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1 Consideracions prèvies 

L’article 10 del Reial Decret 306/2020, d’ordenació de les explotacions porcines, estableix els 

requeriments necessaris a implementar per les explotacions porcines de més de 120 UGM per 

a la reducció de les emissions de gasos contaminants a l’atmosfera. Específicament, s’indica que 

s’han d’aplicar les conegudes com a Millors Tècniques Disponibles (MTD). 

L’article 16.2 de l’esmentat Reial Decret, estableix que les persones titulars de les explotacions 

porcines amb una capacitat superior a les 120 UGM han de comunicar a les autoritats 

competents les millors tècniques disponibles aplicades en l’explotació.  

La primera declaració de MTD s’ha de realitzar entre l’1/1/2022 i el 28/2/2022 a través de 

l’apartat específic en el Mòdul de Dejeccions del Sistema GTR que s’ha elaborat a aquests 

efectes. Posteriorment, hauran de declarar-les anualment abans de l’1 de març de cada any 

només quan s’hagin modificat les MTD existents o se n’hagin incorporat de noves. També caldrà 

informar aquells paràmetres que s’hagin modificat vers declaracions anteriors tot i que no 

impliquin una modificació de les MTD aplicades o n’incorporin de noves. 

Podeu trobar més informació relacionada amb aquest tema mitjançant la nota interpretativa 

publicada pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC), la qual podeu 

consultar accedint al següent enllaç: 

http://agricultura.gencat.cat/web/.content/07-ramaderia/produccio-ramadera/ordenacio-

sectorial/enllacos-documents/aclariments-conceptes-criteris/fitxers-binaris/instruccio-mtd-

basses-porci.pdf 

2 Apartats de Millors Tècniques Disponibles (MTD) 

 

L’apartat de les Millors Tècniques Disponibles (MTD) es troba dins del Mòdul de Dejeccions. 

Aquest apartat es divideix en dos subapartats: 

 Enregistrament MTD : mitjançant aquesta opció es pot realitzar la declaració de les 

Millors Tècniques Disponibles de l’explotació. Si escau, aquest apartat també permet 

a l’usuari, realitzar les modificacions oportunes de les MTD declarades. 

 

 Consulta MTD: aquesta opció permet a l’usuari accedir a una pantalla de cerca per 

consultar les MTD per aquelles explotacions per a les quals ja hagi “declarat” les MTD 

o la consulta d’aquelles declaracions que encara es trobin “pendents de declarar”. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fagricultura.gencat.cat%2Fweb%2F.content%2F07-ramaderia%2Fproduccio-ramadera%2Fordenacio-sectorial%2Fenllacos-documents%2Faclariments-conceptes-criteris%2Ffitxers-binaris%2Finstruccio-mtd-basses-porci.pdf&data=04%7C01%7Caleix.balta%40gencat.cat%7C71b19c2ee34e4f711c7a08d9b3eb399e%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637738645124713380%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=tX5NZNeXG9fm8l9wRHO%2B3KKZdzUAYmnd2GWQCJKDzHo%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fagricultura.gencat.cat%2Fweb%2F.content%2F07-ramaderia%2Fproduccio-ramadera%2Fordenacio-sectorial%2Fenllacos-documents%2Faclariments-conceptes-criteris%2Ffitxers-binaris%2Finstruccio-mtd-basses-porci.pdf&data=04%7C01%7Caleix.balta%40gencat.cat%7C71b19c2ee34e4f711c7a08d9b3eb399e%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637738645124713380%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=tX5NZNeXG9fm8l9wRHO%2B3KKZdzUAYmnd2GWQCJKDzHo%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fagricultura.gencat.cat%2Fweb%2F.content%2F07-ramaderia%2Fproduccio-ramadera%2Fordenacio-sectorial%2Fenllacos-documents%2Faclariments-conceptes-criteris%2Ffitxers-binaris%2Finstruccio-mtd-basses-porci.pdf&data=04%7C01%7Caleix.balta%40gencat.cat%7C71b19c2ee34e4f711c7a08d9b3eb399e%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637738645124713380%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=tX5NZNeXG9fm8l9wRHO%2B3KKZdzUAYmnd2GWQCJKDzHo%3D&reserved=0
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 Per raó de la protecció de dades, els usuaris només poden visualitzar les 

dades de les explotacions en las que consta com a titular o bé aquelles 

explotacions amb les quals manté algun tipus de vinculació. 

3 Enregistrament MTD 

 

Quan es premi aquesta opció del menú s’accedirà a una pantalla de cerca que 

presentarà a l’usuari un seguit de camps per tal d’indicar l’explotació per a la qual es vol 

enregistrar les dades relacionades amb les Millors Tècniques Disponibles. 

3.1 Cerca de l’explotació 

 

Accedint a “Enregistrament MTD” es visualitza una pantalla amb quatre camps 

corresponents a la Marca Oficial, codi REGA, NIF/NIE del titular i l’espècie.  

Indicant el camp de Marca Oficial el sistema emplenarà automàticament el Codi REGA i 

el NIF de la persona titular de l’explotació. Pel que fa al camp de l’espècie, es mostrarà 

un desplegable per escollir la subexplotació per a la qual es vol iniciar l’enregistrament 

de MTD.  

 Marca Oficial: l’usuari ha d’indicar la marca oficial de l’explotació per la qual vol 

realitzar la declaració de MTD. 

 

 Codi REGA: el sistema emplenarà automàticament el Codi REGA de l’explotació 

per la qual vol realitzar la declaració de MTD. 

 

 NIF/NIE Titular: el sistema emplenarà automàticament el NIF de la persona 

titular de l’explotació. 

 

 Espècie: l’usuari pot seleccionar l’espècie per a la qual vol iniciar 

l’enregistrament de MTD. 
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En el que la persona declarant introdueixi una Marca Oficial per a la qual no consti com 

a titular de l’explotació o tingui activa algun tipus de vinculació apareixerà un missatge 

indicant que “La marca oficial no està vinculada a l'usuari”.  

D’altra banda, si l’explotació introduïda no consta inscrita en el Registre d’explotacions 

ramaderes apareixerà un missatge indicant que “La MO introduïda no existeix”. 

3.2 Dades de la declaració 

 

 Marca Oficial: la marca oficial de l’explotació per la qual vol realitzar la declaració 

de MTD. 

 

 Codi REGA: el Codi REGA de l’explotació per la qual vol realitzar la declaració de 

MTD. 

 

 Estat: la declaració de MTD té dos estats possibles.  

 

 L’estat “Pendent de declarar”  indica a l’usuari que s’ha iniciat 

l’enregistrament de les MTD de l’explotació, però que no s’ha finalitzat la 

declaració atès que manquen dades per introduir o que no s’ha executat 

l’acció “Declarar”.  

 En el moment que l’interessat executi l’acció “Declarar”, es trameten a 

l’autoritat competent les dades relatives a les Millors Tècniques Disponibles. 

En aquest moment, l’estat de l’expedient canviarà a: “Declarat” 

 

 Data de declaració: s’emplena automàticament pel sistema un cop es realitza la 

declaració de MTD. En el cas que posteriorment a la primera declaració de MTD 

es modifiquin les dades de les MTD declarades de l’explotació, s’actualitzarà la 

data de declaració d’acord amb la darrera data en que s’hagi realitzat la 

declaració de MTD. 
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3.3 Dades de l’explotació 

En aquest apartat es mostren en mode consulta les dades de l’explotació  inscrites en el 

Registre d’Explotacions Ramaderes.  

 

En el cas que la persona declarant sigui diferent de la persona titular de l’explotació, es 

mostrarà també una secció on constaran les Dades de la persona declarant. Els camps 

corresponents a les dades identificatives de la persona declarant s’emplenaran 

automàticament pel Sistema GTR d’acord amb les dades inscrites d’aquesta persona o 

entitat. 

 

3.4 Dades de la subexplotació: Porcí 

3.4.1 Dades bàsiques 

En aquest apartat es poden trobar totes les dades de la subexplotació d’acord amb les 

dades inscrites al Registre d’Explotacions Ramaderes (RER). Les dades principals que es 

poden consultar en aquest apartat són: 

 

 

 

 



 

 

 
6 

A
08

6
2

-I
N

79
 

 Dades bàsiques de la subexplotació: 

 

En aquesta secció es pot consultar la informació inscrita al RER en relació a: tipus de 

subexplotació, sistema productiu, criteri de sostenibilitat, classificació zootècnica, total 

UGM i capacitat productiva. 

 Taula de capacitat:  

 

Consta la capacitat màxima autoritzada per a l’explotació desglossada per naus i per 

categoria d’animals, així com la informació sobre la ubicació d’aquestes naus. També es 

pot consultar el total de places, el total de UGM i el total de nitrogen. 

 Resultat del Balanç de nitrogen (BNG) 

En aquest apartat es mostren les dades obtingudes en la declaració del BNG. 

 

El resultat del Balanç de nitrogen que es mostra és el resultat de la declaració realitzada 

en la campanya de declaració anual de BNG. Aquesta declaració aporta la informació 

relacionada amb la gestió nutricional (reducció del nitrogen excretat a l’explotació) i 

específicament amb l’aplicació de la MTD 3. 

 Reduir el contingut de proteïna bruta mitjançant una dieta equilibrada en nitrogen i 

basada en les necessitats energètiques i aminoàcids digestibles.  
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Reduir l'aportació excessiva de proteïna bruta, garantint que no se superin les 

recomanacions alimentàries. La dieta està dissenyada per satisfer les necessitats dels 

animals quant a energia i aminoàcids digestibles.  

 Alimentació multifases amb una formulació del pinso adaptada a les necessitats 

específiques del període de producció.  

La composició de la ració alimentària respon amb més exactitud a les necessitats dels 

animals en termes d’energia, minerals i aminoàcids, en funció del pes de l’animal i/o de 

la fase productiva.  

 Addició de quantitats controlades d'aminoàcids essencials a una dieta baixa en 

proteïna bruta.  

Una quantitat determinada de pinsos rics en proteïna se substitueix per pinsos de baix 

contingut proteic, per tal de reduir encara més el contingut de proteïna bruta. La dieta 

es complementa amb aminoàcids sintètics (p. ex., lisina, metionina, treonina, triptòfan, 

valina), de manera que no hi hagi cap carència en aminoàcids.  

 Utilització d'additius autoritzats per a pinsos que redueixin el nitrogen total excretat.  

S'hi afegeixen substàncies, microorganismes o preparats autoritzats [d'acord amb el 

Reglament (CE) núm. o 1831/2003 del Parlament Europeu i del Consell ( 1 )], com enzims 

(p. ex. enzims que degraden els polisacàrids no amilacis, proteases) o probiòtics al pinso 

o a l'aigua per influir positivament en l'eficàcia nutritiva, p. ex. millorant la digestibilitat 

dels pinsos o actuant sobre la flora gastrointestinal. 

3.4.2 Dejeccions naus 

En aquest apartat cal indicar el “Tipus de sòl” per cadascuna de les naus on s’allotgen 

els animals de l’explotació, així com les dades en relació a la “Freqüència de buidat” i el 

“Maneig de les fosses”.  

En aquest punt es declaren aspectes específics sobre les emissions d’amoníac en les 

naus de porcí per respondre a la MTD 30. 
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 Nau 

El llistat de naus es generarà automàticament en base a les dades inscrites en el Registre 

d’explotacions ramaderes. En cas necessari, es pot consultar els animals allotjats en 

cadascuna, o la ubicació d’aquestes en la pestanya de “Dades bàsiques”. 

 Tipus de sòl 

 Terra de formigó: Sòls la superfície dels quals és completament de formigó sòlid. 

Els sòls es poden cobrir amb jaç (p. ex. palla) en graus variables. En general, els 

terres estan inclinats per facilitar el drenatge de l'orina. 

 Totalment amb slat: Sòls la superfície dels quals està completament en slat amb 

un pis de metall, formigó o plàstic que disposa d'obertures per les quals la femta 

i l'orina cauen a un canal o fossat. 

 Parcialment amb slat: Sòls la superfície dels quals és parcialment sòlida i 

parcialment engraellada amb un pis de metall, formigó o plàstic que disposa 

d'obertures per les quals la femta i l'orina cauen a un canal o fossat. 

 Llit de palla i sòl de formigó sòlid: Sòl completament de formigó cobert gairebé 

íntegrament amb una capa de palla o un altre material lignocel·lulòsic. 

 Terra convex i canals d'aigua i purí separats del terra parcialment amb slat: Els 

canals de purí i aigua es construeixen en costats oposats del sòl de formigó sòlid, 

la superfície del qual és llisa i convexa. 

 Engraellat parcial i cinta en V: Les cintes de fems en forma de V cobreixen tota 

la superfície per recollir totes les femtes i orines. Les cintes es posen en 

funcionament almenys dues vegades al dia per transportar per separat l'orina i 

la femta. 

 Engraellat parcial i fossa reduïda: El corral està proveït d´una fossa estreta amb 

una amplada d´aproximadament 0,6 m. La fossa es pot ubicar en un passadís 

exterior. 

 Engraellat parcial i parets inclinades: El canal del purí forma una V en el vèrtex 

del qual es troba el punt de descàrrega. El pendent i la suavitat de la superfície 

faciliten l'evacuació dels purins. La seva retirada es fa almenys dues vegades per 

setmana. 

 Engraellat parcial i rentat a pressió: Els purins es retiren amb molta freqüència 

(per exemple, una o dues vegades al dia) rentant els canals per raig amb la fracció 

líquida dels purins (contingut de matèria seca no superior al 5% 

aproximadament) o amb aigua. 

 Llit de palla i engraellat (generació de fems sòlids i purins): Per una petita porta, 

els porcs poden sortir a defecar en un passadís exterior amb terra de formigó 

amb llit. Els fems cauen a un canal del qual es retira un cop al dia amb un 

rascador. 

 Sistema de separació d'excrements i orina: Sota el terra engraellat es col·loca 

un col·lector (o fossa) prefabricat. Si hi ha un canal d'aigua, el col·lector es pot 

subdividir en dues seccions: una d'aigua i una altra de fems 
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 Freqüència de buidat 

 1 cop al mes 

 Menys d'1 cop al mes 

 2 o més cops a la setmana 

 Menys de 2 cops a la setmana 

 

 Maneig fossa 

Per aquest camp, el sistema permet escollir més d’una opció. 

 Acidificació: Consisteix a afegir àcid sulfúric als purins per reduir el pH a 

aproximadament 5,5 a la fossa de purins. Aquesta addició es pot fer en un tanc 

de processament, i a continuació els purins s'airegen i homogeneïtzen. 

 Refrigeració de la superfície del purí: Es redueix la temperatura a menys de 12ºC 

instal·lant un sistema de refrigeració sobre els purins, sobre el terra de formigó 

o integrat al terra. El sistema consisteix en canonades per on circula aigua o un 

refrigerant.   

 Utilització de boles flotants: A la superfície dels canals femers suren boles d'un 

plàstic especial farcides d'aigua fins a la meitat i amb un revestiment no adhesiu  

 Depurador humit amb àcid: L'aire de sortida s'expulsa a través d'un filtre (p. ex. 

llit empaquetat) sobre el qual es ruixa un àcid en circulació (p. ex. àcid sulfúric).  

 Sistema de depuració d'aire de dues o tres fases: En un sistema de dues fases, 

la primera (depurador humit amb àcid) sol combinar-se amb un biorentador 

(segona fase). En un sistema de tres fases, la primera consisteix en un depurador 

amb aigua que sol combinar-se amb una segona fase (depurador humit amb 

àcid) i un biofiltre (tercera fase).  

 Biorentador (o filtre biopercolador): Torre empaquetada amb material de 

farciment inert que, en general, es manté constantment humit mitjançant 

aspersió d'aigua. Els contaminants atmosfèrics s'absorbeixen a la fase líquida i 

posteriorment són degradats per microorganismes que sedimenten sobre els 

elements filtrants.  

 

En el cas de no declarar les dades mínimes, el sistema ho detectarà i generarà un 

missatge indicant on es localitza l’error o la dada no informada. 
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3.4.3 Bassa i Femer 

En aquest apartat es declaren aspectes específics sobre les emissions per 

emmagatzematge de fems i per emmagatzematge de purins en les naus de porcí a fi de 

respondre a les MTD 14, 16 i 17. 

El primer que cal indicar és el “Nom de l’emmagatzematge” al qual es vol fer referència 

i totes les dades relacionades.  

Per a cada emmagatzematge cal indicar si es tracta d’una Bassa o un Femer. A 

continuació cal indicar-ne la capacitat (m3) i les naus per a les quals emmagatzema fems 

o purins, segons correspongui.  

Finalment, en cada cas cal informar el “Tipus d’emmagatzematge”. Les opcions que es 

mostren en aquest desplegable es modificaran segons si s’ha informat que es tracta 

d’una bassa o d’un femer. 

Mitjançant l’opció “Afegir” es poden generar tants emmagatzematges com tingui 

l’explotació. 

 

 Nom de l’emmagatzematge 

Cal indicar un nom (amb text i/o nombres) que permeti identificar inequívocament 

l’emmagatzematge que es vol referenciar. 

 

 Bassa o Femer 

 

 Bassa: S'utilitzen per emmagatzemar dejeccions de consistència líquida. 

Aquestes basses solen estar constituïdes per excavacions a terra amb forma 

quadrangular o rectangular, recobertes a la base per material impermeable.  

 Femer: Aquest tipus d'instal·lacions solen tenir forma quadrangular o circular. 

S'utilitzen com a magatzem de les dejeccions líquides que provenen de fosses 

situades a l'interior dels allotjaments 

 

 

 Capacitat 

En aquest camp cal indicar la capacitat de l’emmagatzematge en m3 
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 Naus 

En aquest camp s’han de marcar totes les naus relacionades amb l’emmagatzematge 

en qüestió. En el cas d’haver de referenciar cada nau a un emmagatzematge diferent, 

cal prémer l’opció “Afegir” per tal de poder generar nous emmagatzematges. 

 Tipus d’emmagatzematge 

Les opcions que es mostraran en aquest desplegable variaran en funció del que s’hagi 

indicat en el camp de “Bassa o Femer” 

En el cas que es tracti d’una bassa les opcions que es mostren són: 

 Reduir al mínim l'agitació del purí: Aquesta pràctica implica: omplir el dipòsit 
per sota de la superfície, descarregar els purins tan a prop com sigui possible de 
la base del dipòsit, evitar l'homogeneïtzació i la circulació innecessàries dels 
purins (abans de buidar el dipòsit). 
 

 Reduir el coeficient entre la superfície d'emissió i el volum del dipòsit de purins: 
Als dipòsits rectangulars, la proporció entre altura i superfície és de 1:30-50. Als 
dipòsits circulars, les dimensions favorables del contenidor s'obtenen amb una 
relació altura-diàmetre d'1:3 a 1:4. Es pot augmentar l'alçada de les parets 
laterals del dipòsit de purins. 
 

 Reduir la velocitat del vent i l'intercanvi d'aire sobre la superfície del purí, i/o 
disminuint el nivell d'ompliment del dipòsit: Augmentar el marge lliure 
(distància entre la superfície de purins i la vora superior del dipòsit) dels dipòsits 
descoberts proporciona un efecte de protecció contra el vent. 
 

 Cobertes rígides (no flotants): Les cobertes rígides o tapes poden ser de formigó, 
de panells de fibra de vidre o de làmines de polièster, de forma plana o cònica, i 
es col·loquen sobre les sitges o cisternes d'acer o formigó. 

 
 Cobertes flexibles (no flotant): Les cobertes flexibles tenen forma de botiga 

(coberta amb un pal central amb radis que baixen des de la part superior), 
coberta amb volta (coberta amb una estructura corbada instal·lada sobre 
dipòsits rodons utilitzant peces d'acer i juntes cargolades) ), i coberta plana 
(coberta formada per un material compost flexible autoportant i que subjecta 
per clavilles a una estructura metàl·lica). 
 

 Emmagatzematge sense cobrir i sense crosta: No hi ha cap sistema de coberta 
a la bassa de purins i a la superfície dels purins no s’ha format crosta.  

 
 Crosta natural: Es forma a la superfície dels purins que tinguin suficient contingut 

de matèria seca (2% com a mínim), en condicions ambientals favorables (clima 
sec, principalment) i actua com una coberta flotant, reduint les emissions 
d'amoníac. 
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 Materials flotants (no sintètics): Utilització de materials com a cobertes d'origen 
vegetal (palla), ferritja de paper/fusta, escorça de pi, etc. 

 
 Peces sintètiques flotants: Conjunt de peces flotants de diferents materials que 

en conjunt formen una làmina que cobreix tota la superfície com ara peces 
hexagonals de plàstic, peces d'argila flotants, etc. 

 
 Bossa de purins: son bosses impermeables i resistents (mecànica/tèrmica/solar) 

amb sistemes de sortida de gasos que poden estar instal·lades en una superfície 
plana o semi-enterrada.   

 
 Acidificació del purí: S'afegeix àcid sulfúric als purins per reduir el pH a 

aproximadament 5,5 a la fossa de purins. Aquesta addició es pot fer en un tanc 
de processament, i a continuació els purins s'airegen i homogeneïtzen. 

 
 Làmina de plàstic flexible: Làmines de plàstic impermeable resistents als UV 

fixades a les vores de la bassa i sostingudes per flotadors. S'hi inclouen les 
cobertes de plàstic contínues flotants com les cobertes pneumàtiques flotants. 

 
 Boles flotants (peces esfèriques): Per cobrir la superfície dels purins es fan servir 

boles de poliestirè de 20 cm de diàmetre i 100 g de pes. Cal substituir amb 
periodicitat els elements deteriorats i afegir boles per emplenar els punts 
descoberts. 

 

En el cas que es tracti d’un femer les opcions que es mostren són: 

 Reduir el volum de fems sòlids 

 Cobrir els fems 

 Emmagatzemar els fems en un cobert 

 

En el cas de no declarar les dades mínimes, el sistema ho detectarà i generarà un 

missatge indicant on es localitza l’error o la dada no informada. 
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3.5 Botons d’acció: Gravar i Declarar 

Un cop s’han introduït totes les dades de la declaració de MTD és aconsellable “Gravar” la 

declaració, per tal que no es perdin les dades informades en cadascun dels apartats. Un cop 

executada l’acció “Gravar” apareixerà un missatge informant que “Les dades s’han creat 

correctament” 

 

 

D’altra banda, per finalitzar la declaració de MTD és necessari prémer el botó d’acció “Declarar”. 

Mitjançant aquesta opció, el sistema procedirà a enregistrar, en la data corresponent a l’acció, 

la declaració de dades de les Millors Tècniques Disponibles de l’explotació. En aquest cas, el 

missatge que apareixerà indicarà que “Les dades s’han declarat correctament” 
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3.6 Justificant de la declaració de MTD 

Mitjançant el botó d’acció “imprimir” situat a la part inferior esquerra de totes les 

pestanyes, l’usuari es pot descarregar el justificant de declaració de MTD enregistrada. 

Es generarà un document denominat “Informe MTD” que conté totes les dades bàsiques 

de l’explotació, el tipus de tràmit realitzat, totes les dades relacionades amb el Balanç 

de Nitrogen, les dades de les dejeccions de les naus i les dades dels emmagatzematges 

de fems i purins.  

 

3.7 Modificació de la declaració de MTD 

Tal com s’estableix a la normativa vigent, la primera declaració de MTD s’ha de realitzar 

entre l’1/1/2022 i el 28/2/2022.  

Un cop realitzada la primera declaració de MTD cal tenir present que posteriorment, i 

sempre abans de l’1 de març de cada any, cal declarar també aquelles modificacions que 

s’hagin produït en les MTD anteriorment declarades o en el cas que s’hagin incorporat 

noves MTD serà necessari enregistrar-les. En aquest cas, també caldrà informar aquells 

paràmetres que s’hagin modificat vers declaracions anteriors. 

Per fer-ho, únicament cal tornar a iniciar el procés d’Enregistrament de MTD, tot i que 

en aquest cas, apareixeran per defecte totes les dades informades en la darrera 

declaració de MTD, de tal forma que només caldrà indicar-hi les modificacions i/o les 

noves Millors tècniques disponibles aplicades a l’explotació. 

Finalment, caldrà executar l’acció “Gravar” i el sistema procedirà a enregistrar les noves 

dades i es modificarà automàticament la data de declaració que constés en l’anterior 

declaració per la data en la que s’estigui realitzant l’acció. En aquest cas, l’usuari també 

pot imprimir-se un justificant de la nova declaració de MTD.  
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4 Consulta MTD 

 

Quan s’accedeix a l’apartat de “Consulta de MTD” s’obre una nova pantalla amb un 

seguit de camps que tenen per objectiu facilitar la cerca d’informació als usuaris.  

 

4.1 Filtres i extracció de dades 

Mitjançant l’ús dels filtres de la part superior, l’usuari pot cercar la declaració de MTD 

d’una explotació específica o bé el conjunt de declaracions de MTD que compleixen una 

condició determinada. 

Un cop seleccionats els camps a partir dels quals es desitja realitzar la cerca l’usuari es 

pot dirigir a la part inferior de la pantalla on es troben diferents botons d’acció: 

 Filtrar: prement aquest botó, el sistema procedeix a fer la cerca de les 

explotacions inscrites al Registre d’Explotacions que compleixen amb els filtres 

de cerca. El resultat de la cerca apareix a la taula inferior.  

 

 Netejar: aquesta opció esborra tots els filtres seleccionats.  

 

 Exportar Excel: aquesta opció permet a l’usuari genera un fitxer Excel d’acord 

amb els filtres aplicats i que al prémer l’opció “Filtrar” han passat a constar a la 

taula inferior. En aquest Excel hi constaran les dades relacionades amb: 

l’explotació, nom de l’explotació, NIF/NIE del titular, espècie, estat de la 

declaració i data de la declaració. 
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En el cas de no executar cap filtre, el sistema informarà a la taula inferior del conjunt 

d’explotacions ramaderes per a les quals consta com a titular, com a representant legal 

del titular o bé com a Marca Oficial vinculada a l’Empresa Integradora o Entitat 

Ramadera.  

 

Per accedir a les dades de la declaració de Millors Tècniques Disponibles de l’explotació, 

cal clicar la icona de la lupa. 

La dades que es visualitzaran en aquest apartat es corresponen amb les dades que s’han 

detallat en el punt nº3 Enregistrament MTD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


