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Dictamen 20/2013 sobre el Projecte de decret d’ordenació de les explotacions ramaderes. 

 

 
El dictamen va ser aprovat pel Ple del CTESC, el 18 de novembre del 2013. 
 
El Projecte de decret, atenent els criteris de simplificació i de reducció de normes, té per objecte regular 

en una mateixa norma tots els requisits que han de complir les explotacions ramaderes que exerceixin 

qualsevol activitat de producció o comercialització d’animals o de productes ramaders, incloses les que 

no allotgen animals. En aquest sentit el Projecte de decret recull en els seus annexos, i per a cadascuna 

de les espècies, l’establiment dels requisits mínims que s’han de complir. 

 

Així, d’acord amb els principis de la Directiva 2006/123/CE del Parlament i del Consell, de 12 de 

desembre, es clarifica el procediment d’autorització per a l’inici de l’activitat ramadera, eliminant els 

requeriments documentals innecessaris, establint un procediment clar i pautat i practicant d’ofici la 

inscripció en el Registre d’explotacions ramaderes. De la mateixa manera, en la mateixa línia de 

simplificació, per a aquelles explotacions ramaderes de petita capacitat, autoconsum, centres 

d’emmagatzematge de material genètic i les pastures, es preveu un règim de comunicació prèvia per a 

l’inici de l’activitat, efectuant igualment l’Administració la inscripció d’ofici en el registre 

d’explotacions ramaderes. 

 

A més, per tal de regular també les activitats relacionades amb el sector ramader però que no disposen 

d’instal·lacions per allotjar animals es crea un directori d’operadors en el sector de la ramaderia, el qual 

inclou els operadors l’activitat dels quals està relacionada amb la ramaderia, així doncs, s’hi troben 

activitats com ara la dels operadors comercials d’animals que no disposen d’instal·lacions per allotjar 

animals, les empreses integradores, els centres de distribució de material genètic. Aquesta nova 

regulació vol millorar la gestió de la traçabilitat ja que s’inclouen totes sota la mateixa ordenació. 

 


