.2 Els programes de millora genètica, d'encreuament i
productius hauran de reunir els requisits següents:
a) Funcionament eficaç.
b) Tenir establert un sistema de registre de filiacions o
genealogia i preveure la
realització
dels
controls
corresponents.
c) Tenir un nombre suficient de caps per portar a terme el
programa de millora, d'encreuament o productiu.
d) Disposar d'un sistema d'identificació dels animals.
e) Definir els objectius de cria.
f) Estar en condicions d'utilitzar les dades relatives als
resultats zootècnics que es necessiten per a la realització
del
programa
de
millora
genètica, d'encreuament o
productiu.
g) Disposar d'un sistema de gestió individual de les dades
zootècniques que permeti apreciar el valor genètic dels
animals.

Article 31
Les explotacions cunícoles de selecció, multiplicació i
reproducció, a més dels requisits establerts a l'article
29, hauran de complir les condicions següents:
a) En funció del tipus d'explotació, les instal·lacions
disposaran d'un sistema de protecció per impedir el pas
d'ocells,
rosegadors
i
altres
animals
possibles
transmissors de malalties.
b) Disposar d'un local adequat per a l'aïllament sanitari
i l'observació dels nous animals entrats.
c) La zona d'exposició o venda haurà d'estar separada del
recinte general de cria.
d) Gaudir de la qualificació sanitària que determinarà la
Direcció
General
de
Producció
i
Indústries
Agroalimentàries.
e)
Tots
els
animals
reproductors
hauran
d'anar
identificats amb els signes o els números d'identificació
de l'explotació i amb la marca oficial mitjançant tatuatge,
marca a l'orella o altre sistema aprovat d'identificació.
Article 32
Les altres explotacions cunícoles, a més dels requisits
establerts a l'article 29, hauran de complir les exigències
que fixi la Direcció General de Producció i Indústries
Agroalimentàries en funció de les seves característiques i
finalitats productives.
Article 33
La Secció d'explotacions cunícoles establerta en el
Decret 61/1994, de 22 de febrer, sobre regulació de les
explotacions ramaderes, s'estructura en les subseccions
següents:
a) Explotacions cunícoles de selecció.
b) Explotacions cunícoles de multiplicació.
c) Explotacions cunícoles de reproducció.
d) Explotacions cunícoles de producció.
e) Altres explotacions cunícoles.
Article 34
34.1
Totes les explotacions cunícoles de més de 30
conilles, així com les de capacitat inferior a 30 conilles
que comercialitzin la seva producció o participin en
certàmens ramaders s'hauran d'inscriure en la
secció
corresponent del Registre d'explotacions ramaderes, amb
excepció d'aquelles que estiguin registrades d'acord amb el
previst
a
la
legislació
específica
d'animals
d'experimentació.
34.2
Les explotacions de selecció, multiplicació i
reproducció hauran de presentar, a més de la documentació
prevista al Decret esmentat, una memòria justificativa del
compliment dels requisits obligatoris per a aquests tipus

d'explotacions.
Secció 4
Normes d'ordenació de les explotacions bovines
Article 35
A efectes de la present disposició s'entendrà per:
a) Bovins: animals de l'espècie bovina i de l'espècie
bubalus de qualsevol edat, tant si es destinen a la
reproducció com a l'engreix.
b) Vaca: femella de l'espècie bovina que ha parit alguna
vegada o que té més de 2 anys.
c) Toro: mascle de l'espècie bovina de més d'un any
utilitzat per a la reproducció.
d) Bou: mascle de l'espècie bovina castrat de més d'un
any.
e) Vedells de recria: femelles de l'espècie
bovina
destinades a la reproducció dels 4 mesos als 2 anys i
mascles de l'espècie bovina destinats a la reproducció dels
4 mesos a l'any.
f) Vedells de cria: femelles i mascles de l'espècie bovina
de menys de 4 mesos.
g) Vedells d'engreix: animals de l'espècie bovina de més
de 4 mesos destinats al sacrifici.
Article 36
Les explotacions bovines regulades en aquesta Ordre es
classifiquen en:
a) Explotacions bovines de selecció.
b) Explotacions bovines de recria.
c) Explotacions bovines de producció.
d) Explotacions bovines d'engreix.
e) Altres explotacions bovines.
Article 37
37.1
Les explotacions bovines de selecció són aquelles
que es dediquen a l'explotació i millora de bestiar boví de
races pures amb llibres genealògics oficialment establerts
o incloses en un registre oficial de bestiar selecte,
l'objecte principal de les quals és l'obtenció d'animals
selectes per a la reproducció, i que compleixen el programa
de
millora
genètica
establert al llibre genealògic
corresponent, així com el corresponent programa de control
sanitari.
37.2
Aquestes
explotacions
hauran de comptar amb
l'efectiu mínim de femelles en edat
de
reproducció
establert en la reglamentació específica de cada raça.
37.3
Tots els animals d'aquestes explotacions estaran
inscrits en els llibres genealògics corresponents o en els
registres oficials establerts.

Article 38
Les explotacions bovines de recria són aquelles que es
dediquen exclusivament a
recriar
animals
procedents
d'altres explotacions fins que aquests animals assoleixen
l'edat reproductora.
Article 39
Les explotacions bovines de producció són aquelles que
es dediquen a l'explotació dels animals de l'espècie bovina
per a l'obtenció de llet, vedells o altres productes.
Segons el tipus de producció aquestes explotacions es
classifiquen en:
a) Explotacions bovines de producció làctia: són aquelles
explotacions que es dediquen primordialment a la producció
de llet i que comercialitzen la major part d'aquesta llet.
b) Explotacions bovines de producció càrnia: són aquelles
explotacions que es dediquen primordialment a l'obtenció de
vedells, en les quals la llet de les femelles es dedica a
la cria d'aquests.
c) Explotacions bovines de producció mixta: són aquelles
explotacions que tenen les dues orientacions productives
esmentades als apartats a) i b) d'aquest article.
Article 40
Les explotacions bovines d'engreix són aquelles que es
dediquen exclusivament a l'engreix dels vedells.
Article 41
Es consideren altres explotacions bovines les dedicades
a finalitats productives diferents a les definides als
articles 37, 38, 39 i 40.
Article 42
42.1
Totes les explotacions bovines, independentment de
la seva classificació, hauran de complir els requisits
següents:
a) Les construccions, les instal·lacions, l'utillatge, els
equips i els mitjans de transport hauran de ser de fàcil
neteja i desinfecció i, si s'escau, de fàcil desinsectació
i desratització.
b) Disposar de femer, de fossa o de dipòsit per als
purins, construïts amb materials i formes que garanteixin
l'estanqueïtat
i
una capacitat d'emmagatzematge dels
excrements i aigües residuals per un període de temps
adequat a les possibilitats d'utilització agrícola, que com
a mínim equivaldrà a la producció d'aquests en quatre
mesos, o bé disposar de qualsevol altre sistema oficialment
aprovat de gestió d'excrements líquids i sòlids.
c) El titular de l'explotació ramadera haurà de disposar
d'extensió de sòl agrícola, propi o contractat, no ocupat
per construccions, suficient per a una correcta utilització

agrícola dels fems i dels purins, que es justificarà segons
criteris tècnics en funció
de
les
característiques
agroclimàtiques de la zona o bé haurà de justificar que
participa
o
disposa
d'altres
sistemes
aprovats
d'utilització dels excrements conforme a la legislació
vigent en matèria de sanitat animal, salut pública i medi
ambient.
d) Disposar de fossa de cadàvers o de qualsevol altre
sistema de recollida o de tractament i d'eliminació dels
cadàvers que reuneixi les suficients garanties sanitàries i
de protecció del medi ambient.
e) La càrrega i descàrrega dels animals s'haurà de
realitzar amb suficients garanties sanitàries i de benestar
del animals.
f) Dur a terme un programa sanitari contra les principals
malalties de l'espècie sota control veterinari, i donar
compliment a les normes sanitàries dictades per la Direcció
General de Producció i Indústries Agrolimentàries.
g) En cas d'explotacions la producció de les quals vagi
destinada a l'obtenció d'animals o de productes sotmesos a
una normativa específica, s'hauran de complir els requisits
estructurals i de funcionament
que
s'assenyalin
en
l'esmentada normativa específica.
h)
Complir
les
exigències
establertes en matèria
d'identificació i registre d'animals.
i) Complir la resta d'exigències mínimes establertes en la
normativa específica en matèria de sanitat, protecció i
benestar dels animals.
j) En aquelles explotacions en què hi hagi equips de
munyida mecànics, aquests s'hauran de mantenir en unes
bones condicions higiènico-sanitàries i s'hauran de revisar
periòdicament.
42.2
Per a la instal·lació d'una nova explotació bovina
serà condició indispensable que aquesta mantingui una
distància adequada en relació amb altres explotacions
bovines, escorxadors, sales de desfer, indústries càrnies,
centres d'aprofitament de cadàvers o altres instal·lacions
relacionades amb la producció bovina que
es
puguin
considerar font de contagi. En tots els casos s'hauran de
justificar les mesures específiques i suficients adoptades
per evitar la difusió de malalties.
Article 43
43.1
A partir de l'1 de gener de 1994 totes les
explotacions bovines de nova construcció o les que es
modifiquin hauran de complir els requisits següents, pel
que fa a tots els vedells de menys de 6 mesos d'edat:
a) Si estan allotjats en grup, hauran de disposar d'un
espai lliure suficient per tal que es puguin donar la volta
i jeure sense dificultat, i d'1,5 m2, almenys, per a cada
vedell de 150 kg de pes viu.

b) Quan estiguin allotjats en recintes
individuals,
aquests recintes hauran de tenir una amplada que no podrà
ser inferior a 0,80 vegades l'alçada de l'animal i mai serà
inferior a 90 cm; s'acceptarà una variació del 10%. Els
envans de separació, en cas que n'hi hagi, hauran de ser
calats.
43.2
Els requisits establerts
a
l'apartat
1
no
s'aplicaran a les explotacions de menys de 6 vedells.
43.3
Les explotacions construïdes abans de 1994 que no
compleixin els requisits als quals fa referència l'apartat
primer d'aquest article s'hauran d'adequar en els terminis
que s'establiran d'acord amb la normativa comunitària.
Article 44
44.1 Les explotacions bovines de producció lletera i de
producció mixta hauran de complir, a més dels requisits
establerts als articles 42 i 43, el següent:
a) Disposar d'un equip de munyida mecànic, de filtratge,
de refrigeració i conservació de la llet.
b) Disposar d'un local de condicions higièniques adequades
per al filtratge, la refrigeració i la conservació de la
llet, que tingui aigua corrent i desguassos i que estigui
ben ventilat i protegit d'insectes i rosegadors.
c) Disposar d'aigua potable en quantitat suficient.
44.2
Els equips de munyida mecànics, així com els de
filtratge, de refrigeració i de conservació de la llet,
s'hauran d'ajustar a les normes oficials establertes i
hauran de complir les característiques següents:
a) Estar construïts amb material adequat i instal·lats de
manera que es faciliti la seva neteja, desinfecció i
conservació.
b) Les superfícies que hagin d'estar en contacte amb la
llet seran perfectament llises, resistents a la corrosió i
fàcilment accessibles per a la seva neteja.
c) Els recipients utilitzats en la manipulació de la llet
es mantindran en bon estat de conservació, sense corrosions
ni oxidacions.
Article 45
45.1
Les explotacions bovines de selecció hauran de
complir, a més dels requisits establerts als articles 42 i
43, el següent:
a)
Gaudir de la qualificació sanitària prevista al
Reglament d'epizoòties i a la Directriu 64/432/CEE, de 26
de juny.
b) Disposar d'un local adequat per a l'aïllament sanitari
i l'observació dels animals.
c) Disposar d'un sistema de desinfecció dels vehicles que
hi entrin, així com per a altres vehiculadors, per tal
d'evitar la possible difusió de malalties.
d) En aquestes explotacions únicament es podran engreixar

els
excedents
de
l'explotació mateixa. En cap cas
s'autoritzarà l'entrada d'animals per a engreix d'altres
orígens.
45.2
En cas d'explotacions bovines de selecció de races
d'aptitud lletera seran aplicables, a més, els requisits
establerts a l'article 44.
Article 46
Les explotacions bovines de recria hauran de complir, a
més dels requisits establerts als articles 42 i 43, el
següent:
a) Gaudir de la qualificació sanitària prevista
al
Reglament d'epizoòties i a la Directriu 64/432/CEE, de 26
de juny.
b) Els animals
hauran
de
provenir
d'explotacions
qualificades sanitàriament.
c) Disposar d'un local adequat per a l'aïllament sanitari
i l'observació dels animals.
d) Disposar d'un sistema de desinfecció dels vehicles que
hi entrin, així com per a altres vehiculadors, per tal
d'evitar la possible difusió de malalties.
Article 47
Les altres explotacions bovines, a més dels requisits
establerts als articles 42 i 43, hauran de complir les
exigències que fixi la Direcció General de Producció i
Indústries Agroalimentàries en funció
de
les
seves
característiques i finalitats productives.
Article 48
La
Secció
d'explotacions
bovines
del
Registre
d'explotacions ramaderes, prevista al Decret 61/1994, de 22
de febrer, sobre regulació de les explotacions ramaderes,
s'estructura en les subseccions següents:
a) Explotacions bovines de selecció.
b) Explotacions bovines de recria.
c) Explotacions bovines de producció de llet, de carn o
mixtes.
d) Explotacions bovines d'engreix.
e) Explotacions de búfals.
f) Altres explotacions bovines.
Article 49
49.1 Totes les explotacions bovines, amb independència
del
nombre
d'animals,
s'hauran
d'inscriure
en la
corresponent secció del Registre d'explotacions ramaderes i
figuraran incloses en les subseccions de classificació en
funció de la seva finalitat productiva.
49.2
Les explotacions bovines de selecció hauran de
presentar, a més de la documentació especificada al Decret
esmentat, una memòria justificativa del compliment dels

requisits obligatoris per a aquest tipus d'explotació.
Disposicions transitòries
-1 Les inscripcions que en la data de publicació d'aquesta
Ordre figuren en el Registre d'explotacions porcines com de
cicle tancat, producció de garrins i les d'engreix, així
com aquelles que figuren en el Registre d'explotacions
avícoles com de producció d'ous o de carn, de recerca i
d'altres produccions, continuaran sent vàlides, sempre que
no hi hagi variacions en les dades que hi figuren.
Els titulars d'explotacions porcines inscrites en el
Registre i classificades com de selecció, multiplicació i
hibridació, i les explotacions avícoles classificades com
de selecció o multiplicació i les sales d'incubació hauran
d'acreditar en el termini de 6 mesos el compliment dels
requisits fixats en aquesta Ordre. En cas contrari la
inscripció quedarà sense efecte.
Els titulars d'aquests tipus d'explotacions amb possessió
del llibre d'explotació ramadera no inscrites en
el
Registre
corresponent
o
els titulars d'explotacions
inscrites que hagin sofert variacions respecte de les dades
declarades amb anterioritat, hauran de sol·licitar la seva
inscripció o modificació en la corresponent secció del
Registre d'explotacions ramaderes en el termini màxim de 6
mesos.
- 2
Les inscripcions que en la data de publicació
d'aquesta Ordre figurin en el Registre d'explotacions
cunícoles classificades com de producció continuaran sent
vàlides, sempre que no hi hagi variacions en les dades que
hi figuren.
Els titulars d'explotacions inscrites classificades com de
selecció o de multiplicació hauran d'acreditar en el
termini de 6 mesos el compliment dels requisits fixats en
aquesta Ordre. En cas contrari la inscripció quedarà sense
efecte.
Els titulars d'explotacions cunícoles amb possessió del
llibre d'explotació ramadera no inscrites en el Registre
corresponent en la data de publicació d'aquesta Ordre o les
inscrites però que han sofert variacions respecte a les
dades declarades, hauran de sol·licitar la seva inscripció
en el termini màxim de 6 mesos.
- 3 Els titulars d'explotacions bovines en possessió del
llibre d'explotació ramadera hauran de sol·licitar la
inscripció en la
secció
corresponent
del
Registre
d'explotacions ramaderes en el termini màxim de 6 mesos.
4
Les
inscripcions
d'explotacions cinegètiques,
cunícoles i avícoles que figuren en el Registre de nuclis
zoològics passaran a figurar inscrites en la secció o

seccions corresponents establertes en la present Ordre.
Disposició final
Es faculta la Direcció General de Producció i Indústries
Agroalimentàries per al desplegament d'aquesta Ordre.
Barcelona, 7 d'abril de 1994
Francesc Xavier Marimon i Sabaté
Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

