Generalitat de Catalunya
Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural
Serveis Territorials a Girona
Servei de Coordinació i Gestió Territorial

Benvolgut/da,
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 ( 1.000 porcs d’engreix o bé 400 truges amb garrins fins a
20 Kg) han de comunicar a les autoritats competents les millors tècniques disponibles aplicades en
l’explotació. La primera declaració s’ha de realitzar entre l’1/1/2022 i el 28/2/2022 a través de
l’apartat específic de MTD 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 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/ordenaciosectorial/enllacos-documents/aclariments-conceptes-criteris/fitxers-binaris/instruccio-mtd-bassesporci.pdf
Per part del DACC, s’ha estat treballant en l’elaboració d’un apartat específic en el sistema GTR per
habilitar la possibilitat que les persones interessades puguin declarar les millors tècniques disponibles
aplicades a les granges. Aquest apartat, estarà habilitat a partir de l’1 de Gener de 2022. També es
publicarà un manual d’usuari per especificar com s’han de declarar les MTD.
D’acord amb la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, la
vostra explotació està classificada dins de l’Annex I.1 (Autorització Ambiental Integrada), això
implica que està afectada per la Directiva d’Emissions Industrials (DEI) i per tant, la seva autorització
ambiental ja s’ha revisat, o bé es troba en el procés de revisió, per incorporar les MTD de la Decisió
d’Execució (UE) 2017/302. Tant en un supòsit, com en l’altre, des del DACC s’ha procedit a la càrrega
de les MTD declarades en el procediment de revisió de l’autorització ambiental al mòdul específic del
Sistema GTR. Tanmateix, serà necessari que accediu a l’apartat de MTD del GTR per tal de
completar, esmenar (si escau), verificar i finalitzar la declaració de MTD de l’any 2022.
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