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INSTRUCCIÓ SOBRE L’APLICACIÓ DE LES MILLORS TÈCNIQUES DISPONIBLES 
(MTD) I LA DISPONIBILITAT D’EMMAGATZEMATGE DE LES EXPLOTACIONS 
PORCINES, D’ACORD AMB EL RD 306/2020 I EL DECRET 153/2019 

Arran de la publicació del Reial decret 306/2020, d’ordenació de les explotacions porcines, es 
veu la necessitat de clarificar determinades qüestions relatives a les millors tècniques 
disponibles i sobre l’emmagatzematge de dejeccions d’aquestes explotacions, requisits 
establerts als article 9 i 10 del RD i a les disposicions transitòries. 

El RD 306/2020 també estableix l’obligació que les explotacions declarin anualment les millors 
tècniques disponibles (MTD) que han aplicat a l’explotació l’any anterior. 

A més a més, totes les explotacions ramaderes han de complir amb els requisits que estableix el 
Decret 153/2019. 

En aquesta instrucció, quan es parla “d’emmagatzematge exterior”, es refereix tant a les basses 
com als dipòsits situats a l’exterior de les naus, però que formen part del conjunt de l’explotació. 

A l’annex 1 s’inclou una taula per calcular les UGM de l’explotació ramadera. 

 

1. EXPLOTACIONS EXISTENTS DE MENYS DE 120 UGM 

1.1 Emmagatzematge de les dejeccions 

1.1.1 Autonomia d’emmagatzematge 

Autonomia total: han de disposar de l’autonomia d’emmagatzematge mínima que estableix 
l’annex 2.1 del Decret 153/2019, comptabilitzant les fosses interiors i les basses i dipòsits 
exteriors a les naus.  

Autonomia a l’exterior de les naus (basses i dipòsits): han de disposar d’una autonomia 
d’emmagatzematge exterior mínima equivalent a 3 mesos (art. 9 del RD 306/2020). La resta de 
l’emmagatzematge el poden tenir a l’interior de les naus (sota slat). 

1.1.2 Terminis per disposar de l’autonomia d’emmagatzematge 

L’autonomia mínima d’emmagatzematge de 3 mesos que estableix l’article 9.1 del RD 306/2020 
per a les basses i dipòsits exteriors a les naus s’haurà de tenir abans de l’1 de gener de 2023.  

1.1.3 Buidatge freqüent de les fosses internes 

Aquestes explotacions no estan obligades a realitzar cap buidatge freqüent de les fosses internes 
de purins. 

1.1.4 Mesures per reduir les emissions d’amoníac a les basses i dipòsits 

 Basses i dipòsits existents: No s’exigeix cap mesura per reduir les emissions d’amoníac. 
 

 Ampliació de basses o dipòsits existents: Quan sigui necessari ampliar una bassa o dipòsit, 
quan no es formi de manera espontània una crosta que en cobreixi totalment la superfície, 
s’hauran d’adoptar tècniques que redueixin les emissions de gasos contaminants almenys 
en un 40 % respecte a una bassa oberta i sense crosta natural.  
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 Construcció de noves basses o dipòsits: Quan sigui necessari construir una bassa o dipòsit 
nou, s’haurà d’adoptar tècniques per reduir almenys un 80% les emissions d’amoníac 
respecte a una bassa oberta i sense crosta natural. 

A l’annex 3 hi ha les diferents tècniques d’emmagatzematge exterior, amb el percentatge de 
reducció d’emissions associat a cadascuna. 

1.1.5 Mesures constructives de les basses i dipòsits 

Aquestes mesures són d’aplicació a les basses i dipòsits externs nous (annex 2.2, D. 153/2019): 

- Han de ser estancs i impermeables, sense que hi hagi sortida de líquids cap a l’exterior. 

- No hi poden entrar les aigües d’escolament superficial (aigües de teulades, patis i camins) 

- S’ha de disposar d’un sistema de detecció de fuites. 

- El sistema d'emplenament ha de ser per sota del nivell del purí i el buidatge el més proper 
al fons de la bassa. Això també s’aplica a les basses i dipòsits existents que hagin d’acreditar 
l’existència de crosta natural com a sistema de reducció de les emissions d’amoníac. 

- En emmagatzematges de planta circular, la proporció entre altura i diàmetre ha de ser 1:4 
o superior. En la resta d'emmagatzematges, la proporció entre altura i superfície ha de ser 
1:5 o superior. Aquests valors no s'apliquen en cas que donin lloc a una fondària de 
l'emmagatzematge superior a 3 metres (Ordre ARP/187/2020). 

1.1.6 Obligacions administratives 

Realitzar, cada 6 anys, una verificació periòdica de les basses i dipòsits exteriors (art. 10.7, D. 
153/2019). A la web del DACC està publicat el procediment per dur a terme aquesta verificació 
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/ramaderia/dar_dejeccions_ramaderes_fertilitzants_ni
trogenats/dar_sistema_emmagatzematge/ 

1.2 Declaració de les MTD al Registre de Millors Tècniques Disponibles 

Aquestes explotacions estan exemptes de declarar anualment les MTD al Registre de Millors 
Tècniques Disponibles. 

 

2. EXPLOTACIONS EXISTENTS DE MÉS DE 120 UGM 

2.1. Emmagatzematge de les dejeccions 

2.1.1. Autonomia d’emmagatzematge 

Autonomia total: han de disposar de l’autonomia d’emmagatzematge mínima que estableix 
l’annex 2.1 del Decret 153/2019, comptabilitzant les fosses interiors i les basses i dipòsits 
exteriors a les naus. 

Autonomia a l’exterior de les naus (basses i dipòsits): L’article 10.2 de RD 306/2020 estableix 
que les fosses internes s’han de buidar com a mínim 1 cop al mes. Per tant, només es podrà 
comptar 1 sol mes d’emmagatzematge a l’interior de les naus, i la resta de l’emmagatzematge 
serà necessari tenir-lo a les basses i dipòsits externs, que com a mínim hauran de disposar de 3 
mesos d’autonomia en tots els casos (art. 9.1 RD 306/2020). 
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2.1.2. Terminis per disposar de l’autonomia d’emmagatzematge 

Quan sigui necessari construir o ampliar les basses o dipòsits exteriors de purins per disposar 
dels 3 mesos d’autonomia mínima d’emmagatzematge que estableix l’article 9.1 del RD 
306/2020, o per poder dur a terme el buidatge freqüent de les fosses de purins que estableix 
l’article 10.2 del mateix RD, aquestes basses i dipòsits hauran d’estar construïdes i operatives 
abans de l’1 de gener de 2023. 

2.1.3. Buidatge freqüent de les fosses internes 

Aquestes explotacions estan obligades a realitzar el buidatge freqüent de les fosses internes de 
purins 1 cop al mes .En cas d’impossibilitat material per construir o ampliar l’emmagatzematge 
exterior per poder realitzar el buidat freqüent, o quan les normes urbanístiques del municipi no 
permetin incrementar-lo, es podrà substituir per l’aplicació d’una o més tècniques que permetin 
reduir les emissions d’amoníac a l’interior de cada nau almenys un 30% respecte a la tècnica de 
referència (engraellat total amb fosses en «U» i mantenint el purí durant tot el cicle productiu 
en les fosses). En aquest supòsit, l’explotació ha de disposar d’una autonomia 
d’emmagatzematge exterior mínima equivalent a 3 mesos (art. 9 del RD 306/2020) i la resta de 
l’emmagatzematge el pot tenir a les fosses interiors de les naus (sota slat). 

2.1.4. Mesures constructives de les basses i dipòsits 

Aquestes mesures són d’aplicació a les basses i dipòsits externs nous (annex 2.2, D. 153/2019): 

- Han de ser estancs i impermeables, sense que hi hagi sortida de líquids cap a l’exterior. 

- No hi poden entrar les aigües d’escolament superficial (aigües de teulades, patis i camins) 

- S’ha de disposar d’un sistema de detecció de fuites. 

- El sistema d'emplenament ha de ser per sota del nivell del purí i el buidatge el més proper 
al fons de la bassa. Això també s’aplica a les basses i dipòsits existents que hagin d’acreditar 
l’existència de crosta natural com a sistema de reducció de les emissions d’amoníac. 

- En emmagatzematges de planta circular, la proporció entre altura i diàmetre ha de ser 1:4 
o superior. En la resta d'emmagatzematges, la proporció entre altura i superfície ha de ser 
1:5 o superior. Aquests valors no s'apliquen en cas que donin lloc a una fondària de 
l'emmagatzematge superior a 3 metres (Ordre ARP/187/2020). 

2.1.5. Obligacions administratives 

Realitzar, cada 6 anys, una verificació periòdica de les basses i dipòsits exteriors (art. 10.7, D. 
153/2019). A la web del DACC està publicat el procediment per dur a terme aquesta verificació 
(DACC > Àmbits d’actuació > Ramaderia > Dejeccions ramaderes > Sistema d’emmagatzematge 
> Verificació periòdica dels sistemes d’emmagatzematge de dejeccions líquides o semi-líquides 
d’acord amb el Decret 153/2019). 
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2.2. Mesures per reduir les emissions d’amoníac 

Les mesures (MTD) que han d’adoptar les explotacions (o naus) existents són les següents: 

a) Un sistema d’alimentació multi-fase, amb reducció de la proteïna bruta, d’acord amb les 
necessitats dels animals. 

b) Realitzar un buidatge de les fosses de purins dels allotjaments almenys un cop al mes. 
Termini: 

i. Si l’explotació ja disposa de l’autonomia d’emmagatzematge exterior de dejeccions 
suficient per poder realitzar el buidatge freqüent de les fosses de purins, aquesta 
obligació ja és vigent. 

ii. Si l’explotació NO disposa de l’autonomia d’emmagatzematge exterior de dejeccions 
suficient per poder realitzar el buidatge freqüent de les fosses de purins, disposa de 
termini fins el 31/12/2022 per realitzar les obres necessàries per construir o ampliar 
aquest emmagatzematge. 

iii. En cas d’impossibilitat material per construir o ampliar l’emmagatzematge exterior per 
poder realitzar el buidat freqüent, o quan les normes urbanístiques del municipi no 
permetin incrementar-lo, es podrà substituir per l’aplicació d’una o més tècniques que 
permetin reduir les emissions d’amoníac a l’interior de cada nau almenys un 30% 
respecte a la tècnica de referència (engraellat total amb fosses en «U» i mantenint el 
purí durant tot el cicle productiu en les fosses).  

c) A més, hauran d’adoptar, almenys, una de les MTD següents: 

 Buidatge de les fosses de purins dels allotjaments almenys dos cops per setmana, a fi de 
reduir almenys un 30 % les emissions de gasos contaminants respecte de la tècnica de 
referència. 

 Cobrir les basses de purins, a les zones en què no es formi de manera espontània una 
crosta que en cobreixi totalment la superfície, amb tècniques que redueixin les 
emissions de gasos contaminants almenys en un 40 % respecte a la referència de bassa 
sense crosta. 

 Qualsevol altre MTD que redueixi les emissions de manera equivalent a les 
contemplades als dos punts anteriors d’aquest apartat. 

 

Alternativament, es podrà reduir la capacitat d’animals per arribar a les reduccions equivalents 
dels nivells esmentats. 

 

A més, les explotacions d’Annex I d’acord amb la Llei 20/2009, afectades per la Directiva 
d’emissions industrials (DEI), estan obligades a complir amb les MTD que estableix la Decisió 
d’Execució (UE) 2017/302. Aquestes MTD són obligades des del 21/02/2021. 
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2.3. Declaració de les MTD al Registre de Millors Tècniques Disponibles 

Aquestes explotacions han de declarar al Registre de Millors Tècniques Disponibles les MTD que 
han utilitzat durant l’any anterior. La primera declaració es realitzarà entre l’1/1/2022 i el 
28/2/2022 a través del mòdul específic de MTD del sistema GTR. 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. 

Les explotacions de l’Annex I afectades per la Directiva d’Emissions Industrials (DEI), que tinguin 
revisada la seva autorització ambiental per tal d’incorporar les MTD de la Decisió d’Execució (UE) 
2017/302, queden exemptes de realitzar aquesta declaració l’any 2022, atès que ja les van 
comunicar en el tràmit d’inici de la revisió de l’autorització ambiental. En aquests casos 
únicament hauran de comunicar, si escau, els canvis que hagin pogut dur a terme respecte a les 
MTD comunicades inicialment. 

 

3. EXPLOTACIONS NOVES O AMPLIACIONS PRESENTADES DEL 14/02/2020 AL 
14/07/2021, EN FASE DE TRAMITACIÓ ADMINISTRATIVA (SENSE RESOLUCIÓ FERMA) 

3.1. Emmagatzematge de les dejeccions 

3.1.1. Autonomia d’emmagatzematge 

Autonomia total: han de disposar de l’autonomia d’emmagatzematge mínima que estableix 
l’annex 2.1 del Decret 153/2019, comptabilitzant les fosses interiors i les basses i dipòsits 
exteriors a les naus. 

Autonomia a l’exterior de les naus (basses i dipòsits): L’article 10.2 de RD 306/2020 estableix 
que les fosses internes s’han de buidar com a mínim 1 cop al mes. Per tant, només es podrà 
comptar 1 sol mes d’emmagatzematge a l’interior de les naus, i la resta de l’emmagatzematge 
serà necessari tenir-lo a les basses i dipòsits externs, que com a mínim hauran de disposar de 3 
mesos d’autonomia en tots els casos (art. 9.1 RD 306/2020). 

3.1.2. Terminis per disposar de l’autonomia d’emmagatzematge 

Quan sigui necessari construir o ampliar les basses o dipòsits exteriors de purins per disposar 
dels 3 mesos d’autonomia mínima d’emmagatzematge establerta a l’article 9.1 del RD 306/2020, 
o per poder dur a terme el buidatge freqüent de les fosses de purins establert a l’article 10.2 del 
mateix RD, les basses i dipòsits hauran d’estar construïdes i operatives abans de l’1/1/2023. 

3.1.3. Buidatge freqüent de les fosses internes 

Aquestes explotacions estan obligades a realitzar el buidatge freqüent de les fosses internes de 
purins 1 cop al mes. En cas d’impossibilitat material per construir o ampliar l’emmagatzematge 
exterior per poder realitzar el buidat freqüent, o quan les normes urbanístiques del municipi no 
permetin incrementar-lo, es podrà substituir per l’aplicació d’una o més tècniques que permetin 
reduir les emissions d’amoníac a l’interior de cada nau almenys un 30% respecte a la tècnica de 
referència (engraellat total amb fosses en «U» i mantenint el purí durant tot el cicle productiu 
en les fosses). En aquest supòsit, l’explotació ha de disposar d’una autonomia 
d’emmagatzematge exterior mínima equivalent a 3 mesos (art. 9 del RD 306/2020) i la resta de 
l’emmagatzematge el pot tenir a les fosses interiors de les naus (sota slat). 
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3.1.4. Mesures constructives de les basses i dipòsits 

Aquestes mesures són d’aplicació a les basses i dipòsits externs nous (annex 2.2, D. 153/2019): 

- Han de ser estancs i impermeables, sense que hi hagi sortida de líquids cap a l’exterior. 

- No hi poden entrar les aigües d’escolament superficial (aigües de teulades, patis i camins) 

- S’ha de disposar d’un sistema de detecció de fuites. 

- El sistema d'emplenament ha de ser per sota del nivell del purí i el buidatge el més proper 
al fons de la bassa.  

- En emmagatzematges de planta circular, la proporció entre altura i diàmetre ha de ser 1:4 
o superior. En la resta d'emmagatzematges, la proporció entre altura i superfície ha de ser 
1:5 o superior. Aquests valors no s'apliquen en cas que donin lloc a una fondària de 
l'emmagatzematge superior a 3 metres (Ordre ARP/187/2020). 

3.1.5. Mesures per reduir les emissions d’amoníac a les basses i dipòsits 

 Ampliació de basses o dipòsits existents: Quan sigui necessari ampliar una bassa o dipòsit, 
quan no es formi de manera espontània una crosta que en cobreixi totalment la superfície, 
s’hauran d’adoptar tècniques que redueixin les emissions de gasos contaminants almenys 
en un 40 % respecte a una bassa oberta i sense crosta natural.  
 

 Construcció de noves basses o dipòsits: Quan sigui necessari construir una bassa o dipòsit 
nou, s’haurà d’adoptar tècniques per reduir almenys un 80% les emissions d’amoníac 
respecte a una bassa oberta i sense crosta natural. 

A l’annex 3 hi ha les diferents tècniques d’emmagatzematge exterior, amb el percentatge de 
reducció d’emissions associat a cadascuna. 

3.1.6. Obligacions administratives 

Realitzar, cada 6 anys, una verificació periòdica de les basses i dipòsits exteriors (art. 10.7, D. 
153/2019). A la web del DACC està publicat el procediment per dur a terme aquesta verificació 
(DACC > Àmbits d’actuació > Ramaderia > Dejeccions ramaderes > Sistema d’emmagatzematge 
> Verificació periòdica dels sistemes d’emmagatzematge de dejeccions líquides o semi-líquides 
d’acord amb el Decret 153/2019). 

 

3.2. Mesures per reduir les emissions d’amoníac 

Les mesures (MTD) que han d’adoptar les explotacions (o naus) existents són les següents: 

b) Un sistema d’alimentació multi-fase, amb reducció de la proteïna bruta, d’acord amb les 
necessitats dels animals. 

c) Realitzar un buidatge de les fosses de purins dels allotjaments almenys un cop al mes. 
Termini: 

i. Si l’explotació ja disposa de l’autonomia d’emmagatzematge exterior de dejeccions 
suficient per poder realitzar el buidatge freqüent de les fosses de purins, aquesta 
obligació ja és vigent. 
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ii. Si l’explotació NO disposa de l’autonomia d’emmagatzematge exterior de dejeccions 
suficient per poder realitzar el buidatge freqüent de les fosses de purins, disposa de 
termini fins el 31/12/2022 per realitzar les obres necessàries per construir o ampliar 
aquest emmagatzematge. 

iii. En cas d’impossibilitat material per construir o ampliar l’emmagatzematge exterior per 
poder realitzar el buidat freqüent, o quan les normes urbanístiques del municipi no 
permetin incrementar-lo, es podrà substituir per l’aplicació d’una o més tècniques que 
permetin reduir les emissions d’amoníac a l’interior de cada nau almenys un 30% 
respecte a la tècnica de referència (engraellat total amb fosses en «U» i mantenint el 
purí durant tot el cicle productiu en les fosses).  

d) A més, hauran d’adoptar, almenys, una de les MTD següents: 

 Buidatge de les fosses de purins dels allotjaments almenys dos cops per setmana, a fi de 
reduir almenys un 30 % les emissions de gasos contaminants, respecte de la tècnica de 
referència. 

 Cobrir les basses de purins, a les zones en què no es formi de manera espontània una 
crosta que en cobreixi totalment la superfície, amb tècniques que redueixin les 
emissions de gasos contaminants almenys en un 40 % respecte a la referència de bassa 
sense crosta. 

 Qualsevol altre MTD que redueixin les emissions de manera equivalent a les 
contemplades als dos punts anteriors d’aquest apartat. 

Alternativament, es podrà reduir la capacitat d’animals per arribar a les reduccions equivalents 
dels nivells esmentats. 

A més, les explotacions d’Annex I d’acord amb la Llei 20/2009, afectades per la Directiva 
d’emissions industrials (DEI), estan obligades a complir amb les MTD que estableix la Decisió 
d’Execució (UE) 2017/302. Aquestes MTD són obligades des del 21/02/2021. 

 

3.3. Declaració de les MTD a Registre de Millors Tècniques Disponibles 

Aquestes explotacions han de declarar al Registre de Millors Tècniques Disponibles les MTD que 
han utilitzat durant l’any anterior. La primera declaració es realitzarà entre l’1 de gener de 2022 
i el 28 de febrer de 2022 a través del mòdul específic de MTD del programa GTR. 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. 

Les explotacions de l’Annex I afectades per la Directiva d’Emissions Industrials (DEI), que tinguin 
revisada la seva autorització ambiental per tal d’incorporar les MTD de la Decisió d’Execució (UE) 
2017/302, queden exemptes de realitzar aquesta declaració l’any 2022, atès que ja les van 
comunicar en el tràmit d’inici de la revisió de l’autorització ambiental. En aquests casos 
únicament hauran de comunicar, si escau, els canvis que hagin pogut dur a terme respecte a les 
MTD comunicades inicialment. 
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4. EXPLOTACIONS NOVES A PARTIR DEL 15/07/2021 

4.1. Emmagatzematge de les dejeccions 

4.1.1. Autonomia d’emmagatzematge: 

Autonomia total: han de disposar de l’autonomia d’emmagatzematge mínima que estableix 
l’annex 2.1 del Decret 153/2019, comptabilitzant les fosses interiors i les basses i dipòsits 
exteriors a les naus.  

Autonomia a l’exterior de les naus (basses i dipòsits): han de disposar d’una autonomia 
d’emmagatzematge exterior mínima equivalent a 3 mesos (art. 9 del RD 306/2020). La resta de 
l’emmagatzematge es pot tenir a les fosses de l’interior de les naus (sota slat).  

4.1.2. Terminis per disposar de l’autonomia d’emmagatzematge: 

Abans de l’entrada en funcionament de l’explotació, s’haurà de disposar de l’autonomia 
d’emmagatzematge total de dejeccions que estableix l’annex 2.1 del Decret 153/2019. A més, 
també s’haurà de tenir l’autonomia d’emmagatzematge exterior mínima de 3 mesos que 
estableix l’article 9.1 del RD 306/2020. 

4.1.3. Buidatge freqüent de les fosses internes 

Aquestes explotacions no estan obligades a realitzar cap buidatge freqüent de les fosses internes  

4.1.4. Mesures per reduir les emissions d’amoníac a les basses i dipòsits 

Les basses o dipòsits externs han d’adoptar tècniques per reduir almenys un 80% les emissions 
d’amoníac respecte a una bassa oberta i sense crosta natural. A l’annex 3 consten les tècniques 
d’emmagatzematge exterior, amb el percentatge de reducció d’emissions associat a cadascuna. 

4.1.5. Mesures constructives de les basses i dipòsits 

Aquestes mesures són d’aplicació a les basses i dipòsits externs nous (annex 2.2, D. 153/2019): 

- Han de ser estancs i impermeables, sense que hi hagi sortida de líquids cap a l’exterior. 

- No hi poden entrar les aigües d’escolament superficial (aigües de teulades, patis i camins) 

- S’ha de disposar d’un sistema de detecció de fuites. 

- El sistema d'emplenament ha de ser per sota del nivell del purí i el buidatge el més proper 
al fons de la bassa. Això també s’aplica a les basses i dipòsits existents que hagin d’acreditar 
l’existència de crosta natural com a sistema de reducció de les emissions d’amoníac. 

- En emmagatzematges de planta circular, la proporció entre altura i diàmetre ha de ser 1:4 
o superior. En la resta d'emmagatzematges, la proporció entre altura i superfície ha de ser 
1:5 o superior. Aquests valors no s'apliquen en cas que donin lloc a una fondària de 
l'emmagatzematge superior a 3 metres (Ordre ARP/187/2020). 

4.1.6. Obligacions administratives 

Realitzar, cada 6 anys, una verificació periòdica de les basses i dipòsits exteriors (art. 10.7, D. 
153/2019). A la web del DACC està publicat el procediment per dur a terme aquesta verificació 
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/ramaderia/dar_dejeccions_ramaderes_fertilitzants_ni
trogenats/dar_sistema_emmagatzematge/ 
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4.2. Mesures per reduir les emissions d’amoníac 

Les mesures (MTD) que han d’adoptar les explotacions (o naus) noves a partir del 15/07/2021, 
són les següents: 

a) Un sistema d’alimentació multi-fase, amb reducció de la proteïna bruta, d’acord amb les 
necessitats dels animals. 

b) A les naus, adoptar una tècnica o una combinació de tècniques que permetin la reducció 
d'emissions d'amoníac en, almenys, un 60% respecte a la tècnica de referència (engraellat 
total amb fosses en «U» i mantenint el purí durant tot el cicle productiu en les fosses). A 
l’annex 2 hi ha una llista de les diferents tècniques, amb el percentatge de reducció 
d’emissions associat a cadascuna. 

c) A les basses i dipòsits externs de purins, adoptar tècniques que redueixin, almenys, un 80% 
les emissions d'amoníac respecte a la tècnica de referència (basses obertes i sense crosta 
natural). A l’annex 3 hi ha les diferents tècniques d’emmagatzematge exterior, amb el 
percentatge de reducció d’emissions associat a cadascuna. 

A més, les explotacions d’Annex I d’acord amb la Llei 20/2009, afectades per la Directiva 
d’emissions industrials (DEI), estan obligades a complir amb les MTD que estableix la Decisió 
d’Execució (UE) 2017/302. Aquestes MTD són obligades des del 21/02/2021. 

 

4.3. Declaració de les MTD al Registre de Millors Tècniques Disponibles 

Aquestes explotacions han de declarar al Registre de Millors Tècniques Disponibles les MTD que 
han utilitzat durant l’any anterior. La primera declaració es realitzarà entre l’1 de gener de 2022 
i el 28 de febrer de 2022 a través del mòdul específic de MTD del programa GTR. 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. 

 
 
 
Barcelona, 26 de novembre de 2021  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Sub-directora general de Ramaderia                                     Sub-directora general d’Agricultura 
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ANNEX 1. Càlcul de les UGM de l’explotació ramadera 

Per calcular les UGM totals de l’explotació, cal multiplicar el nombre de places de cada aptitud 
per la seva equivalència en UGM, i sumar tots els valors. 

 

Tipus de bestiar 
Nombre de 

places 
Equivalència 

en UGM 
Total  
UGM 

Truja de cicle tancat (*)  0,96  

Truja amb garrins fins al deslletament (de 0 a 6 Kg.)  0,25  
Truja de reposició  0,14  
Garrins de 6 a 20 kg.  0,02  
Porc d’engreix de 20 a 120 kg.  0,12  
Porc d’engreix de 20 a 120 kg (**)  0,09  
Verros  0,30  
 Total UGM explotació:  

(*) Inclou la truja i la seva descendència fins a la finalització de l’engreix. 

(**) Des del deslletament fins al final de l’engreixat (“wean to finish”) 

 
Exemple: Explotació amb 1.500 places d’engreix: 
 

Tipus de bestiar 
Nombre de 

places 
Equivalència 

en UGM 
Total  
UGM 

Porc d’engreix de 20 a 120 kg. 1.500 0,12 180 
 Total UGM explotació: 180 
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ANNEX 2. Percentatge de reducció de l’amoníac segons el tipus d’allotjament 

 

Tipus d’allotjament i fosses 
Coeficient 
reducció 

d’amoníac 

Tipus dejecció 

Purí Fems 

Engraellat total 0,00 100% 0% 

Engraellat parcial i fossa reduïda 0,20 100% 0% 
Engraellat parcial i rentat a pressió 0,65 100% 0% 
Engraellat parcial i acidificació 0,60 100% 0% 
Engraella total i acidificació 0,50 100% 0% 
Engraellat parcial i refrigeració 0,60 100% 0% 
Engraellat total i refrigeració 0,45 100% 0% 
Engraellat parcial i parets inclinades 0,65 100% 0% 
Engraellat parcial i canals d'aigua i purí 0,45 100% 0% 
Engraellat parcial i cinta en V 0,625 100% 0% 
Fossa profunda i sistema depuració d'aire 0,80 100% 0% 
Boles flotants a la fossa de purins 0,25 100% 0% 
Sistema de depuració d'aire 0,80 100% 0% 
Sistema de separació d'excrements i orina - transició 0,35 100% 0% 
Sistema de separació d'excrements i orina - mares 0,52 100% 0% 
Llit de palla i sòl de formigó sòlid 0,25 0% 100% 
Llit de palla i engraellat (generació de fems sòlids i purins) 0,13 50% 50% 

Font: Avaluació de tècniques de reducció d'emissions a la ramaderia (MAPA, 2014) 
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ANNEX 3. Percentatge de reducció de l’amoníac segons el tipus d’emmagatzematge 

 

Sistemes d’emmagatzematge % reducció amoníac 

Emmagatzematge sense cobrir i sense crosta (sistema de 
referència = 0%) 

Crosta natural / Materials flotants (palla) 40% 
Cobertes rígides/flexibles 80% 
Peces flotants 60% 
Bossa de purins (basses flexibles) 100% 
Acidificació del purí 50% 
Làmina de plàstic flexible 60% 
Refrigeració de la superfície del purí 45% 
Boles flotants 25% 
Sistema de depuració d'aire 80% 

Font: Avaluació de tècniques de reducció d'emissions a la ramaderia (MAPA, 2014) 
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