
Avantprojecte de llei de la funció inspectora i de control, i del procediment i règim 
sancionador en matèria d’agricultura i ramaderia 
 
 
L’article 116 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya atorga competències exclusives a la 
Generalitat en matèria d’agricultura, ramaderia i aprofitaments forestals, respectant el que 
estableix l’Estat en l’exercici de les seves competències que li atribueix l’article 149.1.13 i 
16 de la Constitució, i en particular les competències atorgades en matèria de regulació i 
desenvolupament de l’agricultura i ramaderia, com determina l’apartat primer b) d’aquest 
article de l’Estatut. 
 
La Llei 18/2001, de 31 de desembre, d’orientació agrària, defineix un marc de referència 
dels objectius i les línies d'actuació de la política agrària a Catalunya. El capítol III de 
l’esmentada Llei, dedicat a la producció agrària, estableix entre els objectius en l’àmbit de 
la producció agrícola i la sanitat vegetal controlar i optimar l’ús dels mitjans de producció 
agrària, i en l’àmbit de la producció i sanitat ramaderes, ordenar sanitàriament i 
zootècnicament les explotacions ramaderes amb l’establiment dels instruments que 
permetin fer-ne el seguiment i el control. 
 
El progressiu creixement de l’abast de les funcions atribuïdes al departament competent 
en matèria d’agricultura i ramaderia en les matèries que estatutàriament corresponen a la 
Generalitat de Catalunya, així com la necessitat de comprovació del compliment de la 
normativa per part de les institucions de la Unió Europea, implica el correlatiu increment 
de la tipologia d’inspeccions i controls que es realitzen. L’esmentat increment de la 
tipologia d’inspeccions i controls que es duen a terme motiva l’establiment d’una regulació 
amb rang de Llei que els sigui d’aplicació de forma unitària. 
 
Aquest text legal respon al manament del Parlament que en la disposició final desena de 
la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector 
públic, imposa al Govern la presentació al Parlament d'un projecte de llei sobre el règim 
sancionador en matèria d’agricultura i ramaderia, en el termini de sis mesos a comptar de 
l’entrada en vigor de la Llei.  
 
L’objectiu d’aquesta Llei és garantir la lleialtat de la producció agrícola i ramadera en el 
marc de l’economia de mercat protegint els drets i legítims interessos dels productors 
agraris que treballen d’acord amb la normativa, detectant els incompliments i sancionant 
els productors que, incomplint la normativa establerta, treuen els seus productes a mercat 
amb costos inferiors. 
 
L’activitat agrària està molt regulada principalment per normativa europea i el règim 
sancionador està dispers en diverses normes estatals com són la Llei 8/2003, de 24 
d’abril, de sanitat animal, la Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal, la Llei 
30/2006, de 26 de juliol, de llavors i plantes de viver i recursos fitogenètics, la Llei 
29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional dels medicaments, i la Llei 32/2007, de 
7 de novembre, per a la cura dels animals, en la seva explotació, transport, 
experimentació i sacrifici. D’altra banda, hi ha matèries que no tenen règim sancionador, 
o que tenen com a règim sancionador el Reial decret 1945/1983, de 22 de juny, pel qual 
es regulen les infraccions i sancions en matèria de defensa del consumidor i de la 
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producció agroalimentària, de dubtosa eficàcia atesa la poca concreció de la tipificació de 
les infraccions que fa dels il·lícits. 
 
La mateixa diversitat de les matèries i les diferents regulacions aplicables, europea, 
estatal i autonòmica, donen lloc a disfuncionalitats en la tramitació dels corresponents 
expedients sancionadors. Per això, es considera que la unificació dels expedients 
sancionadors en matèria d’agricultura i ramaderia pot simplificar la seva tramitació i 
alhora potenciar l’eficàcia i la diligència màximes en el compliment de les funcions que té 
atribuïdes l’Administració agrària, exigides per la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
D’acord amb les competències estatutàries, mitjançant aquesta Llei es regulen l’exercici 
de les funcions inspectores, l’especificitat del procediment sancionador en matèria 
d’agricultura i ramaderia i es tipifiquen les infraccions i s’estableixen sancions en aquesta 
matèria. 
 
La Llei s’estructura en quatre títols. El títol preliminar determina l’objecte de la Llei, el seu 
àmbit d’aplicació i defineix amb caràcter general els termes que s’hi empren. 
 
El títol I és dedicat a la inspecció i el control i regula el marc dins el qual els òrgans de 
l’Administració encarregats de les funcions inspectores i de control poden vetllar pel 
compliment de les obligacions de les persones que realitzen activitats agrícoles i 
ramaderes, i estableix els mecanismes necessaris perquè puguin acomplir amb eficàcia 
aquestes tasques, ja que és per mitjà de la investigació de les infraccions i de les 
pràctiques que puguin ser susceptibles d’infringir la normativa que se n’ha de poder 
garantir el compliment. 
 
El títol II, atesa la competència autonòmica reconeguda per reiterada i consolidada 
jurisprudència constitucional, estableix les disposicions comunes aplicables als 
procediments sancionadors sobre les matèries substantives que corresponen al 
departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia, amb respecte a les 
garanties constitucionals, a la legislació bàsica estatal en matèria de procediment 
administratiu comú, així com a la normativa reguladora del procediment sancionador en 
els àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya. També regula aspectes 
relacionats amb la prescripció i caducitat de les infraccions i sancions en l’àmbit 
d’actuació competencial en matèria de l’agricultura i la ramaderia, amb la finalitat 
d’unificar els terminis previstos a la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat 
agroalimentària. 
 
El títol III regula estrictament les infraccions i les sancions aplicables en matèria 
d’agricultura i ramaderia tipificant les conductes que poden distorsionar o falsejar el 
funcionament normal del sector agrari i ramader o que poden perjudicar la transparència 
de les transaccions comercials. Aquest títol es divideix en 12 capítols, que tipifiquen i 
estableixen les sancions en les matèries següents: llavors i planters, sanitat vegetal, 
gestió de dejeccions ramaderes i gestió de fertilitzants, personal tècnic redactor de plans 
de gestió, ordenació ramadera, benestar animal, taxa làctia, higiene i seguretat 
alimentària en les explotacions ramaderes durant la cria d’animals o producció de 
productes d’origen animal destinats al consum humà, sanitat animal, medicaments 
veterinaris, pinsos medicamentosos i productes zoosanitaris, ús de subproductes animals 
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i productes derivats no destinats al consum humà (SANDACH) per a altres finalitats que 
no són l’alimentació animal ni els adobs i esmenes del sòl d’origen orgànic, i en matèria 
de desenvolupament de les funcions inspectores i de control. 
Finalment, la Llei conté tres disposicions addicionals, una disposició transitòria i una de 
final, que regulen la possibilitat de tramitació per via telemàtica dels expedients 
sancionadors, la normativa aplicable en els expedients sancionadors que estan en 
tramitació i l’actualització de les sancions pecuniàries i una modificació puntual de la Llei 
5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situades en 
terrenys forestals que permetin als ajuntaments executar treballs en aquesta matèria i si 
escau establir una taxa per prestació d’aquests serveis. 
  
 
Títol preliminar 
Disposicions generals 
 
Article 1  
Objecte 
Aquesta Llei té per objecte: 
1.1 Regular les matèries següents: 
a) L’exercici de les funcions inspectores i de control que corresponen al departament 
competent en matèria d’agricultura i ramaderia. 
b) L’especificitat del procediment sancionador en matèria d’agricultura i ramaderia.  
1.2 Establir el règim sancionador en les matèries següents: 
a) Llavors i planters. 
b) Sanitat vegetal. 
c) Gestió de dejeccions ramaderes i gestió d’altres fertilitzants. 
d) Personal redactor de plans de gestió de dejeccions ramaderes d’altres fertilitzants. 
e) Ordenació ramadera. 
f) Benestar animal. 
g) Taxa làctia. 
h) Higiene i seguretat alimentària en les explotacions ramaderes, durant la cria  d’animals 
o producció de productes d’origen animal destinats al consum humà. 
i) Sanitat animal. 
j) Medicaments veterinaris, pinsos medicamentosos, productes zoosanitaris i altres 
substàncies.  
k) Ús de subproductes animals i productes derivats no destinats al consum humà 
(SANDACH) per a altres finalitats que no són l’alimentació animal ni els adobs i esmenes 
del sòl d’origen orgànic, que no tinguin la consideració de residus. 
l) Desenvolupament de les funcions inspectores i de control. 
 
Article 2 
Àmbit d’aplicació 
Aquesta Llei s’aplica a les actuacions inspectores i de control, que es duen a terme en 
matèria d’animals, plantes, material vegetal, productes animals, medicaments veterinaris, 
productes fitosanitaris, biocides d’ús ramader, pinsos, medicaments d’ús ramader, 
subproductes animals, dejeccions ramaderes, i productes derivats no destinats al consum 
humà. 
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Article 3 
Definicions 
Als efectes d’aquesta Llei s’apliquen les definicions següents: 
a) Inspecció: examen de tots els aspectes relatius a l’agricultura i la ramaderia, amb la 
finalitat de verificar que els esmentats aspectes compleixen els requisits legals establerts 
per la normativa aplicable. 
b) Control: tota forma de control que efectuï el departament competent en matèria 
d’agricultura i ramaderia per verificar el compliment de la normativa aplicable al seu àmbit 
d’actuació material. 
c) Inspector/a: persona que, proveïda de la documentació d’acreditació, realitza les  
activitats i funcions d’inspecció i control que tingui atribuïdes el departament competent 
en matèria d’agricultura i ramaderia. 
 
 
Títol I 
Inspecció i control 
  
Article 4 
Competències 
El departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia ha de vetllar pel 
compliment del que estableix la legislació en aquestes matèries en totes les fases de 
producció i/o comercialització, sens perjudici del que estableix la normativa específica en 
matèria de salut humana, medi ambient i medi natural. 
 
Article 5 
Deure de col·laboració dels administrats 
5.1 Tota persona física o jurídica sotmesa a una inspecció o control en matèria 
d’agricultura i ramaderia està subjecta al deure de col·laboració amb els òrgans 
administratius corresponents i amb les persones que, degudament acreditades, realitzen 
aquestes actuacions. 
5.2 Estan particularment obligades al següent: 
a) Subministrar tota la informació que els sigui requerida i prestar l’assistència necessària 
al personal que, degudament acreditat, realitzi actuacions inspectores i/o de control. 
b) Permetre l’accés als locals, les instal·lacions o els mitjans de transport i a altres béns 
immobles o mobles en els quals es desenvolupin activitats objecte d’inspecció i/o control. 
c) Permetre que es prenguin mostres o es realitzin altres tipus d’operacions d’inspecció, 
control, verificacions o assaigs. 
d) Justificar les verificacions i els controls efectuats, si s'escau, sobre els objectes de la 
inspecció i/o control. 
e) Proporcionar, en el moment de la inspecció o control, tota la documentació, les dades i 
les informacions que el personal que realitza actuacions inspectores o de control els 
requereixi per dur a terme les seves tasques d’investigació, i permetre’n la comprovació. 
f) Facilitar que s’obtingui còpia o reproducció de la documentació relativa a la inspecció o 
control. 
g) En general, permetre i col·laborar en la realització de la inspecció o control. 
5.3 Es considera subjecta al deure de col·laboració la persona titular o legal representant, 
així com les persones que hagin autoritzat per representar-les, les persones empleades o 
qualsevol persona que es trobi a càrrec de l’objecte de la inspecció o control en el 
moment de realitzar-la.  
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Article 6 
Facultats del personal que realitza actuacions inspectores i/o de control 
6.1 El personal que realitza actuacions inspectores i/o de control s’ha d’identificar en 
l’exercici de la seva activitat. 
6.2 El personal d’inspecció i control té la condició d’agent de l’autoritat i les actes que 
aixequin en l’exercici d’aquestes funcions gaudeixen de presumpció de veracitat sens 
perjudici d’altres proves que pugui aportar la persona interessada. 
6.3 El personal que realitza actuacions inspectores i/o de control, en l’exercici de les 
actuacions d’inspecció i/o control, té les facultats següents: 
a) Poden accedir lliurement, en presència o no de la persona interessada, a tots els llocs 
on es duguin a terme activitats relacionades amb l’objecte de la investigació o control. En 
supòsits d’entrada domiciliària caldrà el consentiment previ del titular o resolució judicial.   
b) Poden requerir i examinar instal·lacions, productes, vegetals, animals, equips, llibres, 
registres, procediments i documents d’interès per al propòsit de la inspecció, obtenir-ne 
còpies o extractes i mostres de les substàncies i materials utilitzats per les persones 
inspeccionades.  
c) Poden adoptar, en el mateix moment de la realització de la inspecció, les mesures 
cautelars o provisionals a què fa referència l’article 11 d’aquesta Llei, necessàries per 
evitar la continuació o repetició dels fets o el manteniment de l’incompliment o dels danys 
que, si és el cas, s’hagin ocasionat per tal de mitigar-los.  
d) Poden sol·licitar la col·laboració de les forces i cossos de seguretat, els quals han de 
prestar-la, i de qualsevol administració pública en els termes que assenyalen les 
normatives aplicables en aquesta matèria. 
6.4 Les administracions públiques i també les empreses públiques o les societats amb 
capital social participades majoritàriament per les administracions públiques, han de 
donar la informació que el personal que realitza funcions inspectores i de control els 
sol·liciti, llevat que hi hagi una causa degudament justificada.  
 
Article 7 
Plans, programes i ordres específiques d’actuació 
7.1 L’exercici de les actuacions pròpies de la inspecció i control en matèria d’agricultura i 
ramaderia s’ha d’adequar als plans, programes o, si no n'hi ha, a les ordres específiques 
d’actuació que els òrgans competents del departament competent en matèria 
d’agricultura i ramaderia aprovin. Els plans, programes o ordres específics han de 
determinar el tipus d’inspecció o control, la periodicitat, el contingut i la forma d’execució 
de les corresponents actuacions inspectores i de control d’acord amb les corresponents 
normes sectorials aplicables.  
7.2 El contingut del paràgraf anterior no és d'aplicació en situacions excepcionals 
d’urgència, crisi, o alerta, degudament justificades, en les quals es poden realitzar 
actuacions d’inspecció i control d’acord amb la normativa aplicable a cadascun dels 
supòsits. 
7.3 Correspon a cada unitat directiva del departament competent en matèria d’agricultura 
i ramaderia l’aprovació del plans, programes i ordres específiques d’actuació, d’acord 
amb aquesta Llei, la normativa que la desplegui i amb la legislació sectorial aplicable.  
7.4 Amb caràcter general les actuacions inspectores i de control s’han de realitzar sense 
avís o notificació prèvia a la persona o entitat que hagi de ser inspeccionada o controlada 
de l’actuació que s’hagi de practicar ni de les persones autoritzades per a la seva 
realització. Es pot efectuar l’avís o notificació prèvia en el cas que les actuacions 
inspectores i/o de control hagin de realitzar-se fora de l’horari habitual en què el subjecte 
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passiu porta a terme la seva activitat o en el supòsit que hagi de realitzar algun preparatiu 
necessari per a la correcta realització de l’actuació inspectora i/o de control concreta. 
 
Article 8 
Obligacions del personal que realitza actuacions inspectores i/o de control 
8.1 El personal que té encarregades actuacions inspectores i/o de control està obligat a 
realitzar-les amb imparcialitat, integritat i independència, fent un ús proporcional de les 
facultats que li són conferides, i en particular de les següents: 
a) Identificar-se, en l’exercici de les seves actuacions i a requeriment dels inspeccionats, i 
advertir el compareixent de l’actuació inspectora o de control, sempre que sigui possible. 
Quan per qualsevol causa aliena a la seva voluntat no sigui possible complir aquest 
deure, s’ha de fer constar aquest fet en l’acta. 
b) Aixecar acta de totes les actuacions d’inspecció i/o control que realitzin i remetre-la a 
l’òrgan competent per iniciar, si escau, l’expedient que correspongui. 
c) Vetllar perquè la realització de les inspeccions i controls no restringeixi o destorbi 
injustificadament l’activitat de l’inspeccionat més enllà del que calgui per dur a terme les 
seves funcions d’investigació i constatació. 
d) Preservar, de manera estricta, la confidencialitat de les dades o les informacions de 
què tinguin coneixement en compliment de la seva funció i d’acord, si s'escau, amb la 
normativa sobre protecció de dades de caràcter personal. Les dades i les informacions 
obtingudes en el decurs de les inspeccions només poden ser utilitzades per a les finalitats 
que preveuen les disposicions corresponents.  
e) Col·laborar amb les forces i cossos de seguretat que actuïn en aquest àmbit, a través 
dels òrgans competents del departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia. 
f) Comunicar al departament de la Generalitat de Catalunya o a l’administració competent 
per raó de la matèria, i de conformitat amb els instruments de col·laboració que a l’efecte 
s’estableixen, les actuacions d’inspecció i/o control realitzades quan es detecti un 
possible incompliment de normativa reguladora de les matèries de la seva competència. 
g) Complir tots els requisits i condicions que estableix la normativa aplicable. 
8.2 El personal que té encarregades actuacions inspectores i/o de control no està obligat, 
durant la seva realització, a facilitar informació als inspeccionats o controlats sobre 
l’origen o motivació de les actuacions que duguin a terme. 
8.3 El personal d’inspecció i control s’ha d’abstenir d’actuar si hi ha conflicte d’interessos 
amb els subjectes passius de la inspecció i/o control de què es tracti, o bé si està 
relacionat per vincle de parentiu per consanguinitat fins al quart grau o afinitat fins al 
segon grau o amistat íntima o enemistat manifesta amb el subjecte passiu de la inspecció 
i/o control, en cas que es tracti d'una persona física. Si el subjecte passiu és una persona 
jurídica, s’entén que concorren les anteriors circumstàncies quan s’hi donin en relació 
amb alguna de les persones que integren els òrgans rectors o de direcció i/o amb el 
personal tècnic responsable de l’activitat de la persona jurídica. 
 
Article 9 
Personal inspector i control 
9.1 Les actuacions d’inspecció i control en matèria d’agricultura i ramaderia són exercides 
directament pel personal d’inspecció i control que actuï sota la direcció i supervisió dels 
òrgans directius del departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia, en els 
termes que es determinen en aquesta Llei, en les seves normes de desplegament i en la 
legislació sectorial. 
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9.2 Les funcions d’inspecció i control que tingui atribuïdes el departament competent en 
matèria d’agricultura i ramaderia poden ser exercides per funcionaris o per personal 
laboral que tingui adscrit.  
 
Article 10 
Acreditació del personal que realitza actuacions inspectores i/o de control 
10.1 Les persones que realitzin materialment les tasques d’inspecció i/o control han de 
disposar d’un document d’acreditació expedit per la direcció general competent en 
matèria d’agricultura i ramaderia que l’identifiqui.  
10.2 Reglamentàriament per mitjà d’Ordre del conseller competent en matèria 
d’agricultura i ramaderia, s’ha d’establir el contingut, format i característiques del 
document d’acreditació, en el qual hauran de constar, en tot cas, les dades identificatives 
i facultats del titular. 
 
Article 11 
Mesures cautelars i provisionals 
11.1 Les autoritats competents i, si escau, el personal que realitza actuacions inspectores 
i/o de control poden adoptar, de forma motivada i per raons d’urgència o necessitat, 
mesures cautelars si, de les actuacions realitzades en el decurs de la inspecció o control 
es dedueix l’existència d’un risc immediat pel benestar animal, la sanitat animal o vegetal, 
la salut humana o el medi ambient o d’un incompliment de la normativa que pugui ser 
tipificat com a greu o molt greu d’acord amb el que estableix aquesta Llei. 
11.2 Les mesures cautelars poden consistir en les actuacions següents: 
a) Immobilització de mercaderies, vegetals, productes vegetals, equips, maquinària, 
animals, medicaments, productes o subproductes d’origen animal i qualsevol altre 
substància o producte que intervingui o pugui intervenir en la producció agrícola o 
ramadera. 
b) Prohibició d’entrada o sortida d’animals de les explotacions ramaderes. 
c) Destrucció o reexpedició de mercaderies. 
d) Confiscació o sacrifici obligatori d’animals. 
e) Tancament, precintament o suspensió temporal, total o parcial, d’autoritzacions o 
inscripcions registrals d’instal·lacions, locals, establiments o explotacions. 
f) Cessament o interrupció temporal de l’activitat. 
g) Canvi o restriccions d’ús o destí de les mercaderies. 
h) Desinfecció o desinsectació. 
i) Confiscació de documents. 
11.3 Mesures cautelars específiques en matèria de benestar animal: 
a) Aturada de la cadena de sacrifici en cas d’avaria de l’aparell d’atordiment o en cas d’un 
atordiment incorrecte dels animals de forma reiterada o en cas que el sacrifici ritual no es 
realitzi d’acord amb el que estableix la normativa. 
b) Canvi de conductor/a o cuidador/a. 
c) Reparació del mitjà de transport. 
d) Transferència d’una part o la totalitat de la partida a un altre mitjà de transport o a una 
altra explotació. 
e) Retorn dels animals al punt de partida o continuació del viatge fins a la destinació, pel 
camí més directe, segons el que sigui més adequat en benefici del benestar dels animals. 
f) Trasllat o descàrrega dels animals i allotjament en instal·lacions adequades on els 
proporcionin la cura corresponent fins a trobar la solució de la causa que motiva l’adopció 
de la mesura, amb les despeses a càrrec del responsable dels animals. 
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g) Sacrifici urgent d’un o diversos animals, si les condicions en què estan no garanteixen 
la supervivència amb un patiment mínim. 
11.4 Les mesures cautelars adoptades s’han de notificar de forma immediata a l’òrgan 
competent per acordar l’inici del procediment sancionador, el qual, en el termini màxim de 
quinze dies i mitjançant resolució motivada, ha de dictar resolució en la qual les 
esmentades mesures han de ser ratificades, modificades, aixecades o complementades, 
establint les que consideri adequades.  
11.5 Les mesures cautelars adoptades són executives des del moment en què es dicten. 
11.6 Les mesures cautelars i les provisionals que s’adoptin s’han d’ajustar, en tot cas, a la 
intensitat, proporcionalitat i necessitats tècniques dels objectius que es pretenen garantir 
en cada cas concret i la seva durada no ha de superar la de la situació de risc que les 
motiva. 
11.7 Les despeses que pugui comportar la realització de les mesures cautelars i 
provisionals adoptades van a càrrec del presumpte infractor. 
11.8 Les mesures cautelars poden ser objecte dels recursos administratius que regula la 
Llei de l’Estat 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú.  
11.9 En tot el que no regula aquesta Llei, el règim jurídic aplicable a les mesures 
cautelars i provisionals és el que s’estableix als articles 72 i 136 de la Llei de l’Estat 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 
 
Article 12  
Multes coercitives 
12.1 En el cas que la persona interessada no dugui a terme les activitats ordenades per 
la inspecció o no apliqui les mesures cautelars que se li imposin, l’òrgan competent en 
matèria d’agricultura i ramaderia pot imposar multes coercitives de fins a 6.000 euros amb 
una periodicitat de tres mesos fins al compliment total de les obligacions imposades. 
A aquests efectes en la notificació en la qual s’indiqui les activitats que ha de dur a terme 
o en la qual es dicti la mesura cautelar que correspongui, s’ha d’establir un termini per tal 
que procedeixi al compliment de les mesures cautelars imposades o de les obligacions 
establertes, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’imposa una multa coercitiva, i se 
n’assenyala la quantia en cada cas. 
12.2 Els terminis concedits han de ser suficients per poder realitzar la mesura de què es 
tracti i per evitar els danys que es poden produir si no s’executa la mesura quan pertoca. 
12.3 Les multes coercitives són independents de les sancions pecuniàries procedents 
com a sanció per les infraccions comeses i compatibles amb aquestes, d’acord amb el 
que disposa l’article 99 de la Llei de l’Estat 30/1992, de 26 de novembre,  
12.4 L’autoritat competent, en cas d’incompliment, pot imposar multes coercitives 
successives, incrementant la multa coercitiva en el 20 per 100 de la que es va acordar en 
el requeriment anterior. 
12.5 La multa coercitiva pot ser objecte dels recursos administratius que regula la Llei de 
l’Estat 30/1992, de 26 de novembre. 
 
 
Títol II. Procediment sancionador  
 
Article 13 
Règim jurídic 
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13.1 El règim material de les infraccions i sancions és el que s’estableix en les 
corresponents normatives sectorials reguladores de les matèries que corresponen al 
departament  competent en matèria d’agricultura i ramaderia i el que preveu el títol III 
d’aquesta Llei. 
13.2 El règim dels procediments sancionadors en matèria d’agricultura i ramaderia 
s’exerceix mitjançant el que estableix la Llei de l’Estat 30/1992, de 26 de novembre, la 
Llei 26/2010, del 3 d’agost, aquesta Llei i el procediment que s’estableixi per reglament. 
 
Article 14 
Responsabilitat 
14.1 Són responsables de les infraccions tipificades en aquesta Llei les persones físiques 
i jurídiques que han participat en la comissió del fet infractor, per acció o omissió, fins i tot 
a títol de simple inobservança.  
14.2 No obstant això, quan l'objecte de la infracció sigui un producte o una altra 
mercaderia, es presumeixen responsables:  
a) De les infraccions en productes envasats i degudament precintats, la persona física o 
jurídica el nom o raó social de la qual figuri en l'etiqueta, llevat que se'n demostri la 
falsificació o mala conservació pel tenidor, sempre que siguin conegudes o s'especifiquin 
en l'envàs les condicions de conservació.  
b) De les infraccions en productes a granel o sense els precintes d'origen, el tenidor 
d’aquests productes, excepte quan aquest pugui acreditar la responsabilitat d'un tenidor 
anterior.  
c) En qualsevol cas, si el presumpte responsable prova que la infracció s'ha produït per 
informació errònia, o per falta d'informació reglamentàriament exigida, i que és una altra 
persona identificada la responsable d'aquesta informació, la infracció és imputada a 
aquesta darrera. 
14.3 Quan el compliment de les obligacions establertes en aquesta Llei i en la resta de la 
normativa sectorial reguladora en matèria d’agricultura i ramaderia correspongui a 
diverses persones conjuntament, responen solidàriament de les infraccions que, si 
s'escau, es cometin i de  les sancions que s’imposin.  
14.4 En el cas d’infraccions greus o molt greus, quan una infracció sigui imputada a una 
persona jurídica, poden ser considerades també responsables les persones que 
n’integren els òrgans rectors o de direcció i els tècnics responsables de l’activitat. 
14.5 La responsabilitat administrativa per les infraccions a què es refereix aquest títol és 
independent de la responsabilitat civil, penal o d'un altre ordre que, si s'escau, es pugui 
exigir, en els termes establerts per l'ordenament jurídic. 
 
Article 15 
Extinció de la responsabilitat 
15.1  La responsabilitat s’extingeix per: 
a) Mort de la persona física sancionada. 
b) Per l’execució completa de la sanció. 
c) Per la prescripció de la infracció. 
d) Per la prescripció de la sanció. 
15.2 En els casos d’extinció de la persona jurídica sancionada, responen de l’execució de 
la sanció o sancions les persones que n’integraven els òrgans rectors o de direcció. 
 
Article 16 
Règim i aplicació de les sancions 
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16.1 En el cas que per una infracció o categoria d’infraccions s’estableixin diverses 
sancions, només es pot imposar, respecte de la mateixa infracció, una de les sancions 
previstes.     
16.2 Per a la determinació en cada cas concret de la sanció corresponent o de la seva 
extensió, dintre de les fixades per la infracció en aquesta Llei, s’han de ponderar els 
criteris de graduació de les sancions concurrents. 
16.3 En cap cas es poden imposar, en atenció als criteris de graduació de les sancions, 
sancions previstes per infraccions tipificades de major gravetat. 
 
Article 17 
Sancions accessòries 
17.1 En cas d’infraccions greus comeses per persones físiques o jurídiques que 
desenvolupin una activitat subjecta a inscripció en registres administratius o bé a 
autorització o comunicació, l’òrgan al qual correspongui resoldre l’expedient sancionador 
pot acordar com a sanció accessòria el cessament o la interrupció de l’activitat de què es 
tracti, per un període màxim d’un any. En el cas d’infraccions molt greus el període màxim 
és de fins a cinc anys. 
No tenen caràcter de sanció el tancament de les empreses o les suspensions d’activitat 
quan no compleixen els requisits per estar inscrits en el registre que correspongui. 
17.2 Quan es tracti d’infraccions qualificades de molt greus, pot acordar-se com a sanció 
accessòria la inhabilitació per obtenir subvencions o ajuts públics durant un termini màxim 
de tres anys. 
17.3 En el cas que s’hagi intervingut cautelarment qualsevol producte o animal de l’àmbit 
d’aplicació d’aquesta Llei, l’òrgan competent per resoldre l’expedient sancionador n’ha 
d’acordar la destinació i pot comissar-lo o procedir a la seva destrucció quan pugui 
comportar risc greu per a la sanitat vegetal o animal , el medi ambient, el benestar animal 
o qualsevol tipus de risc per a la salut humana.  
Les despeses que originin les operacions d'intervenció, dipòsit, decomís, transport i 
destrucció són a compte de l'infractor.  
En el cas que el decomís no sigui possible, pot ser substituït pel pagament de l'import del 
seu valor per l'infractor. 
17.4 En el supòsit que s’hagin intervingut cautelarment animals, l’òrgan competent per 
resoldre l’expedient sancionador n’ha d’acordar la destinació i pot comissar els animals o 
ordenar-ne el sacrifici si la seva utilització o consum constitueix un perill per a la salut 
pública o la sanitat animal o si les seves condicions no garanteixen la supervivència amb 
un patiment mínim o quan ho disposi la normativa vigent. 
17.5 En el supòsit d’infraccions comeses per veterinaris habilitats o autoritzats per emetre 
certificats i documentació sanitària amb validesa oficial, pot acordar-se, com a sanció 
accessòria, la retirada de l’habilitació o autorització, la no-renovació o cancel·lació de 
l’habilitació o l’autorització per expedir els certificats i documentació esmentats amb la 
prohibició de tornar-la a sol·licitar per un període no inferior a tres mesos ni superior a 
tres anys. 
 
Article 18 
Publicitat de les sancions 
Quan concorri alguna de les circumstancies de risc per a la salut publica o animal, 
reincidència en infraccions de naturalesa anàloga o acreditada intencionalitat en la 
infracció, l’òrgan competent per resoldre l’expedient pot acordar la publicació de les 
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sancions imposades com a conseqüència del que estableix aquesta Llei quan hagin 
adquirit fermesa. 
 
Article 19 
Reparació del dany i indemnitzacions 
19.1 Amb independència de les sancions que puguin correspondre, la persona 
responsable de la comissió d’una infracció està obligada a reparar el dany o perjudici 
causat i a indemnitzar l’Administració pels danys i perjudicis que puguin correspondre per 
la comissió de la infracció. 
19.2 L’abast de la reparació i de la indemnització es determinen, quan sigui possible, en 
el marc de l’expedient sancionador. També es poden determinar en un expedient 
independent respectant els principis i les garanties del procediment administratiu. 
19.3 En el cas que la persona obligada no efectuï la reparació dels danys, el departament 
competent en matèria d’agricultura i ramaderia pot imposar multes coercitives, per la 
quantia i en les condicions que estableix l’article 12.  
 
Article 20 
Reincidència d’infraccions 
La reincidència en la mateixa infracció lleu en l’últim any es considera infracció greu i la 
reincidència en la mateixa infracció greu, en aquest mateix període, es considera infracció 
molt greu. El termini s’ha de comptar, en ambdós supòsits, des de l'endemà del dia que 
esdevingui ferma la resolució sancionadora. 
 
Article 21 
Criteris de graduació de les sancions 
21.1 La imposició de sancions s’ha d’adequar a la gravetat real del fet constitutiu de la 
infracció i en la graduació de les sancions tipificades en aquest títol i en la resta de la 
normativa sectorial aplicable a l’àmbit de l’agricultura i la ramaderia i s’han de tenir en 
compte les circumstàncies següents:  
a) L’incompliment dels advertiments previs, si s’han produït. 
b) La naturalesa dels perjudicis causats. 
c) El benefici derivat de l’activitat infractora. 
d) El volum de vendes o de producció dels productes afectats per la infracció. 
e) Els riscos que la infracció pugui produir per a la seguretat, la salut humana o dels 
animals i l’afectació del medi ambient. 
f) La reincidència per haver comès en el termini de dos anys una infracció de la mateixa 
naturalesa, sempre que s’hagi declarat així per resolució ferma.  
g) La concurrència de diverses infraccions en uns mateixos fets. 
h) El volum de mitjans il·lícits emprats. 
i) La irreparabilitat dels danys causats. 
j) El cost de la reparació dels danys causats. 
k) El fet que el causant estigui inhabilitat en el moment de cometre la infracció. 
l) El temps transcorregut entre l’obligatorietat del compliment de la norma i el seu 
compliment. 
21.2 Si, per raó de les circumstàncies concurrents, s’aprecia una qualificada disminució 
de la culpabilitat de la persona imputada, l’òrgan sancionador pot establir la quantia de la 
sanció i aplicar l’escala relativa a la classe d’infraccions de menys gravetat que aquella en 
què s’integra la considerada, sempre que la persona imputada no hagi estat sancionada 
per una infracció igual o similar en els últims cinc anys. 
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Article 22 
Concurrència d’infraccions 
22.1 A la persona responsable de dues o més infraccions se li han d’imposar totes les 
sancions corresponents a les diverses infraccions. 
22.2 Si concorren dues o més infraccions imputables a la mateixa persona i alguna 
d’aquestes és el mitjà necessari per cometre’n una altra, s’ha d’imposar com a sanció 
conjunta la corresponent a la infracció més greu.  
22.3 No es poden sancionar els fets que hagin estat sancionats penalment o 
administrativament, en els casos en què s’apreciï identitat de subjecte, fet i fonament. 
22.4 Quan la comissió de les infraccions tipificades en aquesta Llei produeixi 
conseqüències que corresponguin a il·lícits administratius tipificats en altres àmbits 
materials, les sancions per a cadascun dels il·lícits són compatibles. 
 
Article 23 
Efectes de les sancions 
L'òrgan sancionador pot proposar a l'autoritat corresponent, en el cas de les infraccions 
greus o molt greus, sense que tingui caràcter sancionador, la denegació, la supressió, la 
cancel·lació o la suspensió total o parcial d'ajuts oficials, crèdits, subvencions i altres 
ajuts, que tingui reconeguts o que hagi sol·licitat la persona sancionada. 
 
Article 24 
Prescripció de les infraccions i sancions 
24.1 El termini de prescripció de les infraccions és de cinc anys per a les molt greus, de 
tres anys per a les greus i d’un any per a les lleus, a comptar del dia de la comissió de la 
infracció. 
24.2 En el cas de concurrència d’infraccions lleus, greus o molt greus o que alguna 
d’aquestes infraccions sigui el mitjà necessari per cometre’n una altra, el termini de 
prescripció és el que s’estableix per a la infracció més greu de les que s’han comès. 
24.3 En els casos d’infracció realitzada de forma continuada, el termini es comptabilitza 
des del dia en què es va realitzar l’últim fet constitutiu de la infracció o des que es va 
eliminar la situació il·lícita. 
24.4 La prescripció de la infracció s’interromp amb l’inici, amb coneixement de la persona 
presumptament responsable, del procediment sancionador. La prescripció es reprèn 
l’endemà de complir-se un mes de paralització del procediment per causa no imputable al 
presumpte responsable, o l’endemà del dia que finalitza el procediment sense declaració 
de responsabilitat. 
24.5 Els terminis de prescripció de les sancions són els mateixos que estableix l’apartat 1 
d’aquest article per a les infraccions respectives, a comptar de l’endemà del dia en què la 
resolució sancionadora esdevingui ferma en via administrativa. 
24.6 Interromp la prescripció de la sanció l’inici, amb coneixement de la persona 
sancionada, del procediment d’execució. El termini de prescripció es reprèn l’endemà del 
dia en què es compleixi un mes de paralització del procediment d’execució per causa no 
imputable a la persona sancionada. 
També interromp la prescripció de la sanció la suspensió judicial de la seva executivitat, i 
es torna a iniciar el termini l’endemà d’aixecar-se la suspensió judicial. 
 
Article 25     
Principi d’accés permanent 
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El procediment es desenvolupa d’acord amb el principi d’accés permanent. A aquests 
efectes, en qualsevol moment del procediment sancionador la persona presumptament 
responsable té dret a conèixer-ne l’estat de tramitació i a accedir-hi i obtenir copies dels 
documents que conté.  
 
Article 26    
Concurrència amb procés penal 
26.1 Si la persona instructora del procediment sancionador, en qualsevol moment del 
procediment, considera que els fets sobre els quals instrueix poden ser constitutius 
d’il·lícit penal, ho ha de posar en coneixement de l’òrgan competent que ha d’acordar 
l’inici del procediment sancionador, el qual, si estima raonable la consideració de la 
persona instructora, ha de traslladar les actuacions al ministeri fiscal, i deixar en suspens 
el procediment sancionador fins que l’autoritat judicial es pronunciï. 
26.2 La suspensió del procediment administratiu sancionador no impedeix el 
manteniment de les mesures cautelars adoptades, sempre que siguin compatibles amb 
les acordades en el procés penal. No s’entenen compatibles si les mesures cautelars 
penals són suficients per a la consecució dels objectius cautelars considerats en el 
procediment administratiu sancionador. 
L’acte mitjançant el qual es mantinguin o s'adoptin les mesures cautelars ha de ser 
comunicat al ministeri fiscal. 
26.3 En tot cas, els fets declarats provats per resolució judicial penal ferma vinculen els 
òrgans administratius respecte dels procediments sancionadors que se substancien. 
 
Article 27    
Concurrència amb altres procediments sancionadors 
Quan la persona instructora tingui coneixement que s’està seguint un altre procediment 
sancionador pels mateixos fets, ho ha de notificar a l’òrgan competent per iniciar 
l’expedient sancionador, el qual, sense paralitzar el procediment, s’ha de posar en 
contacte amb l’òrgan competent per resoldre el procediment de referència, a fi de 
coordinar-se per a l’eficaç aplicació de l’article 22.   
 
Article 28  
Remissió a l’òrgan competent 
Quan, en qualsevol fase del procediment sancionador, l’òrgan competent per iniciar 
l’expedient sancionador consideri que existeixen elements de judici indicatius que els fets 
són constitutius d’una infracció la sanció de la qual no li competeix, ho ha de comunicar a 
l’òrgan que consideri competent a tal efecte, traslladant-li totes les actuacions. 
 
Article 29 
Procediment abreujat 
En el cas d’infraccions lleus, l’expedient es pot instruir mitjançant el procediment abreujat 
si els fets han estat reflectits en l’acta corresponent o es dedueixen de la documentació 
aplegada en la inspecció o dels resultats de les anàlisis. Aquest procediment s’ha 
d’establir per norma de caràcter reglamentari. 
 
Article 30 
Advertiments 
30.1 Si, com a conseqüència d’una inspecció, es comprova l’existència d’irregularitats en 
matèria d’agricultura i ramaderia, el director o la directora del serveis territorials 
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corresponents pot advertir per escrit a la persona, física o jurídica, titular de l’activitat de 
què es tracti, que corregeixi els defectes detectats, sempre que no hagi estat advertit en 
el darrer any per un fet igual o similar i que la infracció sigui tipificada com a lleu. 
L’advertiment ha de concretar, si s’escau, les mesures a adoptar i el termini per fer-ho.  
30.2 En cas que no s’adoptin les mesures contingudes en l’esmentat advertiment s’ha 
d’incoar el corresponent procediment sancionador per exigir les responsabilitats 
administratives. 
30.3 Contra l’advertiment es pot interposar recurs d’alçada davant el director o la 
directora general competent en matèria d’agricultura i ramaderia en el termini d’un mes, a 
comptar des de l’endemà de rebre la notificació. 
 
Article 31 
Caducitat de l’expedient sancionador 
Si, passat un any de l'inici d'un expedient, no hi recau cap resolució expressa, s'entén que 
aquest ha caducat, de conformitat amb l'article 44 de la Llei de l'Estat 30/1992, del 26 de 
novembre, excepte en els supòsits en què el procediment s'hagi paralitzat per una causa 
imputable a la persona interessada o que, en la fase de pràctica de proves, se n'hagin de 
practicar. 
 
Article 32 
Òrgans competents 
32.1 Correspon al director o a la directora dels serveis territorials corresponents acordar 
l’inici dels procediments sancionadors i designar-ne l’instructor o la instructora. 
32.2 Són competents per imposar les sancions els òrgans següents: 
a) El director o la directora dels serveis territorials corresponents, en el cas d’infraccions 
lleus i greus. 
b) El director o directora general competent en matèria d’agricultura i ramaderia, en el cas 
d’infraccions molt greus. 
c) El Govern, en el cas d’infraccions que comportin el tancament de l’empresa. 
32.3 Els òrgans competents per resoldre els recursos d’alçada són: 
a) El director o la directora general competent en matèria d’agricultura i ramaderia, quan 
el recurs s’interposi contra actes dictats pel director o la directora  dels serveis territorials 
corresponents. 
b) El conseller o la consellera del departament competent en matèria d’agricultura i 
ramaderia, quan el recurs s’interposi contra actes dictats pel director general competent 
en matèria de agricultura i ramaderia. 
 
 
Títol III 
Règim sancionador en matèria d’agricultura i ramaderia 
 
Capítol I  
Règim sancionador en matèria de llavors i planters 
 
Article 33 
Tipificació de les infraccions 
33.1 Tenen la consideració d’infraccions molt greus les accions o les omissions següents: 
a) L’ocultació de la condició de varietat modificada genèticament. 
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b) La falsedat en les dades de l’etiqueta i en la publicitat amb relació a la denominació 
varietal, a la categoria del material o al seu estat sanitari. 
c) Emprar, si no s’hi té dret, indicacions, noms comercials, marques, símbols o emblemes 
que facin referència als noms protegits per la normativa reguladora de la producció 
agroalimentària ecològica o producció integrada, o que tinguin similitud fonètica o gràfica 
amb els noms protegits o amb els signes o emblemes que els siguin característics, que 
puguin induir a confusió sobre la naturalesa, la qualitat o l’origen del material vegetal, 
encara que vagin acompanyats dels termes tipus, estil, gènere, imitació, succedani, o 
altres d'anàlegs. 
d) L’alteració de les dades exigides en els plans de seguiment i control de varietats 
modificades genèticament o l’incompliment dels terminis establerts per a la remissió de 
les dades i documents, sempre que se’n pugui derivar un risc per a la salut humana, la 
sanitat animal o el medi ambient. 
e) L’incompliment dels requisits de qualitat de les llavors i planters en el procés productiu 
o comercial, quan no s’assoleixi el 50% dels percentatges mínims exigits o quan es superi 
el doble de les toleràncies màximes autoritzades, segons els casos. 
f) La producció i el comerç de llavors i planters sense sotmetre’s al control oficial establert 
en la normativa. 
g) La producció i comerç de llavors i planters de varietats no inscrites en el Registre de 
varietats comercials o en els Catàlegs comuns de varietats de la UE o en el Catàleg de 
varietats locals d’interès agrari de Catalunya, quan aquest requisit sigui obligatori. 
h) L’incompliment en matèria de coexistència de cultius de varietats modificades 
genèticament, convencionals i ecològiques integrades, i de les mesures establertes 
legalment per al cultiu de l’espècie de la qual es tracti, quan aquest incompliment 
produeixi una alteració de la naturalesa dels productes obtinguts d’acord amb cada tipus 
de cultiu. 
i) Exercir l’activitat de productor de llavors i planters sense estar inscrit en el registre 
administratiu corresponent. 
j) Multiplicar i comercialitzar, sense l’autorització de l’obtentor, varietats que disposen d’un 
títol d’obtenció vegetal. 
k) La producció o comercialització de material vegetal protegit per un títol de protecció 
vegetal que no es correspongui amb les característiques que figuren en la seva 
descripció oficial. 
l) Els incompliments de les condicions incloses en la llicència d’explotació d’una varietat 
protegida que afectin les qualitats intrínseques del material o les circumstàncies que van 
motivar la concessió del títol d’obtenció vegetal. 
m) L’aportació de dades falses que puguin ser rellevants per a l’obtenció de drets 
emparats per la normativa vigent sobre obtencions vegetals. 
n) Comercialitzar i/o cedir a títol onerós o gratuït gra procedent de maquila per sembrar-
lo.  
o) Comercialitzar o cedir a títol onerós o gratuït el material vegetal produït amb destinació 
a la pròpia explotació. 
p) Reincidir en la mateixa infracció greu. 
33.2 Tenen la consideració d’infraccions greus les accions o omissions següents: 
a) El dipòsit, en un mateix magatzem, sense autorització, d’elements de reproducció i 
multiplicació juntament amb altres que no tinguin aquest caràcter, tant si són a granel 
com envasats, sempre que es pugui donar lloc a confusió. 
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b) La manca d’indicació o la inexactitud en les dades de l’etiquetatge i en la publicitat, 
sempre que no suposi un intent d’induir l’usuari a un error amb relació a la varietat, a la 
categoria del material o al seu estat sanitari. 
c) L’incompliment dels terminis establerts per a la remissió de les dades i documents que 
figurin en el plans de control i seguiment  de varietats modificades genèticament, així com 
la remissió de dades que no s’ajustin a la realitat, quan això no pugui ser considerat com 
una infracció molt greu. 
d) L’incompliment dels requisits de qualitat de les llavors i planters en el procés productiu 
o comercial, quan no constitueixi una infracció molt greu. 
e) L’incompliment en matèria de coexistència de cultius de varietats modificades 
genèticament, convencionals, ecològiques o integrades, i de les mesures establertes 
legalment per al cultiu de l’espècie de la qual es tracti, quan aquest incompliment no 
produeixi una alteració de la naturalesa dels productes obtinguts d’acord amb cada tipus 
de cultiu. 
f) L’alteració del precintament d’un envàs o del seu contingut. 
g) L’incompliment en matèria de varietats modificades genèticament dels requisits de 
traçabilitat i etiquetatge exigits. 
h) L’ocultació o l’intent d’ocultar informació rellevant per a l’obtenció de drets emparats 
per la normativa vigent sobre obtencions vegetals. 
i) Les actuacions dirigides a dificultar el control de les activitats regulades en la normativa 
vigent sobre obtencions vegetals i l’observança de les regles que pel seu 
desenvolupament i fiscalització s’estableixin en la normativa. 
j) L’ocultació d’informació per part de les entitats autoritzades per a la neteja de gra de 
sembra amb relació al que s’estableix en l’article 14 de la Llei de l’Estat 3/2000, de 7 de 
gener, de règim jurídic de protecció de les obtencions vegetals. 
k) L’incompliment de l’obligació d’utilitzar la denominació assignada a una varietat 
protegida, àdhuc després de l’expiració del dret d’obtentor relatiu a aquesta varietat a 
condició que no s’oposi a drets anteriors a aquesta utilització.  
l) Realitzar l’activitat de neteja de gra per destinar-lo a la sembra sense estar inscrit en el 
registre administratiu corresponent. 
m) Sembrar el gra maquilat en explotacions de les quals no sigui titular qui ha utilitzat els 
serveis de maquila. 
n) L'ocultació d’informació requerida per l’Administració, per part de les empreses 
autoritzades per a la realització de l’activitat de neteja de gra per a terceres persones. 
o) No anotar en el llibre de registre les entrades i sortides de gra o la manca d’anotació 
d’alguna de les dades exigibles que impedeix conèixer la procedència/entrada i la 
destinació/sortida del gra. 
p) Realitzar l’activitat de maquila en locals no autoritzats per realitzar aquesta activitat. 
q) Desenvolupar en el mateix local i, alhora, les activitats de producció de llavors 
legalment autoritzada i de maquila. 
r) Tenir gra netejat sense identificar o amb identificació que no es correspongui amb les 
dades que consten en el llibre registre. 
s) Utilitzar noms comercials o varietals en la identificació de les partides maquilades. 
t) No tenir perfectament identificades, embolcallades i degudament separades les 
partides de gra netejat que estan presents en les instal·lacions. 
u) Transferir gra d’una partida a una altra. 
v) No justificar les partides de gra presents en les instal·lacions. 
w) No presentar, per part de les persones agricultores que produeixen material vegetal 
amb destinació a l'explotació pròpia, la corresponent declaració anual de cultius sempre 
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que aquest material requereixi passaport fitosanitari o estigui afectat per mesures 
comunitàries d’emergència i/o control.   
x) Reincidir en la mateixa infracció lleu. 
33.3 Tenen la consideració d’infraccions lleus les accions o omissions següents: 
a) La manca generalitzada de les anotacions d’entrades i sortides de magatzem, 
conservació dels documents o venda  de material vegetal sense el corresponent albarà. 
b) Exercir l’activitat de comerciant sense estar inscrit en el registre administratiu 
corresponent. 
c) L’incompliment de dur a terme l’autocontrol de la seva activitat d’acord amb la Llei 
30/2006, de 26 de juliol, de llavors, planters i recursos fitogenètics i el Decret 131/2012, 
de 23 d’octubre, pel qual es regula el Registre oficial d'empreses proveïdores de material 
vegetal i se n'estableixen les normes d'autorització, inscripció i funcionament, es regulen 
activitats de producció i comercialització de material vegetal i es crea el Catàleg de 
varietats locals d'interès agrari de Catalunya. 
d) No anotar en el llibre de registre alguna de les dades exigibles sempre que no 
impedeixi conèixer la procedència i la destinació del gra, les entrades i sortides de gra o 
la manca d’anotació d’alguna de les dades exigibles. 
e) Tractar el gra amb productes fitosanitaris sense fer-ho constar. 
f) No haver colorat el gra tractat. 
 
Article 34 
Sancions 
Les sancions aplicables a les infraccions previstes a l’article 33 són les següents: 
a) Infraccions molt greus: sanció pecuniària entre 30.001 euros i 300.000 euros. 
b) Infraccions greus: sanció pecuniària entre 2.001 euros i 30.000 euros.  
c) Infraccions lleus: sanció pecuniària de 100 euros fins a 2.000 euros.  
 
 
Capítol II   
Règim sancionador en matèria de sanitat vegetal  
 
Article 35 
Tipificació de les infraccions en matèria d'incompliment de la normativa de prevenció i 
lluita contra les plagues  
35.1 Tenen la consideració d'infraccions molt greus les accions o les omissions següents:  
a) L'incompliment de les mesures establertes per l'administració competent per combatre 
plagues de caràcter extraordinàriament greu, o per mitigar-ne els efectes.  
b) Trencar les mesures cautelars posant en circulació els productes o les mercaderies 
immobilitzades.  
c) Reincidir en la mateixa infracció greu. 
35.2 Tenen la consideració d'infraccions greus les accions o les omissions següents:  
a) L'exercici d'activitats de producció, reproducció, protecció, tractament, 
emmagatzematge i comercialització o posada en el mercat de material vegetal sense la 
corresponent autorització administrativa quan aquesta sigui preceptiva o sense la 
inscripció en el Registre administratiu corresponent o quan l'Administració hagi comunicat 
el cessament de l’activitat.  
b) L'aportació de documents o dades falses o inexactes, de manera que indueixin les 
administracions públiques a atorgar autoritzacions d'activitats, i/o establiments o mitjans 
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de defensa fitosanitària o inscripció en el registre administratiu corresponent sense que 
es reuneixin els requisits o condicions establerts.  
c) No tenir la documentació necessària que permeti comprovar el compliment de la 
normativa vigent o portar-la de manera que impedeixi efectuar l'esmentada comprovació.  
d) L'incompliment del requeriment de les administracions públiques d'informar sobre 
l'estat fitosanitari dels cultius o facilitar informacions falses. 
e) L'incompliment de l'obligació de comunicar a l'Administració pública competent 
l'aparició d'una plaga de quarantena.  
f) L'incompliment de les mesures fitosanitàries establertes per combatre una plaga, o 
impedir o dificultar el seu compliment.  
g) La introducció, la circulació, la tinença i la manipulació en el territori nacional de 
vegetals, productes vegetals, organismes i material connex quan estigui prohibida, o 
sense autorització prèvia quan sigui preceptiva.  
h) La introducció en territori de l'Estat de vegetals, productes vegetals, organismes i 
material connex a través de punts d'entrada diferents dels autoritzats.  
i) No declarar la presència, en un enviament en règim de comerç exterior o trànsit dins del 
territori de l'Estat, d'aquells vegetals, productes vegetals i material connex que hagin de 
ser inspeccionats obligatòriament, així com no indicar, ocultar o falsejar el veritable 
origen.  
j) Reincidir en la mateixa infracció lleu. 
35.3 Tenen la consideració d'infraccions lleus les accions o les omissions següents:  
a) L'exercici d'activitats de producció, comercialització o de serveis subjectes al requisit 
d'autorització oficial o d'inscripció en un registre administratiu, després d'expirar aquesta 
sense haver-ne sol·licitat dins el termini i en la forma escaient l'actualització o renovació.  
b) L'incompliment dels requisits establerts per a la fabricació o producció i 
comercialització, inclòs l'emmagatzematge, envasament i etiquetatge, de vegetals i 
productes vegetals, sempre que l'esmentat incompliment no es trobi tipificat com a falta 
greu o molt greu. 
c) L'incompliment dels requisits establerts respecte als llibres, factures, documents 
d'acompanyament i altres documents exigits per la normativa vigent. 
d) La desatenció de la cura fitosanitària dels cultius, les masses forestals i el medi natural.  
e) L'incompliment de l'obligació de comunicar a l'Administració pública competent 
l'aparició d'organismes nocius per als vegetals o de símptomes de malaltia per als 
vegetals i els seus productes, quan no siguin coneguts a la zona, sempre que l'esmentat 
incompliment no estigui tipificat com a greu.  
 
Article 36  
Tipificació de les infraccions en matèria de fabricació, comercialització i utilització de 
productes fitosanitaris i altres mitjans de lluita fitosanitària  
36.1 Tenen la consideració d'infraccions molt greus les accions o les omissions següents:  
a) L'ocultació a l'Administració de la informació relativa a la perillositat dels productes 
fitosanitaris pels qui els fabriquin o comercialitzin.  
b) La fabricació o comercialització de productes fitosanitaris no autoritzats o amb 
etiquetatge, informació o publicitat que n'oculti la perillositat.  
c) La manipulació i l'ús o la utilització de mitjans de defensa fitosanitària no autoritzats, o 
dels autoritzats sense respectar els requisits establerts, incloent, si s'escau, els relatius a 
l'eliminació dels envasos, quan això representi un risc molt greu per a la salut humana, la 
sanitat animal o el medi ambient.  
d) Reincidir en la mateixa infracció greu.  
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36.2 Tenen la consideració d'infraccions greus les accions o les omissions següents:  
a) L'exercici d'activitats de producció, fabricació, comercialització i aplicació de productes 
fitosanitaris sense la corresponent autorització administrativa o inscripció en el registre 
administratiu corresponent, o quan l'Administració hagi comunicat el cessament de 
l'activitat.  
b) L'aportació de documents o dades falses o inexactes, de manera que indueixin les 
administracions públiques a atorgar autoritzacions o a procedir a inscripcions en el 
registre administratiu corresponent d'activitats, establiments o mitjans de defensa 
fitosanitària sense que es reuneixin els requisits o condicions establerts.  
c) La fabricació i comercialització de mitjans de defensa fitosanitària, la naturalesa dels 
quals, composició o qualitat, o la dels seus envasos, difereixin de les condicions de la 
seva autorització.  
d) La comercialització de mitjans de defensa fitosanitària amb un etiquetatge, en el qual 
no figuri la preceptiva informació a l'usuari sobre els continguts, usos i condicions per als 
quals van ser autoritzats, sobre els requisits per a l'eliminació d'envasos o que no permeti 
identificar el responsable de la seva comercialització 
e) Facilitar informació o publicitat sobre els mitjans de defensa fitosanitària que pugui 
induir a confusió l'usuari.  
f) La comercialització de productes fitosanitaris en envasos que presentin fugues o 
trencaments, pèrdues importants del text de l'etiquetatge o de la informació obligatòria, 
tancaments o precintes trencats o que hagin estat transvasats.  
g) La producció, condicionament o comercialització de vegetals, productes vegetals o els 
seus transformats, que continguin residus de productes fitosanitaris no autoritzats en el 
cultiu o amb nivells que superin els límits màxims de productes fitosanitaris establerts i el 
seu excés tingui significació en el pla toxicològic.  
h) No posseir la documentació necessària que permeti comprovar el compliment de la 
normativa vigent o portar-la de manera que impedeixi efectuar la comprovació.  
i) La manipulació o utilització de mitjans de defensa fitosanitària no autoritzats, o dels 
autoritzats sense respectar els requisits establerts per fer-ho, incloent si s'escau els 
relatius a la gestió dels envasos, quan això representi un risc per a la salut humana, la 
sanitat animal o el medi ambient.  
j) L'incompliment dels requisits en matèria de titulació o qualificació de personal, quan així 
estigui establert per a la producció, la comercialització i el maneig o la utilització dels 
mitjans de defensa fitosanitària, quan això representi un risc per a la salut humana o 
animal o el medi ambient.  
k) Reincidir en la mateixa infracció lleu 
36.3 Tenen la consideració d'infraccions lleus les accions o les omissions següents:  
a) L'exercici d'activitats de producció, de comercialització o de serveis, subjectes al 
requisit d'autorització o reconeixement oficial o inscripció en el registre administratiu 
corresponent, després d'expirar aquesta sense haver sol·licitat dins el termini i en la 
forma escaient la seva actualització o renovació.  
b) L'incompliment dels requisits establerts per a la fabricació o producció i 
comercialització, inclòs l'emmagatzematge, envasament i etiquetatge, de mitjans de 
defensa fitosanitària, sempre que l'incompliment no es trobi tipificat com a falta greu o 
molt greu.  
c) La producció, el condicionament o la comercialització de vegetals, productes vegetals o 
els seus transformats, el contingut de residus dels quals superi els límits màxims 
establerts, sempre que els seus nivells no tinguin significació toxicològica. 
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d) L'incompliment dels requisits establerts respecte als llibres, les factures, els documents 
d'acompanyament i altres documents exigits. 
e) La utilització i la manipulació de mitjans de defensa fitosanitària sense observar les 
condicions d'ús o altres requisits exigits quan això no posi en perill la salut humana, la 
dels animals o el medi ambient.  
f) L'incompliment dels requisits en matèria de titulació o qualificació del personal, quan 
així estigui establert per a la producció, la comercialització i el maneig o la utilització dels 
mitjans de defensa fitosanitària, sempre que l'incompliment no estigui tipificat com a greu.  
 
Article 37  
Sancions  
37.1 Les sancions aplicables a les infraccions previstes als articles 35 i 36, són les 
següents:  
a) Infraccions molt greus, des de 120.001 a 3.000.000 d'euros.  
b) Infraccions greus, des de 3.001 a 120.000 euros.  
c) Infraccions lleus, des de 300 a 3.000 euros.  
37.2 En tot cas, el límit superior de les sancions previstes en aquest article podrà superar-
se fins al doble del benefici obtingut per l'infractor quan aquest benefici sigui superior al 
límit esmentat.  
 
 
Capítol III 
Règim sancionador en matèria de gestió de dejeccions ramaderes i de gestió d’altres 
fertilitzants  
 
Article 38  
Tipificació de les infraccions en matèria de gestió de dejeccions ramaderes i de gestió 
d’altres fertilitzants. 
38.1 Les conductes tipificades d’infracció administrativa en aquest Capítol també poden 
ser sancionades en aplicació de la normativa reguladora en matèria de residus, llevat que  
s’apreciï identitat de subjectes, fets i fonaments. En aquest cas, s’ha d’aplicar el règim 
que sancioni amb més gravetat la conducta infractora. 
38.2 Tenen la consideració d’infraccions molt greus les accions o les omissions següents: 
a) Realitzar l’aplicació de les dejeccions ramaderes o altres fertilitzants en dosis superiors 
al doble de les dosis màximes establertes reglamentàriament, quan afecti una superfície 
igual o superior a quatre hectàrees. 
b) Superar en més del doble el contingut màxim de qualsevol dels nutrients o de metalls 
pesants al sòl, en les condicions establertes reglamentàriament, quan afecti una 
superfície igual o superior a quatre hectàrees. 
c) Haver iniciat l’aplicació agrícola d’efluents produïts en cellers i almàsseres sense haver 
tramitat en el seu cas la comunicació prèvia a la direcció general competent en matèria 
d’agricultura. 
d) No disposar, en cas de cellers i almàsseres, de llibre o registre en el seu cas en què 
s’anotin les aplicacions realitzades durant la campanya o no conservar-lo durant el termini 
fixat per la normativa vigent. 
e) Falsejar les dades en els estudis per la reducció en l'excreció nitrogenada mitjançant la 
millora de l’alimentació. 
f) Reincidir en la mateixa infracció greu. 
38.3 Són infraccions greus les accions o les omissions següents: 
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a) En cas d’explotacions sotmeses al règim de comunicació on la generació de nitrogen 
amb les dejeccions ramaderes del bestiar intensiu, calculada amb els coeficients 
estàndard, sigui superior a 1.500 kg de nitrogen anuals, exercir l’activitat sense haver 
presentat el pla de gestió de dejeccions o, havent-lo presentat, sense que hagi estat 
informat favorablement pel departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia 
d’acord amb el que estableix la normativa específica aplicable, o haver-lo presentat sense 
la signatura del tècnic habilitat quan sigui necessària d’acord amb la normativa específica 
aplicable. 
b) Disposar d’un sistema d’emmagatzematge de dejeccions ramaderes o d’efluents 
generats en cellers o almàsseres que no assoleixi el noranta per cent del volum mínim 
establert reglamentàriament, o que no sigui estanc i impermeable. 
c) El vessament incontrolat del sistema d’emmagatzematge de dejeccions ramaderes o 
d’altres fertilitzants. 
d) Realitzar espargiment, aplicació o incorporació de dejeccions ramaderes o altres 
fertilitzants al sòl en terrenys on estigui prohibit reglamentàriament, quan afecti una 
superfície superior a una hectàrea. 
e) Realitzar l’aplicació de les dejeccions ramaderes o altres fertilitzants en les èpoques 
prohibides per als diferents cultius i zones, d’acord amb la normativa, quan afecti una 
superfície igual o superior a quatre hectàrees. 
f) Realitzar l’aplicació de les dejeccions ramaderes o altres fertilitzants en dosis superiors 
al doble de les dosis màximes establertes reglamentàriament, quan afecti una superfície 
superior a una hectàrea i inferior a quatre. 
g) Superar en més del doble el contingut màxim de qualsevol dels nutrients o metalls 
pesants al sòl, en les condicions establertes reglamentàriament, quan afecti una 
superfície superior a una hectàrea i inferior a quatre. 
h) Aplicar purins directament des de la bóta de transport sense mediació de dispositius de 
repartiment o espargiment. 
i) Incomplir les condicions establertes a les resolucions dels plans de gestió de dejeccions 
ramaderes, o incomplir les condicions imposades en l’autorització ambiental o en la 
llicència ambiental referents a la gestió de les dejeccions ramaderes que hagin estat 
imposades per l’Administració agrària, sempre que l’incompliment no correspongui a cap 
altra infracció tipificada en aquesta secció. 
j) Falsejar dades, declaracions o documents referents al pla de gestió de dejeccions 
ramaderes, al llibre de gestió de dejeccions ramaderes, al llibre de gestió d’altres 
fertilitzants. 
k) En cas de cellers o almàsseres, no presentar a la direcció general competent en 
matèria d’agricultura la declaració anual establerta reglamentàriament. 
l) Reincidir en la mateixa infracció lleu. 
38.4 Són infraccions lleus les accions o les omissions següents: 
a) En cas d’explotacions sotmeses al règim de comunicació on la generació de nitrogen 
amb les dejeccions ramaderes del bestiar intensiu, calculada amb els coeficients 
estàndard, sigui igual o inferior a 1.500 kg de nitrogen anuals, exercir l’activitat sense 
haver presentat el pla de gestió de dejeccions o, havent-lo presentat, sense que hagi 
rebut informe favorable del departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia 
d’acord amb el que estableix la normativa específica aplicable, o haver-lo presentat sense 
la signatura del tècnic habilitat quan sigui necessària d’acord amb la normativa específica 
aplicable. 
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b) Realitzar l’aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes o altres fertilitzants sense 
ajustar-se a la normativa sobre distàncies que s’han de respectar en l’aplicació i sobre 
terminis màxims d’incorporació al sòl. 
c) Incomplir la normativa sobre ubicació i durada màxima dels apilaments temporals de 
fems, o altres productes orgànics amb valor fertilitzant, a peu de finca. 
d) Qualsevol altre incompliment de la normativa referent a la gestió de les dejeccions 
ramaderes com a fertilitzants, o referent a la gestió dels altres fertilitzants, o referent a la 
gestió dels efluents de cellers o almàsseres, quan no estigui tipificat com a infracció greu 
o molt greu. 
e) La manca d’actualització dels llibres de gestió de les dejeccions ramaderes o dels 
llibres de gestió d’altres fertilitzants,  
 
Article 39   
Sancions 
Les sancions aplicables a les infraccions previstes a l’article 38 són les següents: 
a) Infraccions molt greus: sanció pecuniària entre 15.001 euros i 300.000 euros. 
b) Infraccions greus: sanció pecuniària entre 2.001 euros i 15.000 euros. 
c) Infraccions lleus: sanció pecuniària de 100 euros fins a 2.000 euros.  
 
 
Capítol IV 
Règim d’incompliments del personal redactor de plans de gestió  
 
Article 40 
Tipificació dels incompliments 
40.1 Són incompliments molt greus les accions o les omissions següents:  
a) Signar com a tècnic responsable plans de gestió que es presentin a l’Administració que 
no compleixin la normativa sobre la matèria o els criteris tècnics aprovats pel departament 
competent en matèria d’agricultura i ramaderia, si l’incompliment consisteix en algun dels 
fets següents o comporta alguna de les conseqüències següents: 
a.1) Increment de capacitat de bestiar superior, en termes equivalents, a una excreció de 
dejeccions de 15.000 kg N, comptabilitzant-ho amb els valors estàndard d’excreció per a 
cada tipus de bestiar i fase productiva, si la instal·lació ramadera està ubicada en zona 
vulnerable a la contaminació per nitrats, o superior a 30.000 kg N si la instal·lació 
ramadera està ubicada fora de zona vulnerable. 
a.2) Manca de base agrícola per aplicar les dejeccions, o manca d’altres vies de gestió, 
quan això afecta una quantitat de dejeccions equivalent superior a 15.000 kg N, 
comptabilitzant-ho amb els valors estàndard d’excreció per a cada tipus de bestiar i fase 
productiva, si la instal·lació ramadera està ubicada en zona vulnerable a la contaminació 
per nitrats, o superior a 30.000 kg N, si la instal·lació ramadera està ubicada fora de zona 
vulnerable. 
a.3) Manca d’acreditació correcta documental de la disponibilitat de la base agrícola per 
aplicar les dejeccions, si afecta més de 75 ha quan la instal·lació ramadera està ubicada 
en zona vulnerable a la contaminació per nitrats, o si afecta més de 150 ha quan la 
instal·lació ramadera està ubicada fora de zona vulnerable. 
a.4) Manca de capacitat d’emmagatzematge impermeable de dejeccions ramaderes, si 
aquesta mancança és superior a 1.000 m3, quan la instal·lació ramadera està ubicada en 
zona vulnerable a la contaminació per nitrats, o si és superior a 1.500 m3 quan la 
instal·lació ramadera està ubicada fora de zona vulnerable. 
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a.5) Tractament de dejeccions en origen que no compleixi els criteris admesos quan 
afecti una quantitat de dejeccions superior, en termes equivalents, a 15.000 kg N, 
comptabilitzant-ho amb els valors estàndard d’excreció per a cada tipus de bestiar i fase 
productiva, si la instal·lació ramadera està ubicada en zona vulnerable a la contaminació 
per nitrats, o superior a 30.000 kg N, si la instal·lació ramadera està ubicada fora de zona 
vulnerable. 
a.6) Aportació al pla de gestió de més de 25 ha situades a una distància de la granja 
superior a la fixada reglamentàriament. 
b) Falsejar dades, declaracions o documents referents al pla de gestió. 
c) Reincidir en un incompliment greu. Es considera reincidència la comissió consecutiva 
de més d’un incompliment de la mateixa naturalesa, si ha estat declarat així per resolució 
ferma. 
40.2 Són incompliments greus les accions o les omissions següents: 
a) Signar com a tècnic responsable plans de gestió que es presentin a l’Administració, 
que no compleixin la normativa sobre la matèria o els criteris tècnics aprovats pel 
departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia, si l’incompliment consisteix 
en algun dels fets següents o comporta alguna de les conseqüències següents: 
a.1) Increment de capacitat de bestiar superior, en termes equivalents, a una excreció de 
dejeccions de 5.000 kg N, comptabilitzant-ho amb els valors estàndard d’excreció per a 
cada tipus de bestiar i fase productiva, si la instal·lació ramadera està ubicada en zona 
vulnerable a la contaminació per nitrats, o superior a 10.000 kg N, si la instal·lació 
ramadera està ubicada fora de zones vulnerables.  
a.2) Manca de base agrícola per aplicar les dejeccions o manca d’altres vies de gestió, 
quan això afecta una quantitat de dejeccions equivalent superior a 5.000 kg N, 
comptabilitzant-ho amb els valors estàndard d’excreció per a cada tipus de bestiar i fase 
productiva, si la instal·lació ramadera està ubicada en zona vulnerable a la contaminació 
per nitrats, o superior a 10.000 kg N, si la instal·lació ramadera està ubicada fora de zona 
vulnerable. 
a.3) Manca d’acreditació documental correcta de la disponibilitat de la base agrícola per 
aplicar les dejeccions, si afecta més de 25 ha, quan la instal·lació ramadera està ubicada 
en zona vulnerable a la contaminació per nitrats, o si afecta més de 50 ha, quan la 
instal·lació ramadera està ubicada fora de zona vulnerable.  
a.4) Manca de capacitat d’emmagatzematge impermeable de dejeccions ramaderes, si 
aquesta mancança és superior a 500 m3, quan la instal·lació ramadera està ubicada en 
zona vulnerable a la contaminació per nitrats, o si és superior a 750 m3, quan la 
instal·lació ramadera està ubicada fora de zona vulnerable. 
a.5) Tractament de dejeccions en origen que no compleixi els criteris admesos, quan 
afecti una quantitat de dejeccions superior, en termes equivalents, a 5.000 kg N, 
comptabilitzant-ho amb els valors estàndard d’excreció per a cada tipus de bestiar i fase 
productiva, si la instal·lació ramadera està ubicada en zona vulnerable a la contaminació 
per nitrats, o superior a 10.000 kg N, si la instal·lació ramadera està ubicada fora de zona 
vulnerable.  
a.6) Aportació al pla de gestió de més de 10 ha situades a una distància de la granja 
superior a la fixada reglamentàriament. 
b) Reincidir en un incompliment lleu. Es considera reincidència la comissió consecutiva 
de més d’un incompliment de la mateixa naturalesa, si ha estat declarat així per resolució 
ferma. 
40.3 Són infraccions lleus qualsevol error o incompliment en l’elaboració i presentació de 
plans de gestió, quan no estigui tipificat com a infracció greu o molt greu. 
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Article 41  
Sancions 
Les sancions aplicables als incompliments previstos en l’article 40 són les següents: 
a) Incompliments molt greus: retirada de l’habilitació per un període de 5 anys. 
b) Incompliments greus: retirada de l’habilitació per un període de 3 anys. 
c) Incompliments lleus: retirada de l’habilitació per un període d’1 any. 
 
 
Capítol V 
Règim sancionador en matèria d’ordenació ramadera 
 
Article 42 
Tipificació de les infraccions 
42.1 Tenen la consideració d’infraccions molt greus les accions o les omissions següents: 
a) Falsificar o manipular fraudulentament els registres i/o resultats analítics que siguin 
preceptius segons la normativa específica de cada matèria. 
b) La tinença, l’obtenció, importació, exportació, distribució, comercialització i transport de 
productes d’origen animal i/o material genètic, quan hagi estat expressament prohibit o 
restringit. 
c) Dur a terme activitats prohibides, restringides o en condicions que puguin suposar un 
risc per la salut pública segons l’establert en la normativa d’ordenació ramadera  o  altres 
normatives relacionades amb l'activitat ramadera.  
d) L’ús o la tinença en l’explotació ramadera, o en locals annexos, de medicaments 
veterinaris, pinsos medicamentosos i productes zoosanitaris l’ús dels quals hagi estat 
expressament prohibit o restringit, en condicions diferents de les exigides quan 
l’incompliment comporti un risc per a la salut pública. 
e) La tinença o l’administració als animals de substàncies o productes no autoritzats i o 
prohibits. 
f) L’administració als animals de producció de substàncies prohibides o no autoritzades, o 
productes autoritzats per a altres finalitats o en condicions diferents de les establertes a la 
normativa. 
g) La comercialització d’animals de producció que hagin estat objecte d’un tractament 
il·legal o als quals s’hagi administrat substàncies o productes prohibits. 
h) La comercialització, venda, distribució o tràfic de carns i altres productes procedents 
dels animals de producció que continguin residus de substàncies d’acció farmacològica 
per sobre del màxim autoritzat o substàncies o productes no autoritzats o prohibits. 
i) L’elaboració, l’emmagatzemament o el transport de pinsos per a les necessitats dels 
animals presents en les explotacions ramaderes de les quals és titular, en condicions no 
permeses per la normativa vigent o amb productes per als quals necessita autorització 
específica, o l'ús dels quals ha estat expressament prohibit o restringit, quan 
l'incompliment esmentat comporti un risc per a la salut pública. 
j) L'ús o tinença en l’explotació o en locals annexos de pinsos l'ús dels quals hagi estat 
expressament prohibit o restringit, o que es trobin en condicions no permeses per la 
normativa vigent, quan l'incompliment comporti un risc per a la salut pública. 
k) Reincidir en la mateixa infracció greu. 
42.2 Tenen la consideració d’infraccions greus les accions o les omissions següents: 
a) Exercir l’activitat ramadera sense estar inscrita en el registre d'explotacions ramaderes 
quan la dita inscripció estigui sotmesa al règim d’autorització. 
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b) Modificar l’explotació ramadera sense autorització de l’òrgan competent, quan aquesta 
sigui preceptiva. 
c) En el cas d’explotacions lleteres, no presentar les declaracions obligatòries o 
presentar-les amb 15 o més dies de retard respecte a la data final establerta a la 
normativa vigent. 
d) No portar els registres i documents que siguin preceptius segons la normativa 
específica o portar-los amb mancances, dades errònies o qualsevol altra deficiència greu, 
quan comporti una pèrdua de la traçabilitat o de dades essencials per comprovar el 
compliment de les normes sanitàries i de seguretat alimentària. 
e) No rectificar, en el termini que s’indiqui, les dades errònies que hagin estat detectades 
per l’òrgan competent en la matèria, un cop aquest òrgan ha fet el requeriment 
corresponent. 
f) No conservar els registres de l’explotació i/o resultats analítics durant el temps 
obligatori previst per la normativa aplicable quan pugui suposar un risc per a la salut 
publica i/o salut animal. 
g) Superar la capacitat de l’explotació ramadera en un nombre d’animals que suposi un 
increment de la càrrega de nitrogen superior o igual a 1.500 kg respecte a la capacitat 
autoritzada. 
h) No disposar d’instal·lacions i equipaments, disposar-ne en condiciones inadequades o 
la manca de manteniment  quan aquestes deficiències puguin suposar un risc per la salut 
animal o la seguretat alimentària. 
i) No disposar de tancat perimetral o altres sistemes equivalents o disposar-ne en 
condicions que no garanteixin el compliment de les normes de bioseguretat establertes a 
la normativa establerta per a cada espècie.  
j) No disposar d’un espai amb capacitat suficient o d'altres mitjans adequats per a 
l’aïllament i separació dels animals malalts o sospitosos d’estar malalts en cas que sigui 
necessari i quan ho estableixi la normativa vigent. 
k) La tinença, l’obtenció, importació, exportació, distribució, comercialització i transport en 
condicions no adequades dels productes d’origen animal i/o material genètic, quan 
aquestes deficiències puguin suposar un risc per a la salut animal o la seguretat 
alimentària. 
l) La identificació o l’etiquetatge insuficient o defectuós dels productes d’origen animal i/o 
material genètic i dels contenidors de llet en el cas de les explotacions lleteres, que 
comporti una pèrdua de la traçabilitat. 
m) No disposar de programes relatius a l’activitat ramadera, establerts per la normativa 
vigent, o en el cas que es tinguin, que presentin deficiències o defectes o aplicar-los de 
forma inadequada, quan això suposi un risc per a la salut animal o la seguretat 
alimentària. 
n) Dur a terme activitats sense complir les normes establertes per la normativa 
d’ordenació ramadera o altres normatives relacionades amb l'activitat ramadera quan 
puguin suposar un risc per a la salut animal i/o una pèrdua de la traçabilitat i seguretat 
alimentària.  
o) La no-realització de les actuacions que estableixin les normatives específiques, com la 
presa de mostres i altres obligacions quan suposin un risc per a la seguretat alimentària. 
p) Aplicar o administrar medicaments i pinsos medicamentosos sense recepta, quan sigui 
obligatòria. 
q) No justificar, els propietaris o responsables dels animals productors d’aliments amb 
destí al consum humà, l’adquisició, la tinença o l’administració als animals de 
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medicaments veterinaris i pinsos medicamentosos sotmesos a prescripció, amb la còpia 
de la recepta corresponent. 
r) L’ús o la tinença en l’explotació ramadera, o en locals annexos, de medicaments 
veterinaris, pinsos medicamentosos i productes zoosanitaris l’ús dels quals hagi estat 
expressament prohibit o restringit, en condicions diferents de les exigides i que no es 
pugui qualificar d’infracció molt greu. 
s) Ús en animals productors d’aliments per a consum humà d’algun producte en fase 
d’investigació, sense que hagi recaigut prèviament la declaració que el qualifiqui com a 
tal.  
t) La comercialització d’animals de producció per al sacrifici o dels seus productes al 
quals s’hagi administrat productes o substàncies autoritzades, però per als quals no s’ha 
respectat el temps d’espera prescrit. 
u) La comercialització, venda, distribució o tràfic de carns i altres productes procedents 
dels animals de producció que continguin residus de substàncies autoritzades en les 
quals no s’han fixat els límits màxims de residus. 
v) L’elaboració, l’emmagatzemament o el transport de pinsos, per a les necessitats dels 
animals presents en les explotacions ramaderes de les quals és titular, en condicions no 
permeses per la normativa vigent o amb productes per als quals necessita autorització 
específica, quan l'esmentat incompliment comporti un risc per a la sanitat animal o 
l’elaboració dels pinsos amb productes que estiguin prohibits. 
w) L'ús o tinença en l’explotació o en locals annexos de pinsos l'ús dels quals hagi estat 
expressament prohibit o restringit, o que es trobin en condicions no permeses per la 
normativa vigent, quan l'incompliment comporti un risc per a la sanitat animal. 
x) No realitzar la recollida, l’emmagatzematge i la correcta gestió dels productes 
zoosanitaris o els seus residus en els contenidors específics. 
y) Reincidir en la mateixa infracció lleu.  
42.3 Tenen la consideració d’infraccions lleus les accions o omissions següents: 
a) Exercir l'activitat sense estar inscrita en el registre d’explotacions ramaderes en el cas 
que la inscripció estigui sotmesa al règim de comunicació.  
b) No comunicar a l’òrgan competent les modificacions subjectes a comunicació de les 
dades que figuren en el Registre d'explotacions ramaderes. 
c) No presentar davant de la direcció general competent en matèria de ramaderia les 
declaracions i/o comunicacions obligatòries segons el que estableix la normativa vigent. 
d) En el cas d’explotacions lleteres, presentar les declaracions i comunicacions 
obligatòries amb retard, quan no estigui tipificat com a greu. 
e) Portar els registres i documents que siguin preceptius segons la normativa específica 
de cada matèria amb mancances, dades errònies o qualsevol altra deficiència lleu, 
sempre que no comporti una pèrdua de la traçabilitat o de dades essencials per 
comprovar el compliment de les normes sanitàries i de seguretat alimentària. 
f) No conservar els registres de l’explotació i/o resultats analítics durant el temps 
obligatori previst per la normativa aplicable quan no s’hagi qualificat de greu. 
g) Superar la capacitat de l’explotació ramadera en un nombre d’animals que suposi un 
increment de la càrrega de nitrogen inferior a 1.500 kg respecte a la capacitat autoritzada. 
h) No disposar d’instal·lacions i equipaments, disposar-ne en condiciones inadequades o 
la manca de manteniment quan aquestes deficiències no estiguin qualificades de greus.  
i) La tinença, l’obtenció, importació, exportació, distribució, comercialització i transport en 
condicions no adequades dels productes d’origen animal i/o material genètic, quan 
aquestes deficiències no s’hagin qualificat de greus.  
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j) La identificació o l’etiquetatge insuficient o defectuós dels productes d’origen animal i/o 
material genètic i dels contenidors de llet en el cas de les explotacions lleteres que no 
comporti una pèrdua de la traçabilitat. 
k) Disposar de programes relatius a l’activitat ramadera, establerts per la normativa 
vigent, que presentin deficiències o defectes o aplicar-los de forma inadequada, quan no 
estigui tipificat com a infracció greu. 
l) Les simples irregularitats en les normes establertes per la normativa d’ordenació 
ramadera o altra normativa relacionada amb l'activitat ramadera que no s’hagin qualificat 
de greus o molt greus. 
m) No disposar de personal amb la formació adequada establerta per la normativa vigent. 
n) La no-realització de les actuacions que estableixin les normatives específiques, com la 
presa de mostres i altres obligacions quan no suposin un risc per a la seguretat 
alimentària. 
o) L’ús o la tinença en l’explotació ramadera, o en locals annexos, de medicaments 
veterinaris, pinsos medicamentosos, productes zoosanitaris l’ús dels quals hagi estat 
expressament prohibit o restringit, en condicions diferents de les exigides i que no es 
pugui qualificar d’infracció greu o molt greu. 
p) L’elaboració, l’emmagatzemament o el transport de pinsos per a les necessitats dels 
animals presents en les explotacions ramaderes de les quals és titular, en condicions no 
permeses per la normativa vigent, sempre que l'esmentat incompliment no estigui tipificat 
com a infracció greu o molt greu. 
q) L'ús o tinença en l’explotació o en locals annexos de pinsos l'ús dels quals hagi estat 
expressament prohibit o restringit, o que es trobin en condicions no permeses per la 
normativa vigent, sempre que l'esmentat incompliment no estigui tipificat com a infracció 
greu o molt greu. 
r) La manca de notificació a l’autoritat competent, per part del titular de l’explotació 
ramadera, d’elaboració de pinsos amb determinades matèries primeres quan la normativa 
exigeix aquest requisit. 
 
Article 43  
Sancions   
Les sancions aplicables a les infraccions previstes a l’article 42 són les següents: 
a) Infraccions molt greus: sanció pecuniària entre 15.001 euros i 300.000 euros. 
b) Infraccions greus: sanció pecuniària entre 2.001 euros i 15.000 euros 
c) Infraccions lleus: sanció pecuniària de 100 euros fins a 2.000 euros.  
 
 
Capítol VI    
Règim sancionador en matèria de benestar animal 
 
Article 44 
Tipificació de les infraccions  
El règim sancionador en matèria de protecció i benestar dels animals, en les explotacions 
ramaderes, durant el transport i durant el sacrifici s’estableix en els apartats següents: 
44.1 Tenen la consideració d’infraccions molt greus les accions o omissions següents:  
a) Incomplir les obligacions exigides per les normes de benestar animal pel que fa a la 
cura i maneig dels animals, quan produeixi la mort dels animals.   
b) Incomplir les obligacions pel que fa a la forma, mètodes i condicions per al sacrifici o 
matança d’animals, o al seu atordiment previ, quan es fonamenti de forma fraudulenta en 
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rituals religiosos, o quan no es realitzi en llocs autoritzats a l’efecte per l’autoritat 
competent. 
c) Incomplir l’obligació d’atordiment previ, quan no estigui exceptuat per la normativa. 
d) Incomplir el requeriment administratiu d’adopció de mesures relatives al benestar 
animal, quan es posi en risc la vida dels animals. 
e) Alliberament incontrolat i voluntari d’animals d’una explotació.  
f) Reincidir en la mateixa infracció greu. 
44.2 Tenen la consideració d’infraccions greus les accions o les omissions següents: 
a) Realitzar el transport d’animals sense el registre preceptiu i autorització de l’autoritat 
competent per transportar animals.  
b) Transportar animals en vehicles que no compleixin els requisits tècnics obligatoris per 
al seu benestar, sempre que comporti lesions permanents, deformitats o defectes greus o 
posi en risc la vida de l’animal. 
c) Transportar animals considerats no aptes pel transport.  
d) Realitzar el transport d’animals sense el full de ruta preceptiu o quadern de bord, quan 
així ho requereixi la legislació vigent. 
e) Mantenir animals en instal·lacions o transportar-los en vehicles amb una densitat  
superior en més d’un 20% a la que estableix la normativa vigent. 
f) Mantenir, transportar o concentrar animals, incloses les operacions de càrrega i 
descàrrega, provocant als animals situacions d’estrès, angoixa o patiment injustificat o 
incomplint les condicions de benestar animal, si comporta lesions permanents, 
deformitats o defectes greus o quan posi en risc la vida de l’animal. 
g) No tractar un animal aparentment ferit o malalt subministrant-li tan aviat com sigui 
possible el tractament adequat.  
h) Allotjar o realitzar practiques de maneig a les explotacions ramaderes, amb 
incompliment de les disposicions específiques sobre benestar animal si comporta lesions 
permanents, deformitats o defectes greus o quan posi en risc la vida de l’animal. 
i) No subministrar als animals aigua i aliments de manera que pugui suposar un risc per a 
la seva salut o benestar. 
j) Abandonar animals ferits, malalts o sans, quan la seva supervivència depengui dels 
seus propietaris. 
k) Manca dels registres que siguin preceptius segons la normativa especifica de benestar 
animal o portar-los amb mancances, dades errònies, o qualsevol altra deficiència que 
comporti una pèrdua de la traçabilitat, o de dades essencials per comprovar el 
compliment de les normes de benestar animal com anotacions respecte al temps de 
viatge, temps de descans, parades obligatòries en punts de control. 
l) No complir amb els temps de viatge, les obligacions de descans o qualsevol altre 
requisit si comporta lesions permanents, deformitats o defectes greus o quan posi en risc 
la vida de l’animal.  
m) Realitzar mutilacions o modificacions del fenotip dels animals incomplint la normativa 
en matèria de benestar animal i protecció dels animals. 
n) Manejar, allotjar, subjectar, atordir, sacrificar i/o matar animals a l’escorxador amb 
incompliment de les disposicions específiques sobre benestar animal, si se’ls produeixen 
patiments greus. 
o) No disposar d’un sistema d’emergència apropiat en el cas que el benestar i la salut 
dels animals depengui d’un sistema de ventilació artificial, o no fer un manteniment 
adequat del sistema que garanteixi una renovació d'aire suficient del per protegir la salut i 
el benestar dels animals en cas d’errada del sistema, quan provoqui alteracions greus o 
la mort dels animals.  
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p) Manejar, allotjar, subjectar, atordir i matar animals amb motiu de buidat sanitari o 
sacrifici d’emergència amb incompliment de les disposicions específiques sobre benestar 
animal, si se’ls produeixen patiments. 
q) En el procés de sacrifici, penjar animals de l’espècie ovina, caprina, bovina, porcina o 
equina, abans de ser atordits.  
r) En el procés de sacrifici, atordir parcialment els animals. 
s) En el procés de sacrifici no sagnar de forma ràpida, profusa i completa o no sagnar 
immediatament després de l’atordiment. 
t) No disposar d’un sistema de sagnat manual, per si falla l’automàtic.  
u) No complir els paràmetres d’atordiment establerts per la normativa quan provoqui un 
atordiment incorrecte dels animals.  
v) No disposar o no mantenir adequadament les construccions, instal·lacions i equips 
adequats, relacionats amb el maneig, atordiment i sacrifici dels animals, o no mantenir-les 
adequadament, quan provoqui patiments greus als animals. 
w) Incomplir les obligacions pel que fa a la forma, mètodes i condicions per al sacrifici o 
matança d’animals o el seu atordiment previ, quan el sacrifici o matança es realitzi en 
escorxadors o altres llocs no autoritzats per aquesta activitat o en espectacles no 
autoritzats, sempre que no estigui tipificat com a falta molt greu. 
x) Incomplir les condicions en matèria de benestar animal establertes per al sacrifici 
d’animals fora de l’escorxador, realitzat per al consum propi del propietari dels animals, 
sense respectar les normes establertes, si es produeixen patiments innecessaris o té lloc 
a la vista del públic. 
y) Realitzar sacrifici religiós incomplint les obligacions de conducció, maneig i subjecció 
quan provoqui patiments als animals. 
z) No disposar de les autoritzacions o registres administratius previstos en la normativa 
de benestar animal per a les instal·lacions on es tinguin animals, de forma permanent o 
eventual.  
a’) Reincidir en la mateixa infracció lleu. 
44.3 Tenen la consideració d’infraccions lleus les accions o les omissions següents: 
a) L’incompliment del requeriment administratiu d’adopció de mesures relatives al 
benestar animal, sempre que no comporti lesions permanents, deformitats o defectes 
greus o la mort de l’animal.  
b) Mantenir, transportar i concentrar animals, incloses les operacions de càrrega i 
descàrrega, provocant als animals situacions d’estrès, angoixa o patiment injustificat o 
incomplint les condicions de benestar animal, si no comporta lesions permanents, 
deformitats o defectes greus o la mort del animals. 
c) Transportar animals en vehicles que no compleixin els requisits tècnics obligatoris per 
al seu benestar, sempre que no comporti lesions permanents, deformitats o defectes 
greus o la mort del animals. 
d) No portar, en el mitjà de transport, la documentació establerta per la normativa sobre 
benestar animal.  
e) Transportar animals amb un full de ruta o quadern de bord mal emplenat. 
f) No remetre el full de ruta o quadern de bord o el registre del sistema de navegació via 
satèl·lit, una vegada finalitzat en el termini de 30 dies, a l’autoritat competent del lloc 
d’origen, o remetre’l emplenat incorrectament. 
g) Mantenir animals en instal·lacions o transportar-los en vehicles amb una densitat 
d’animals superior, fins a un 20%, a la que estableixi la normativa vigent. 
h) La falta d’inspecció dels animals a les granges, per part del seu responsable, a 
intervals regulars i segons la legislació vigent. 
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i) En explotacions o escorxadors, la falta d’una il·luminació apropiada per satisfer les 
necessitats fisiològiques i etològiques dels animals i per poder portar a terme una 
inspecció completa dels animals en qualsevol moment.  
j) L’absència d’instal·lacions obligatòries a les granges o escorxadors, com ara llatzerets 
o alarmes, quan ho estableixi la legislació vigent. 
k) Les deficiències en els llibres o registres obligatoris establerts a la normativa vigent, 
sempre que aquest incompliment no estigui tipificat com a falta greu.  
l) No subministrar aigua i aliments en la quantitat adequada quan sigui preceptiu segons 
la normativa de benestar animal i no provoqui patiments greus. 
m) Mantenir els animals lligats o amb una limitació de moviments que vagi en contra de la 
normativa vigent per a cada espècie. 
n) Manejar, allotjar, subjectar, atordir, sacrificar i/o matar animals a l’escorxador amb 
incompliment de les disposicions específiques sobre benestar animal, si no se’ls 
produeixen patiments greus.  
o) No mantenir adequadament les construccions, instal·lacions i equips relacionats amb 
el maneig, atordiment i sacrifici dels animals quan no provoqui patiments greus als 
animals, o no disposar d’elements de substitució per a casos d’emergència o d’avaria. 
p) Incomplir les condicions en matèria de benestar animal establertes per al sacrifici 
d’animals fora de l’escorxador, realitzat pel seu propietari per al seu consum propi, sense 
respectar les normes establertes, sempre que no es produeixin patiments innecessaris o 
tingui lloc a la vista del públic, cas en el qual es considera infracció greu.  
q) Actuar com a cuidador, responsable dels animals, transportista, o qualsevol altra 
activitat relacionada amb els animals de renda, sense disposar d’autorització i de la 
formació exigida per la normativa vigent i, si s'escau, sense l’acreditació corresponent.  
r) No disposar d’encarregat/ada de benestar animal, en cas que sigui preceptiu, o que el 
personal d’escorxador no disposi de certificat de competència.  
s) No disposar de procediments normalitzats de treball en el sacrifici dels animals. 
 
Article 45 
Sancions  
Les sancions aplicables a les infraccions previstes a l’article 44 són les següents: 
a) Infraccions molt greus: sanció pecuniària entre 15.001 euros i 100.000 euros. 
b) Infraccions greus: sanció pecuniària entre 2.001 euros i 15.000 euros.  
c) Infraccions lleus: sanció pecuniària de 100 euros fins a 2.000 euros.  
 
 
Capítol VII 
Règim sancionador en matèria del règim de la taxa làctia  
 
Article 46  
Persones responsables 
46.1 El règim sancionador en matèria de taxa làctia per als compradors i per als 
productors de llet i productes lactis és el que estableixen els articles 97 i 98 de la Llei 
estatal 50/1998, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d’ordre social. 
46.2 Les infraccions i sancions en matèria de taxa làctia, en el cas que el responsable 
sigui un industrial, són les que s’estableixen a l’article següent. 
 
Article 47 
Tipificació de les infraccions 
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47.1 Tenen la consideració d’infraccions greus les accions o omissions següents: 
a) No presentar la declaració anual de compres. 
b) Presentar declaracions falses, incompletes o inexactes, fins i tot, a títol de simple 
negligència respecte a dades transcendents en la gestió del règim de la taxa làctia quan 
se’n derivi un volum no declarat que superi el declarat en més d’un 50%. 
c) Comprar o lliurar llet o productes lactis destinats a la comercialització sense haver 
comunicat l’inici de l’activitat. 
d) Vendre llet crua a compradors transformadors o altres industrials superant el 50% de la 
llet crua adquirida.  
e) No comunicar, de manera fefaent, a l’Administració que s’han deixat de complir els 
requisits per portar a terme la seva activitat. 
f) No identificar documentalment, en la forma establerta reglamentàriament, cada venda 
individual de llet crua i/o productes làctics. 
g) No comptabilitzar i no documentar les compres i vendes de llet crua i altres productes 
lactis de manera que quedin identificades les quantitats, l'origen i la destinació. 
h) No conservar la documentació obligatòria durant un termini de tres anys. 
i) Portar diferents comptabilitats en relació amb un mateix període de taxa. 
j) Emetre factures sense que hi constin totes les dades obligatòries. 
k) No declarar la circumstància de no haver realitzat compres durant el període de taxa 
làctia. 
l) Pagar les compres de llet i productes lactis per via diferent de la transferència bancària, 
xec nominatiu o compensació. 
m) No presentar la declaració anual preceptiva davant l’Administració o presentar-la amb 
endarreriment. 
n) Reincidir en la mateixa infracció lleu. 
47.2 Tenen la consideració d’infraccions lleus les accions o omissions següents: 
a) No presentar la declaració trimestral de les compres i vendes de llet i productes lactis o 
presentar-la amb endarreriment.  
b) Presentar declaracions falses, incompletes o inexactes, quan no sigui infracció lleu.  
c) No comunicar les variacions que es produeixin en els tipus de productes que elaboren i 
que conten declarats a l’Administració. 
 
Article 48  
Sancions 
Les sancions aplicables a les infraccions previstes a l’article 47 són les següents: 
a) Infraccions greus: sanció pecuniària entre 2001 euros i 15.000 euros. 
b) Infraccions lleus: sanció pecuniària entre 100 euros i 2.000 euros. 
 
 
Capítol VIII 
Règim sancionador en matèria d’higiene i seguretat alimentària en les explotacions 
ramaderes, durant la cria d’animals o producció de productes d’origen animal destinats al 
consum humà 
 
Article 49 
Tipificació de les infraccions  
49.1 Tenen la consideració d’infraccions molt greus les accions o omissions següents:  
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a) Comercialitzar productes d’origen animal insegurs amb signes visibles de 
deteriorament, putrefacció o contaminació que puguin causar un risc per a la salut pública 
o la comercialització dels quals estigui expressament prohibida. 
b) No informar el següent operador de la cadena alimentària en cas de detectar que s’han 
venut productes d’origen animal que puguin representar un risc per a la salut pública. 
c) Cometre inexactituds, errades o omissió en l’aplicació de mesures sanitàries 
establertes reglamentàriament per garantir la salut dels animals i la seguretat alimentària i 
d’altres obligatòries que s’estableixin per prevenir i controlar les malalties dels animals 
quan puguin suposar un risc per a la salut pública. 
d) Abandonar o no realitzar la recollida de les baixes o altres subproductes no destinats al 
consum humà, d’animals sospitosos o diagnosticats de patir alguna malaltia sotmesa a 
mesures oficials de prevenció, lluita, control o eradicació, sense estar autoritzat per 
l’eliminació in situ per a l’alimentació d’espècies necròfagues o autoritzat per utilitzar 
altres sistemes d’eliminació, d’animals sospitosos o diagnosticats de patir alguna malaltia 
sotmesa a mesures oficials de prevenció, lluita, control o eradicació.  
e) Reincidir en la mateixa infracció greu. 
49.2 Tenen la consideració d’infraccions greus les accions o omissions següents:  
a) Mantenir les instal·lacions, els equips, els contenidors i els mitjans de transport 
utilitzats per a l’activitat ramadera o les operacions connexes en un estat de neteja o 
desinfecció molt deficient, amb brutícia incrustada i acumulada d’una forma generalitzada. 
b) Mantenir o enviar a l’escorxador  animals de producció en un estat de neteja molt 
deficient, excessivament bruts o amb brutícia resseca o acumulada, que pugui afectar la 
seguretat alimentària o el benestar animal. 
c) Tinença a l’explotació de productes d’origen animal disposats per a la seva 
comercialització aparentment insegurs, amb signes visibles de contaminació, putrefacció 
o contaminació. 
d) Ús, tinença, manipulació o emmagatzematge de productes perillosos de forma no 
adequada, incloent l’etiquetatge insuficient o defectuós, per evitar la contaminació dels 
pinsos i altres riscos per a la salut pública o la salut animal. 
e) Utilitzar productes biocides no autoritzats per a ús ramader o no respectar les 
condicions d’ús establertes pel fabricant o que consten en l’etiquetatge o, si s’escau, en la 
fitxa de dades de seguretat del producte. 
f) Omissió en l’aplicació de mesures sanitàries establertes reglamentàriament per garantir 
la salut dels animals i la seguretat i altres d'obligatòries que s’estableixin per prevenir i 
controlar les malalties dels animals, quan no comporti un risc per la salut publica. 
g) Abandonar o no realitzar la recollida de les baixes d’animals o altres subproductes no 
destinats al consum humà, d’acord amb la normativa vigent, sense estar autoritzat per a 
l’eliminació in situ per a l’alimentació d’espècies necròfagues, o autoritzat per utilitzar 
altres sistemes d’eliminació, sempre  que no estigui tipificada com a molt greu. 
h) Reincidir en la mateixa infracció lleu. 
49.3 Tenen la consideració d’infraccions lleus les accions o omissions següents:  
a) Mantenir les instal·lacions, els equips, els contenidors i els mitjans de transport 
utilitzats per a l’activitat ramadera o les operacions connexes en un estat de neteja o 
desinfecció insuficient, amb acumulacions de brutícia en alguns llocs. 
b) Mantenir o enviar a l’escorxador animals de producció en un estat de neteja insuficient, 
bruts, sense brutícia resseca o acumulada. 
c) Emmagatzemar a l’explotació productes d’origen animal en instal·lacions no 
adequades per protegir-los i evitar-ne la contaminació. 
d) Subministrar als animals aigua de beguda que no sigui neta.  
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e) Utilitzar aigua per a les operacions de neteja d’instal·lacions, utillatge i equips que 
pugui suposar una font de contaminació. 
f) A les explotacions de producció de llet, realitzar les operacions de neteja dels equips 
que entrin en contacte amb la llet amb aigua no potable o que no hagi rebut tractament 
equivalent. 
g) Ús, tinença o manipulació en condicions no segures, incloent l’etiquetatge insuficient o 
defectuós, de productes perillosos i residus per evitar la contaminació quan no comporti 
un risc per la salut pública o la salut animal. 
h) Manca de control o d’adopció de mesures respecte dels animals domèstics presents a 
l’explotació per evitar la contaminació dels productes d’origen animal o que comportin un 
risc de transmissió de malalties als animals de producció. 
i) Cometre inexactituds o errades en l’aplicació de mesures sanitàries establertes 
reglamentàriament per garantir la salut dels animals i la seguretat alimentària i altres 
d'obligatòries que s’estableixin per prevenir i controlar les malalties dels animals, quan no 
comporti un risc per la salut publica. 
j) Disposar d’un sistema d’emmagatzematge i recollida de baixes d’animals o altres 
subproductes animals no destinats al consum humà en mal estat, o no adequat a les 
espècies allotjades, al sistema productiu, o quan la freqüència de recollida, o la seva 
ubicació no és adequada i no permet  fer una recollida higiènica. 
 
Article 50  
Sancions  
Les sancions aplicables a les infraccions previstes a l’article 49 són les següents: 
a) Infraccions molt greus: sanció pecuniària entre 15.001 euros i 100.000 euros. 
b) Infraccions greus: sanció pecuniària entre 2.001 euros i 15.000 euros.  
c) Infraccions lleus: sanció pecuniària de 100 euros fins a 2.000 euros.  
 
 
Capítol IX 
Règim sancionador en matèria de sanitat animal  
 
Article 51 
Tipificació de les infraccions 
51.1 Tenen la consideració d’infraccions molt greus les accions o les omissions següents: 
a) L’ocultació o la falta de comunicació de casos de malalties dels animals que siguin de 
declaració obligatòria, quan es tracti de zoonosi, o de malalties que es presentin amb 
caràcter epizoòtic, sempre que tinguin una especial virulència, extrema gravetat i ràpida 
difusió. 
b) La destinació per a consum humà d’animals o productes d’origen animal, quan 
n’estigui establerta la prohibició expressa. 
c) L’oposició, obstrucció o falta de col·laboració amb l'actuació inspectora i de control dels 
veterinaris habilitats o autoritzats per aquesta, quan s’impedeixi l’accés a instal·lacions. 
d) La venda, o la posada en circulació, d’animals sospitosos o malalts diagnosticats de 
patir una malaltia de les considerades d’alt risc sanitari, de la qual pugui derivar la 
introducció de la malaltia en altres explotacions o zones lliures d’aquesta, llevat que se 
n’autoritzi expressament el trasllat a una indústria de transformació de cadàvers. 
e) L’omissió de les anàlisi, proves i tests de detecció de les malalties als quals s’hagin de 
sotmetre els animals amb destinació al consum humà, i/o quan les anàlisis, proves i tests 
de detecció estan destinats a malalties que tinguin el caràcter d’especial virulència, 
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extrema gravetat i ràpida difusió i també la no-realització en els laboratoris designats per 
l’òrgan competent. 
f) L’abandonament d’animals o cadàvers, diagnosticats prèviament de patir una malaltia 
de declaració o notificació obligatòria i que tinguin caràcter epizoòtic, sempre que tinguin 
una especial virulència, extrema gravetat i ràpida difusió, i siguin capaços de causar un 
dany evident a la sanitat animal o a la salut pública. 
g) Destinar per a consum humà animals o productes d’origen animal quan no són aptes 
per al consum humà. 
h) Traslladar animals sospitosos o malalts diagnosticats de patir una malaltia de 
declaració obligatòria excepte si aquest trasllat ha estat expressament autoritzat per 
l’autoritat competent.  
i) L’omissió de les anàlisis, proves i tests de detecció de malalties que s’han de realitzar 
als animals prèviament al trasllat quan aquestes proves s’hagin establert normativament.   
j) La manca de documentació necessària per al trasllat dels animals i els seus productes 
establerta per la normativa específica quan les instal·lacions d’origen i/o destí no disposin 
de l’autorització corresponent per dur a terme la seva activitat. 
k) L’omissió de dades o la constància de dades errònies a la documentació necessària 
per al trasllat dels animals i els seus productes, quan l’omissió o les dades errònies 
suposin un perill per a la salut pública, per a la difusió de malalties zoonòtiques i/o 
d’aquelles considerades de declaració obligatòria. 
l) Realitzar moviment d’animals amb certificats o documents falsificats, si aquestes 
falsificacions amaguen la no-aptitud per al consum humà, la presència de malalties 
zoonòtiques i/o malalties considerades de declaració obligatòria. 
m) La complementació pels veterinaris habilitats o autoritzats de documents de trasllats 
quan no disposi de l’habilitació o autorització pertinent o la realització per part d’aquests 
veterinaris d’actuacions o tasques per a les quals no disposa de l’habilitació o 
autorització.   
n) L’incompliment dels compromisos assumits pels veterinaris habilitats o autoritzats 
durant el procediment d’habilitació o autorització quan les conseqüències de 
l'incompliment determinin un risc per a la salut pública o animal. 
o) La manca d’identificació de la totalitat de la partida en el trasllat d’animals que han 
d’anar identificats amb el codi de l’explotació d’origen o de procedència. 
p) Traslladar animals que requereixen identificació individual sense cap dels elements 
d’identificació que preveu la normativa.  
q) La fabricació no autoritzada, la falsificació, manipulació o utilització fraudulenta de les 
marques identificatives dels animals o dels documents d’identificació que els emparen, 
que s’estableixen a la normativa específica que regula la seva identificació i registre. 
r) La reincidència en la mateixa infracció greu.  
s) Les infraccions lleus o greus que puguin produir un risc per a la salut de les persones o 
la sanitat animal. 
51.2 Tenen la consideració d’infraccions greus les accions o les omissions següents: 
a) La falta de notificació pels escorxadors de les entrades i els sacrificis d’animals 
procedents de zones afectades per una epizoòtia o zoonosi, i també si s’escau per part 
del veterinari de l’escorxador. 
b) L’ocultació, la falta de comunicació, o la seva comunicació passant del doble del 
termini establert, de malalties dels animals que siguin de declaració o notificació 
obligatòria, sempre que no tinguin el caràcter d’especial virulència, extrema gravetat i 
ràpida difusió o no es tracti de zoonosis. 
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c) La introducció o sortida, amb finalitats comercials, d’animals o productes d’origen 
animal, quan estigui prohibit o limitat per raons de sanitat animal, o incomplint els 
requisits per a la seva introducció, sempre que no es pugui considerar molt greu. 
d) L’oposició, obstrucció o falta de col·laboració amb l’actuació inspectora i de control dels 
veterinaris habilitats o autoritzats per aquesta, quan s’impedeixi o es dificulti greument la 
seva realització i també el subministrament, expressament, d’informació inexacta. 
e) L’incompliment o la transgressió de les mesures cautelars adoptades per 
l’Administració per a situacions específiques, per tal d’evitar la difusió de malalties, o de 
les mesures sanitàries adoptades per l’Administració per a la prevenció, lluita, control o 
eradicació de malalties o la resistència a la seva execució, quan no estigui tipificat com a 
falta molt greu. 
f) No rectificar les dades errònies que hagin estat detectades per l’òrgan competent en la 
documentació sanitària o registres establerts per normativa, un cop aquest òrgan ha fet el 
requeriment corresponent i tinguin especial incidència en la salut pública o la sanitat 
animal. 
g) L’abandonament d’animals, dels cadàvers o matèries primeres que comportin un risc 
sanitari per a la sanitat animal o per a la salut pública, sempre que no estigui tipificat com 
a falta molt greu.  
h) La manca de documentació necessària per al trasllat dels animals i els seus productes 
establerta per la normativa específica. 
i) L’omissió de dades de caràcter obligatori a la documentació necessària per al trasllat 
dels animals i els seus productes, establerta per la normativa corresponent, o la 
constància de dades errònies, relatives a: 
Qualificació sanitària de les explotacions d’origen en relació amb malalties zoonòtiques i/o 
de declaració obligatòria. 
Qualificació sanitària dels animals  en relació amb malalties zoonòtiques i/o de declaració 
obligatòria. 
Edat o categoria dels animals si aquesta en limita el moviment per qüestions sanitàries o 
de benestar animal.  
j) Realitzar moviment d’animals amb certificats o documents falsificats, sempre que no 
estigui tipificada com a infracció molt greu. 
k) El trasllat a escorxador d’animals sense la documentació necessària per determinar la 
seva aptitud per al consum humà.   
l) La manca d’identificació de més del 10% de la partida en el trasllat d’animals que han 
d’anar identificats amb el codi de l’explotació d’origen o de procedència. 
m) Traslladar animals que requereixen identificació individual quan més del 10% dels 
animals no tingui algun dels elements d’identificació que preveu la normativa.  
n) Per a animals amb identificació individual, la manca d’identificació dels animals 
traslladats. 
o) Per a animals identificats amb el codi de l'explotació d'origen o de procedència, 
traslladar un nombre superior d’animals que els que figuren a la documentació de trasllat 
quan aquesta diferència sigui superior al 10%.  
p) Per a animals amb identificació individual, traslladar un nombre superior d’animals que 
els que figuren a la documentació de trasllat. 
q) Traslladar animals amb documentació de trasllat amb el període de validesa exhaurit 
quan s’excedeixi més del doble del període de validesa establert en funció del document. 
r) La introducció d’animals a l’explotació sense la preceptiva autorització o permís quan 
aquest estigui establert normativament i l’explotació no reuneixi els requisits establerts 
per atorgar aquesta autorització.  
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s) L’incompliment dels compromisos assumits pels veterinaris habilitats o autoritzats 
durant el procediment d’habilitació quan les conseqüències de l'incompliment determinin 
danys evidents a la sanitat animal.  
t) La introducció o sortida, amb finalitats comercials, d’animals o productes d’origen 
animal, quan estigui prohibit o limitat per raons de sanitat animal, o incomplint els 
requisits per a la seva introducció. 
u) La tinença en una explotació ramadera d'animals respecte als quals la seva 
identificació no pugui ser establerta mitjançant cap dels elements d’identificació que 
preveu la normativa d’identificació, o la tinença de més del 10% d’animals que no tinguin 
algun dels elements que preveu la dita normativa. 
v) La manca de comunicació de la mort de l'animal de producció, quan la comunicació 
sigui exigida per la normativa aplicable.  
w) La manca de notificació pels escorxadors de les entrades i sacrificis d’animals 
procedents de zones afectades per una epizoòtia o zoonosi, així com, si s'escau, per part 
del veterinari de l’escorxador. 
x) Dur a terme activitats sense complir les normes establertes per la normativa 
d’identificació animal quan puguin suposar un risc per la salut animal i/o una pèrdua de la 
traçabilitat i seguretat alimentària. 
y) No rectificar les dades errònies que hagin estat detectades per l’òrgan competent en la 
matèria, un cop aquest òrgan ha fet el corresponent requeriment i en el termini que 
indiqui. 
z) La introducció o sortida, sense finalitats comercials, d’animals o productes d’origen 
animal, quan estigui prohibit o limitat per raons de sanitat animal, o incomplint els 
requisits per a la seva introducció. 
a’) La reincidència en la mateixa infracció lleu en el darrer any. El termini començarà a 
comptar des de l'endemà del dia en què sigui ferma la resolució. 
51.3 Tenen la consideració d’infraccions lleus les accions o omissions següents: 
a) La comunicació de la sospita d’aparició d’una malaltia animal, o la comunicació d’una 
malaltia animal, quan es faci en ambdós casos fora del termini establert en la normativa 
vigent, i no estigui qualificat d’infracció greu o molt greu. 
b) L’oposició i la falta de col·laboració amb l’actuació inspectora i de control de les 
administracions públiques i/o dels veterinaris habilitats o autoritzats per aquesta, quan no 
impedeixin o dificultin greument la seva realització. 
c) La introducció o sortida, sense finalitats comercials, d’animals o productes d’origen 
animal, quan estigui prohibit o limitat per raons de sanitat animal, o incomplint els 
requisits per a la seva introducció, sempre que la prohibició o la limitació sigui conjuntural 
i s’hagi procedit a la seva oportuna publicitat. 
d) L’omissió de dades de caràcter obligatori a la documentació necessària per al trasllat 
dels animals i els seus productes, establerta per la normativa corresponent, o la 
constància de dades errònies, quan aquesta omissió o error no estigui tipificat com a falta 
greu o molt greu. 
e) La introducció d’animals a una explotació sense la preceptiva autorització o permís 
quan aquest estigui establert normativament i l’explotació reuneixi els requisits establerts 
per atorgar l'autorització.  
f) Per a animals identificats amb el codi de l'explotació d’origen o de procedència, el 
trasllat d’un nombre superior d’animals al que figura a la documentació de trasllat, quan 
aquesta diferència sigui inferior al 10%. 
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g) Per a animals identificats amb el codi de l’explotació d’origen o de procedència, la 
manca d’identificació dels animals transportats, quan aquesta sigui obligatòria, en nombre 
inferior al 10%. 
h) Per a animals amb identificació individual, traslladar animals la identificació dels quals 
no tingui algun dels elements que preveu la normativa específica quan es detecti en 
menys del 10 % dels animals traslladats. 
i) L’incompliment dels compromisos assumits pels veterinaris habilitats o autoritzats 
durant el procediment d’habilitació o autorització quan les conseqüències de 
l'incompliment no estan tipificades com a falta greu. 
j) Traslladar animals amb documentació de trasllat amb el període de validesa exhaurit 
quan s’excedeixi menys del doble del període de validesa establert en funció del 
document. 
k) La tinença de menys del 10 per cent d'animals, quan la identificació sigui obligatòria, en 
relació amb els animals que es posseeixin, o, en el cas d'animals de producció, en relació 
amb els pertanyents a l'explotació, la identificació dels quals no tingui algun dels elements 
que preveu la normativa específica. En el cas d’explotacions d’autoconsum, quan el 
percentatge sigui inferior al 20 per cent dels animals.  
l) La manca de comunicació a l'autoritat competent de naixements, entrades o sortides 
dels animals de producció d'una explotació, o, en general, de les dades i informació 
d'interès en matèria de sanitat animal, quan la comunicació sigui exigida per la normativa 
aplicable, o el retard en la comunicació de les esmentades dades, quan sigui el doble o 
més del termini que preveu la normativa específica. 
m) Les simples irregularitats en les normes establertes per la normativa d’identificació 
animal específica que no s’hagin qualificat de greus o molt greus. 
n) Les simples irregularitats en l’observació de les normes establertes sense 
transcendència directa sobre la salut pública o la sanitat animal, que no estiguin incloses 
com a infraccions greus o molt greus. 
 
Article 52  
Sancions   
Les sancions aplicables a les infraccions previstes a l’article 51 són les següents: 
a) Infraccions molt greus: sanció pecuniària entre 15.001 euros i 300.000 euros. 
b) Infraccions greus: sanció pecuniària entre 2.001 euros i 15.000 euros 
c) Infraccions lleus: sanció pecuniària de 100 euros fins a 2.000 euros.  
 
 
Capítol X 
Règim sancionador en matèria de medicaments veterinaris, pinsos medicamentosos, 
productes zoosanitaris i altres substàncies no permeses 
 
Article 53 
Tipificació 
53.1 Tenen la consideració d’infraccions molt greus les accions o omissions següents:  
a) La posada al mercat de medicaments veterinaris, productes zoosanitaris i altres 
substàncies no permeses de qualsevol naturalesa sense haver-ne obtingut la preceptiva 
autorització sanitària.  
b) Distribuir o conservar els medicaments veterinaris, pinsos medicamentosos, pinsos 
intermedis medicamentosos i productes zoosanitaris sense observar les condicions 
exigides, així com posar a la venda medicaments veterinaris, pinsos medicamentosos, 
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pinsos intermedis medicamentosos i productes zoosanitaris alterats, en condicions no 
satisfactòries o, quan s’hagi assenyalat, passat el termini de validesa. 
c) Vendre medicaments veterinaris, pinsos medicamentosos, pinsos intermedis 
medicamentosos, productes zoosanitaris i altres substàncies no permeses a domicili o a 
través d’Internet o d’altres mitjans telemàtics o indirectes, incomplint les condicions que 
estableix la normativa vigent. 
d) Incomplir les mesures sobre medicaments veterinaris, pinsos medicamentosos, pinsos 
intermedis medicamentosos, productes zoosanitaris i altres substàncies no permeses que 
les autoritats sanitàries competents acordin per causa greu de salut pública. 
e) Fabricar, importar, exportar, intermediar, distribuir, dispensar i vendre, incloent la 
venda a distància, medicaments veterinaris, pinsos medicamentosos, pinsos intermedis 
medicamentosos i productes zoosanitaris falsificats.  
f) L’elaboració, fabricació, importació, exportació, distribució, comercialització, prescripció 
i dispensació de productes, preparats, substàncies o combinacions de substàncies que es 
presentin com a medicaments veterinaris, pinsos medicamentosos, pinsos intermedis 
medicamentosos i productes zoosanitaris sense estar legalment reconeguts així com la 
utilització de substàncies medicamentoses, diferents de les premescles medicamentoses 
autoritzades, en els pinsos medicamentosos  
g) Preparar remeis secrets destinats als animals. 
h) Fer promoció, informació o publicitat de medicaments i altres substàncies no permesos 
no autoritzats o sense ajustar-se a les condicions que estableixen la normativa aplicable i 
la legislació general sobre publicitat. 
i) Oferir primes, obsequis, premis, concursos, bonificacions, descomptes o similars com a 
mètodes vinculats a la promoció o venda al públic dels medicaments veterinaris, pinsos 
medicamentosos, pinsos intermedis medicamentosos o productes zoosanitaris de 
qualsevol naturalesa. 
j) La reincidència en la comissió de la mateixa infracció greu. 
53.2 Tenen la consideració d’infraccions greus les accions o omissions següents:  
a) Elaborar, fabricar, importar, exportar, dispensar i distribuir medicaments veterinaris, 
pinsos medicamentosos, pinsos intermedis medicamentosos, productes zoosanitaris i 
altres substàncies no permeses sense la preceptiva autorització. 
b) Preparació d’autovacunes sense tenir l'autorització corresponent.   
c) Tinença o ús de gasos medicinals sense tenir l'autorització corresponent. 
d) Prescriure i preparar fórmules magistrals i preparats oficinals incomplint els requisits 
legals establerts.  
e) Funcionar sense la presència del director tècnic, del farmacèutic responsable o d’altre 
personal tècnic en aquells centres on siguin preceptius. 
f) Incomplir, el director tècnic, el personal farmacèutic responsable i altre personal tècnic, 
les obligacions que competeixen als seus càrrecs. 
g) Negar-se a dispensar medicaments sense causa justificada.  
h) Subministrar, adquirir o vendre medicaments a entitats no autoritzades per la 
realització d’aquestes activitats.  
i) Dispensar o subministrar medicaments en establiments diferents dels autoritzats. 
j) Substituir medicaments en la dispensació contravenint a allò que disposa la normativa 
vigent.  
k) En el cas dels magatzems de distribució, centres dispensadors, establiments 
elaboradors d’autovacunes i veterinaris en exercici clínic, la manca dels registres 
preceptius. 
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l) No emplenar, per part del veterinari/ària en exercici clínic, totes les dades que estableix 
la normativa dels tractaments prescrits o administrats als animals productors d’aliments 
amb destí al consum humà en el registre de tractaments veterinaris de què han de 
disposar els titulars de les explotacions ramaderes, quan comporti una pèrdua de la 
traçabilitat o de dades essencials per comprovar el compliment de les normes sanitàries i 
de seguretat alimentària. 
m) Actuar, els veterinaris implicats en el cicle de prescripció, dispensació i administració i 
sempre que estiguin en exercici, en funcions de delegats de visita mèdica veterinària, 
representants, comissionistes o agents informadors dels laboratoris de medicaments.   
n) Oferir directament o indirectament qualsevol tipus d’incentiu, bonificacions, 
descomptes prohibits, primes o obsequis, efectuats per qui tingui interessos directes o 
indirectes en la producció, fabricació i comercialització de medicaments, als veterinaris, 
amb motiu de la seva prescripció, dispensació i administració, o als seus parents i 
persones amb qui convisquin.  
o) Acceptar, els veterinaris, amb motiu de la prescripció, dispensació i administració de 
medicaments, o els seus parents i persones amb qui convisquin, qualsevol tipus 
d’incentiu, bonificacions, descomptes prohibits, primes o obsequis efectuats per qui tingui 
interessos directes o indirectes en la producció, fabricació i comercialització de 
medicaments i productes sanitaris.  
p) Dispensar, cedir o aplicar medicaments i pinsos medicamentosos sense recepta, quan 
sigui obligatòria. 
q) Incomplir els laboratoris farmacèutics, magatzems de distribució i veterinaris el deure 
de farmacovigilància. 
r) Reincidir en la mateixa infracció lleu. 
53.3 Tenen la consideració d’infraccions lleus les accions o omissions següents:  
a) No comunicar l’inici de l’activitat de distribució o venda per part dels establiments de 
venda de medicaments destinats als animals de terrari, ocells ornamentals, peixos 
d’aquari i petits rosegadors, que no requereixin prescripció veterinària. 
b) No comunicar la tinença i ubicació de la farmaciola veterinària per part dels 
professionals de la veterinària per a l’exercici de la seva activitat professional i no complir 
amb les obligacions establertes a la normativa vigent, sempre que l’incompliment no 
estigui tipificat com a greu o molt greu.  
c) La tinença o ús de gasos medicinals per part de veterinaris, sense l'autorització 
preceptiva. 
d) L’incompliment de les exigències de funcionament i dels requisits tecnicosanitaris 
establerts a la normativa vigent, dels establiments que fabriquen i distribueixen matèries 
primeres per a la fabricació de medicaments veterinaris, dels establiments que 
distribueixen i dispensen medicaments veterinaris i productes zoosanitaris, dels 
establiments elaboradors d’autovacunes, dels establiments elaboradors i distribuïdors de 
pinsos medicamentosos i pinsos intermedis medicamentosos i de les farmacioles 
veterinàries. 
e) Realitzar una modificació dels requisits de l’autorització d’inici d’activitat sense haver 
presentat la comunicació corresponent o, si s'escau, sense haver presentat la sol·licitud 
d’autorització de modificació.  
f) L’elaboració, fabricació, importació, exportació, distribució, comercialització, transport, o 
recomanació o prescripció d’ús de medicaments veterinaris, productes zoosanitaris o 
pinsos medicamentosos en condicions no permeses per la normativa vigent, o l’ús dels 
quals hagi estat expressament prohibit o restringit, sempre que no es pugui qualificar de 
falta greu o molt greu. 



 40

g) No consignar correctament les dades i advertències que han de contenir les receptes 
normalitzades. 
h) Dispensar medicaments transcorregut el termini de validesa de la recepta.  
i) En el cas dels magatzems de distribució, centres dispensadors, establiments 
elaboradors d’autovacunes i veterinaris en exercici clínic, no anotar als registres 
preceptius totes les dades que estableix la normativa vigent, no mantenir-los actualitzats 
o no conservar-los el temps reglamentari. 
j) No conservar les receptes en els casos preceptius durant el temps reglamentari. 
k) No consignar, el veterinari/a en exercici clínic, totes les dades que estableix la 
normativa dels tractaments prescrits o administrats als animals productors d’aliments amb 
destí al consum humà en el registre de tractaments veterinaris de què han de disposar els 
titulars de les explotacions ramaderes, sempre que no comporti una pèrdua de la 
traçabilitat o de dades essencials per comprovar el compliment de les normes sanitàries i 
de seguretat alimentària 
 
Article 54 
Sancions 
a) Infraccions lleus: 
Grau mínim: fins a 6.000 euros. 
Grau mitjà: de 6.001 a 18.000 euros. 
Grau màxim: de 18.001 a 30.000 euros. 
b) Infraccions greus: 
Grau mínim: de 30.001 a 60.000 euros. 
Grau mitjà: de 60.001 a 78.000 euros. 
Grau màxim: de 78.001 a 90.000 euros. 
c) Infraccions molt greus: 
Grau mínim: de 90.001 a 300.000 euros. 
Grau mitjà: de 300.001 a 600.000 euros. 
Grau màxim: de 600.001 a 1.000.000 d’euros, i pot excedir l’esmentada quantitat fins a 
arribar al quíntuple del valor dels productes o serveis objecte de la infracció. 
 
 
Capítol XI 
Règim sancionador en matèria d’activitats relacionades amb l’ús de subproductes animals 
i productes derivats no destinats al consum humà (SANDACH) per a altres finalitats que 
no són l’alimentació animal ni els adobs i esmenes del sòl d’origen orgànic. 
 
Article 55 
Tipificació de les infraccions  
55.1 Les infraccions tipificades com a infracció administrativa en aquest Capítol no 
s’apliquen a aquells materials que tinguin la consideració de residus o a aquelles 
instal·lacions que tinguin la consideració de gestor de residus. 
55.2 Tenen la consideració d’infraccions molt greus les accions o omissions següents: 
a) Enviar o utilitzar, sense les condicions preventives adequades, subproductes animals o 
productes derivats generats en establiments o plantes subjectes a restriccions per la 
normativa comunitària o per la presència d’una malaltia transmissible greu. 
b) Utilitzar un mètode alternatiu de transformació o processament de subproductes sense 
l’autorització prèvia. 
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c) Transportar els subproductes animals o els productes derivats sense la separació entre 
les diferents categories. 
d)Transportar els subproductes animals o els productes derivats amb contenidors o 
vehicles no netejats ni desinfectats prèviament. 
e) Facilitar dades falses per a la inscripció en el registre corresponent. 
f) Realitzar les activitats de processament, de manipulació o d’emmagatzematge de 
subproductes animals de materials d’una categoria per a la qual no s’està autoritzat. 
g) Realitzar l’activitat de processament de subproductes animals en establiments o 
plantes on no es controlin els paràmetres del mètodes de transformació autoritzat.  
h) Realitzar les activitats de processament, de manipulació o d’emmagatzematge de 
subproductes animals sense disposar d’una anàlisi de perills i punts de control crític 
(APPCC). 
i) Desprecintar una partida de subproductes animals o productes derivats sotmesos a 
vigilància oficial sense disposar de l’habilitació del departament competent en matèria de 
ramaderia. 
j) Desviar per a l’alimentació animal o per al consum humà subproductes animals o 
productes derivats que no hi siguin aptes o que es destinin específicament a altres usos. 
k) L’ús o la tinença de productes biocides d’ús per personal professional especialitzat 
sense disposar de la capacitació necessària. 
l) L’ús de productes biocides d’ús per personal professional o d’ús per personal 
professional especialitzat sense respectar les condicions d’ús establertes pel fabricant en 
l’etiqueta i la fitxa de dades de seguretat. 
m) L’ús o la tinença de productes biocides no autoritzats ni inscrits al Registre oficial de 
biocides. 
n) L’emmagatzematge de productes biocides en condicions que suposin un risc greu per 
a la salut pública. 
o) Reincidir en la mateixa infracció greu. 
55.3 Tenen la consideració d’infraccions greus les accions o omissions següents: 
a) Classificar els subproductes animals o productes derivats en una categoria amb nivell 
de risc inferior al que estableix la normativa. 
b) Transportar els subproductes animals sense identificar. 
c) Transportar els subproductes animals o els productes derivats sense acompanyar-los 
d’un document comercial o d’un certificat sanitari, quan aquests siguin necessaris. 
d) Transportar els subproductes animals o els productes derivats sense l’etiquetatge 
preceptiu. 
e) Transportar els subproductes animals o els productes derivats amb contenidors o 
vehicles no estancs. 
f) No disposar de registres d’enviament i de transport dels subproductes animals o els 
productes derivats, així com els documents comercials o certificats sanitaris 
corresponents.  
g) No disposar d’un pla o procediment de traçabilitat per escrit. 
h) No disposar d’un pla o procediment de control de proveïdors per escrit. 
i) Realitzar l’activitat de processament de subproductes animals en establiments o plantes 
sense disposar d’un pla o procediment de control de neteja i desinfecció per escrit. 
j) Realitzar l’activitat de processament de subproductes animals en establiments o plantes 
on no es disposi de registres de neteja i desinfecció. 
k) No disposar de registres d’utilització de biocides. 
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l) Iniciar les activitats relacionades amb els subproductes animals o els productes derivats 
sense estar inscrit en el registre corresponent quan la dita inscripció estigui sotmesa al 
règim d’autorització. 
m) No comunicar al registre corresponent els canvis en les activitats relacionades amb els 
subproductes animals o els productes derivats. 
n) Realitzar les activitats de processament o de manipulació de subproductes animals en 
establiments o plantes que: 
Primer. Estan construïts de forma que no permeten una  neteja o desinfecció efectives o 
amb terres que no faciliten el drenatge dels líquids. 
Segon. No disposen d’instal·lacions adequades per a la higiene personal, com vestidors, 
dutxes, lavabos i vàters per al personal.  
Tercer. No disposen de mesures de protecció efectives contra les plagues i altres animals 
indesitjables. 
Quart. Les instal·lacions i els equips han d’estar en bones condicions i s'ha de garantir 
que els equips de mesura es calibren amb regularitat.  
Cinquè. No disposen de tot allò necessari per a la neteja i desinfecció de contenidors i 
vehicles in situ per evitar els riscos de contaminació.  
Sisè. El personal de treball no porti roba adequada i neta. 
Setè. On existeixin actuacions del personal que produeixin un creuament des del sector 
brut al sector net. 
Vuitè. Existeixi un risc de contaminació dels materials. 
o) Realitzar les activitats de processament, de manipulació o d’emmagatzematge de 
subproductes animals amb una anàlisi de perills i punts de control crític (APPCC) 
insuficient o incomplet o que no sigui efectiu. 
p) Tenir subproductes animals o productes derivats de categoria 3 procedents d’un 
establiment o planta no autoritzat o registrat. 
q) Exportar subproductes animals o productes derivats de categoria 3 destinats a la 
incineració o a l’eliminació en un abocador. 
r) Enviar proteïnes animals processades derivades de material de la categoria 3 sense 
informar l’autoritat de l’Estat membre de destí a través del sistema TRACES. 
s) No mantenir els subproductes o productes derivats a la temperatura que estableixi la 
normativa vigent, d’acord amb la seva naturalesa, o trencar la cadena de manteniment de 
la temperatura.  
t) L’ús o la tinença de productes biocides d’ús per personal professional sense disposar 
de la formació necessària. 
u) Reincidir en la mateixa infracció lleu. 
55.4 Tenen la consideració d’infraccions lleus les accions o omissions següents: 
a) Iniciar les activitats relacionades amb els subproductes animals o els productes 
derivats sense estar inscrit en el registre corresponent quan la dita inscripció estigui 
sotmesa al règim de comunicació. 
a) No identificar els subproductes animals o productes derivats just en el moment de ser 
generats. 
b) Transportar els subproductes animals o els productes derivats amb un document 
comercial o certificat sanitari amb mancances d’informació. 
c) Disposar de registres d’enviament i de transport dels subproductes animals o els 
productes derivats, així com els documents comercials o certificats sanitaris 
corresponents, amb mancances o dades. 
d) No netejar ni desinfectar els contenidors o vehicles de transport dels subproductes 
animals o els productes derivats immediatament després de cada ús. 
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e) Realitzar l’activitat de processament de subproductes animals en establiments o 
plantes on es disposi de registres de neteja i desinfecció amb mancances o dades 
errònies. 
f) Disposar de registres d’utilització de biocides amb mancances o dades errònies. 
g) Comunicar els canvis en les activitats relacionades amb els subproductes animals o els 
productes derivats per actualitzar el registre corresponent fora del termini d’un mes des 
del canvi o modificació. 
h) L’ús o la tinença en l’establiment o planta de productes biocides d’ús per personal no 
professional o d’ús domèstic. 
 
Article 56  
Sancions  
Les sancions aplicables a les infraccions previstes a l’article 55 són les següents: 
a) Infraccions molt greus: sanció pecuniària entre 60.001 a 1.200.000 euros. 
b) Infraccions greus: sanció pecuniària entre de 3.001 a 60.000 euros.  
c) Infraccions lleus: sanció pecuniària de 600 a 3.000 euros. 
 
 
Capítol XII 
Règim sancionador en matèria del desenvolupament de les funcions inspectores i de 
control 
 
Article 57 
Tipificació de les infraccions 
57.1 Tenen la consideració d’infraccions molt greus les accions o omissions següents: 
a) Negar-se, absolutament, a l'actuació dels serveis d'inspecció. 
b) Coaccionar, amenaçar, injuriar, prendre represàlies, agredir el personal que fa funcions 
d'inspecció o els instructors dels expedients sancionadors, o fer-hi qualsevol altra forma 
de pressió. 
c) Reincidir en una infracció greu. Es considera reincidència la comissió en el termini de 
tres anys de més d'una infracció de la mateixa naturalesa, si així ha estat declarat per 
resolució ferma. 
57.2 Tenen la consideració d’infraccions  greus les accions o omissions següents: 
a) Negar-se o resistir-se a subministrar dades, o a facilitar la informació requerida pels 
òrgans competents, pels inspectors o pel personal d’inspecció i control i subministrar, 
amb coneixement i intencionalitat, informació inexacta o documentació falsa i, en concret, 
les actuacions següents: 
Primera: no permetre l’accés als locals, les instal·lacions o els vehicles de transport. 
Segona: no permetre que es prenguin mostres o que es realitzin altres tipus de controls.  
Tercera: no proporcionar en el moment de la inspecció i/o control tota la documentació les 
dades i les informacions que el personal que realitza actuacions inspectores i/o de control 
necessitin per dur-les a terme i permetre’n la comprovació. 
Quarta: no proporcionar al personal que realitza actuacions inspectores i/o de control, en 
el termini que aquest li atorga, les dades o les informacions que els requereixin. 
Cinquena: no aportar la documentació requerida pel personal que realitza actuacions 
inspectores i/o de control en el moment de la realització de l’actuació de què es tracti o no 
aportar-la en el termini que s’indiqui. 
b) Contravenir a les mesures cautelars adoptades. 
c) Reincidir en la mateixa infracció lleu. 
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57.3 Tenen la consideració d’infraccions lleus les accions o omissions següents: 
a) Incomplir les mesures cautelars, sempre que es tracti d’un incompliment només formal 
no tipificat com a greu. 
b) Traslladar físicament mercaderies, productes o animals intervinguts cautelarment, 
sense l’autorització de l’òrgan competent en la matèria, sempre que no es violin els 
precintes i que no surtin de les instal·lacions on han quedat intervinguts. 
c) No prestar la col·laboració necessària per realitzar les actuacions inspectores i/o de 
control, sense arribar a impedir-ne la realització.  
 
Article 58 
Sancions 
Les sancions aplicables a les infraccions previstes a l’article 57 són les següents: 
a) Infraccions molt greus: sanció pecuniària entre 15.001 euros i 100.000 euros. 
b) Infraccions greus: sanció pecuniària entre 2.001 euros i 15.000 euros.  
c) Infraccions lleus: sanció pecuniària de 100 euros fins a 2.000 euros. 
 
 
Disposicions addicionals  
 
Primera 
Tramitació electrònica 
La tramitació dels expedients sancionadors es pot fer per via telemàtica a partir del 
moment en què el sistema informàtic del departament competent en matèria de 
ramaderia permeti instrumentar els mecanismes adients per a la seva posada en 
funcionament i d’acord amb el que regula el Decret 56/2009, de 7 d’abril, per a l’impuls i 
el desenvolupament dels mitjans electrònics a l’Administració de la Generalitat. 
 
Segona 
Referències  
Les referències que en la diversa normativa es fan al règim sancionador en matèria 
d’agricultura i ramaderia s’entenen substituïdes per la present llei i la normativa que la 
desplegui. 
 
 
Disposició transitòria 
 
Els expedients iniciats amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta Llei s’han de 
continuar tramitant d’acord amb les normes de procediment, específiques i generals 
vigents en la data de la seva iniciació. 
 
   
Disposicions finals 
 
Primera: Modificació de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels 
incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les 
instal·lacions situats en terrenys forestals. 
a) Es modifica l’article 4.2 de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, que passa a tenir la redacció  
següent: 
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“En cas d’inexistència de les entitats a què fa referència l’apartat 1 d’aquest article, o que, 
encara que existeixin, no hagin realitzat les obligacions establertes per l’article 3.1, 
correspon als ajuntaments l’execució d’aquestes.” 
b) Se suprimeix l’article 4.4 de la Llei 5/2003, de 22 d’abril.  
c) Els articles 4.5 i 4.6 de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, passen a ser els articles 4.4 i 4.5 
respectivament. 
d) Els ajuntaments, de conformitat amb la normativa reguladora de les hisendes locals, 
poden establir una taxa per la prestació dels serveis indicats a l’article 4.2” 
 
Segona: Es faculta el Govern perquè, mitjançant decret, actualitzi l’import de les sancions 
que estableix aquesta Llei. 
 
 


