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II. Es modifica l’annex VII, «Presentació centralitza-
da. Ingressos entitats co�aboradores. Especificacions
tècniques. Validacions», de l’Ordre de 15 de juny de
1995, per la qual es desplega parcialment el Reglament
general de recaptació en la redacció que en fa el Reial
decret 448/1995, de 24 de març, en relació amb les
entitats de dipòsit que presten el servei de co�aboració
en la gestió recaptadora, i es fa una nova redacció de
l’apartat corresponent a les validacions dels registres de
detall dels ingressos SIR amb el literal següent:

«Tipus de registre 3 (registre de detall)
(ingressos SIR)

Tipus de registre diferent de 3: greu.
Número de seqüència amb salts a la numeració: greu.
Codi de model diferent de 002, 003, 004, 008 i 012:

greu.
Clau de justificant:

No s’ajusta a la configuració definida per a cada
model: greu.

Model 002: clau de justificant (13 posicions):

Posicions 1-2: delegació (01-56).
Posicions 3-4: numèric.
Posicions 5-6: valors permesos: 00 a 12 i 28.
Posicions 7-12: numèric.
Posició 13: caràcter de control.

Model 003: clau de justificant (13 posicions):

Posicions 1-2: delegació (01-56).
Posicions 3-4: numèric.
Posicions 5-6: sempre ‘‘20’’.
Posicions 7-12: numèric.
Posició 13: caràcter de control.

Model 004: clau de justificant (13 posicions):

Posicions 1-2: delegació (01-56).
Posicions 3-4: numèric.
Posicions 5-6: valors permesos: 70 i 71.
Posicions 7-12: numèric.
Posició 13: caràcter de control.

Model 008: clau de justificant (13 posicions):

Posicions 1-2: delegació (01-56).
Posicions 3-4: numèric.
Posicions 5-6: valors permesos ‘‘25’’.
Posicions 7-12: numèric.
Posició 13: caràcter de control.

Model 012: clau de justificant (13 posicions):

Posicions 1-2: delegació (01-56).
Posicions 3-4: numèric.
Posicions 5-6: sempre: ‘‘12’’.
Posicions 7-12: numèric.
Posició 13: caràcter de control.

Justificant no compleix la rutina caràcter de control:
greu.

Justificant no reconegut pel sistema: lleu.

Data d’ingrés i�ògica: greu.
Import de l’ingrés:

Igual a zero: greu.
Diferent del que figura en el justificant dels models

002, 004 i 012: lleu.

Codi de sucursal de l’ingrés desconegut: greu.
Codi de NIF no existeix o amb dígit de control erroni:

lleu.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publi-
cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 12 de novembre de 2002,

MONTORO ROMERO

I�ms. Srs. Director General de l’Agència Estatal d’Ad-
ministració Tributària i Director General de Tributs.

MINISTERI D’AGRICULTURA,
PESCA I ALIMENTACIÓ

22544 REIAL DECRET 1135/2002, de 31 d’octubre,
relatiu a les normes mínimes per a la protecció
dels porcs. («BOE» 278, de 20-11-2002.)

El Conveni europeu de 10 de març de 1976, ratificat
per Espanya mitjançant l’Instrument de 21 d’abril de
1988, recull les normes mínimes sobre protecció d’a-
nimals en explotacions ramaderes.

La Unió Europea, davant la necessitat d’establir nor-
mes mínimes comunes per a la protecció dels porcs
de cria i d’engreixament, i a fi d’evitar en la mesura
que sigui possible sofriments i incomoditats excessives
a aquests animals en els sistemes d’explotació moderns,
va adoptar la Directiva 91/630/CEE, del Consell, de 19
de novembre de 1991, relativa a les normes mínimes
per a la protecció de porcs, la transposició de la qual
a l’ordenament jurídic intern es va fer per mitjà del Reial
decret 1048/1994, de 20 de maig, relatiu a les normes
mínimes per a la protecció dels porcs.

De conformitat amb l’article 6 de l’esmentada Direc-
tiva 91/630/CEE, la Comissió ha presentat un informe
sobre els sistemes de cria intensiva de porcs. El dictamen
del Comitè Científic Veterinari de 30 de setembre de
1997 assenyala que els porcs han de viure en un entorn
que s’ajusti a les seves necessitats d’exercici i compor-
tament exploratori, i que una important limitació d’espai
compromet el seu benestar. Com a resultat d’aquest dic-
tamen i considerant que és necessari mantenir un equi-
libri entre els diferents aspectes que s’han de tenir en
consideració respecte al benestar, inclosa la sanitat, i
factors econòmics i socials, a més de l’impacte mediam-
biental, el Consell de la Unió Europea ha adoptat la Direc-
tiva 2001/88/CE, de 23 d’octubre de 2001, per la qual
es modifica la Directiva 91/630/CEE, relativa a les nor-
mes mínimes per a la protecció dels porcs, que és neces-
sari incorporar a l’ordenament jurídic espanyol.

D’altra banda, el Reial decret 348/2000, de 10 de
març, pel qual s’incorpora a l’ordenament jurídic la
Directiva 98/58/CE, relativa a la protecció dels animals
a les explotacions ramaderes, estableix les disposicions
comunitàries aplicables a tots els animals de granja
sobre les característiques dels estables, les condicions
d’aïllament, calefacció, ventilació, inspecció de l’equi-
pament i del bestiar. La Comissió Europea ha considerat
oportú incloure aquestes matèries a l’annex de la Direc-
tiva 91/630/CEE en el cas dels porcs, per mitjà de
la Directiva 2001/93/CE de la Comissió, de 9 de
novembre de 2001, per la qual es modifica la Direc-
tiva 91/630/CEE relativa a les normes mínimes per
a la protecció de porcs, que també és necessari incor-
porar a l’ordenament jurídic espanyol.
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Per tant, es procedeix a incorporar la Directiva
2001/88/CE i la Directiva 2001/93/CE, abans esmen-
tades, a l’ordenament jurídic espanyol. Amb la voluntat
d’obtenir més claredat i seguretat jurídica s’ha considerat
convenient derogar el Reial decret 1048/1994 i pro-
mulgar una nova norma.

En l’elaboració d’aquest Reial decret han estat con-
sultades les comunitats autònomes i els sectors afectats.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Agricultura,
Pesca i Alimentació, d’acord amb el Consell d’Estat i
amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en
la reunió del dia 31 d’octubre de 2002,

D I S P O S O :

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret estableix les normes mínimes per
a la protecció dels porcs confinats per a la cria i l’en-
greixament.

Article 2. Definicions.

Als efectes d’aquest Reial decret, s’entén per:

1. «Porc»: animal de l’espècie porcina de qualsevol
edat, tant si es cria per a la reproducció, com per a
l’engreixament.

2. «Verro»: animal mascle de l’espècie porcina des-
prés de la pubertat i que es destina a la reproducció.

3. «Llavora»: animal femella de l’espècie porcina
després de la pubertat i abans del part.

4. «Truja»: animal femella de l’espècie porcina des-
prés del primer part.

5. «Truja en lactació»: truja entre el període perinatal
i el deslletament dels garrins.

6. «Truja postdeslletament i truja gestant»: truja
entre el deslletament i el període perinatal.

7. «Garrí»: porc des del naixement fins al deslleta-
ment.

8. «Porcastrell»: porc no lactant de fins a deu set-
manes d’edat.

9. «Porc de producció»: porc de més de deu set-
manes d’edat, fins al sacrifici o la muntada.

10. «Autoritat competent»: són autoritats compe-
tents l’Administració General de l’Estat i els òrgans com-
petents de les comunitats autònomes en els seus àmbits
respectius.

Article 3. Condicions de cria en les explotacions de
porcs.

Totes les explotacions han de complir els requisits
següents, a més dels que estableix l’annex:

1. La superfície de terra lliure de què ha de disposar
cada porcastrell o porc de producció criat en grup, exclo-
ses les truges i les llavores després del cobriment, ha
de ser, com a mínim, de:

Pes en viu (en quilograms) Metres quadrats

Fins a 10 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,15
Entre 10 i 20 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,20
Entre 20 i 30 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,30
Entre 30 i 50 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,40
Entre 50 i 85 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,55
Entre 85 i 110 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,65
Més de 110 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00

2. La superfície total de terra lliure de què ha de
disposar cada truja, o cada llavora després del cobriment,
quan es criïn en un grup, ha de ser, com a mínim, de
2,25 metres quadrats i 1,64 metres quadrats, respec-
tivament. Quan aquests animals es criïn en grups infe-
riors a sis individus, la superfície de terra lliure s’incre-
menta en un 10 per 100. Quan els animals es criïn
en grups de 40 individus o més, la superfície de terra
lliure es pot disminuir un 10 per 100.

3. El revestiment del terra s’ha d’ajustar als requisits
següents:

A) Per a les llavores després del cobriment i les tru-
ges gestants: una part de la superfície estipulada a l’a-
partat 2 d’aquest article, que ha de ser, com a mínim,
de 0,95 metres quadrats per llavora i d’1,3 metres qua-
drats per truja, ha de ser de sòl continu compacte, del
qual el 15 per 100, com a màxim, s’ha de reservar a
les obertures de drenatge.

B) Quan s’utilitzin sòls de formigó engraellats per
a porcs criats en grups:

a) L’amplada de les obertures ha de ser dels màxims
següents: per a garrins, 11 mm; per a porcastrells, 14
mm; per a porcs de producció, 18 mm; per a truges
i llavores després del cobriment, 20 mm.

b) L’amplada de les biguetes ha de ser, com a mínim,
de 50 mm per a garrins i porcastrells, i de 80 mm per
a porcs de producció, truges i llavores després del cobri-
ment.

4. Les truges i les llavores s’han de criar en grups
durant el període comprès entre les quatre setmanes
següents al cobriment i els set dies anteriors a la data
prevista de part. Els costats del recinte en què es man-
tingui el grup han de fer més de 2,8 metres. Quan es
criïn en un grup de menys de sis individus, els costats
del recinte han de fer més de 2,4 metres. Les condicions
d’aquest paràgraf no s’apliquen a les explotacions que
tinguin menys de deu truges.

No obstant el que disposa el paràgraf anterior, les
truges i les llavores criades en explotacions de menys
de 10 truges es poden mantenir aïllades durant el perío-
de comprès entre les quatre setmanes següents al cobri-
ment i els set dies anteriors a la data prevista de part
sempre que elles mateixes es puguin girar fàcilment en
el recinte on estiguin.

5. Sense perjudici dels requisits que preveu l’annex
d’aquest Reial decret, les truges i les llavores han de
disposar d’accés permanent a materials manipulables
que s’ajustin, com a mínim, als requisits pertinents de
l’annex esmentat.

6. Els porcs que s’hagin de criar en grups, però siguin
particularment agressius, hagin estat atacats per altres
porcs o estiguin malalts o ferits es poden mantenir tem-
poralment en recintes individuals.

En els casos especials descrits anteriorment, el recinte
que s’utilitzi ha de permetre que l’animal es pugui girar
fàcilment, sempre que això no sigui contrari a consells
veterinaris específics.

7. Les truges i les llavores mantingudes en grups
s’han d’alimentar mitjançant un sistema que garanteixi
que cada animal pugui menjar prou, fins i tot en presència
d’altres animals que competeixin per menjar.

8. Per calmar la gana, i atesa la necessitat de mas-
tegar, totes les llavores, truges postdeslletament i truges
gestants han de rebre una quantitat suficient d’aliments
de volum o rics en fibres, així com aliments amb un
elevat contingut energètic.

9. La resta de les condicions relatives a la cria de
porcs han de ser conformes amb les disposicions gene-
rals que figuren a l’annex.
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10. Es prohibeix la construcció o el condicionament
d’insta�acions en les quals es lligui les truges i les lla-
vores.

Així mateix, queda prohibit l’ús de lligaments per a
les truges i les llavores.

Article 4. Control.

1. El control del compliment de les normes que con-
té aquest Reial decret l’ha de fer l’autoritat competent
de les comunitats autònomes, i amb aquesta finalitat
s’han de fer les inspeccions necessàries i remetre al
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, abans del
31 de març de cada any, un informe sobre el resultat
de les inspeccions efectuades l’any precedent, a fi que
el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació n’informi
la Comissió Europea, d’acord amb el que disposa la legis-
lació comunitària.

2. Aquestes inspeccions, que es poden fer en els
controls efectuats amb altres finalitats, han de cobrir
anualment mostres estadísticament representatives dels
diferents sistemes de cria del territori de cada comunitat
autònoma.

3. Als efectes del que preveuen els apartats ante-
riors, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha
d’elaborar, en co�aboració amb les comunitats autòno-
mes, un pla anual de controls, que ha d’incloure, com
a mínim, la determinació de la mida de la mostra que
ha de ser objecte d’inspecció en cada comunitat autò-
noma, així com els criteris bàsics per a la seva elecció.

Article 5. Formació del personal.

1. Qualsevol persona que faci servir o contracti per-
sonal encarregat de la cura dels porcs s’ha d’assegurar
que aquest personal hagi rebut les instruccions i l’as-
sessorament deguts sobre les disposicions pertinents a
què es refereixen l’article 3 i l’annex d’aquest Reial
decret.

2. Amb aquesta finalitat, les autoritats competents
de les comunitats autònomes s’han d’assegurar que es
realitzi la formació a què es refereix l’apartat anterior
mitjançant cursos que han de tenir una durada mínima
de vint hores i incloure, com a mínim, continguts teòrics
i pràctics sobre fisiologia animal, comportament animal,
conceptes generals de sanitat animal i legislació vigent
en matèria de benestar animal.

Article 6. Importacions de països tercers.

Per ser importats al territori espanyol, els animals pro-
cedents d’un país tercer han d’anar acompanyats d’un
certificat expedit per l’autoritat competent d’aquest país,
que certifiqui que s’han beneficiat d’un tracte almenys
equivalent al concedit als animals d’origen comunitari,
tal com estableix aquest Reial decret.

Article 7. Inspeccions comunitàries.

1. En el cas que experts veterinaris de la Comissió
Europea facin controls sobre el terreny per garantir l’a-
plicació correcta i uniforme d’aquest Reial decret, l’au-
toritat competent de les comunitats autònomes i les del
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, en l’àmbit
de les seves competències respectives, els han de faci-
litar l’assistència necessària per al compliment de les
seves funcions. A aquest efecte, representants d’aquest
departament poden acompanyar els experts.

Per fer-ho, els inspectors s’han d’aplicar a si mateixos
les mesures d’higiene especials necessàries per excloure
qualsevol risc de transmissió de malalties.

L’autoritat competent de les comunitats autònomes
i, si s’escau, de l’Administració General de l’Estat ha de
prendre les mesures que puguin ser necessàries per tenir
en compte els resultats de la inspecció.

2. Pel que fa a les relacions amb els països tercers,
s’apliquen les disposicions dels articles 18, 19 i 20 del
Reial decret 1430/1992, de 27 de novembre, pel qual
s’estableixen els principis relatius a l’organització de con-
trols veterinaris i d’identitat dels animals que s’intro-
dueixin a la Comunitat procedents de països tercers.

Article 8. Incompliments i sancions.

L’incompliment del que preveu aquest Reial decret
se sanciona d’acord amb el que disposa la normativa
vigent aplicable en cada cas.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

A partir de la data d’entrada en vigor d’aquest Reial
decret, queda derogat el Reial decret 1048/1994, de
20 de maig, relatiu a les normes mínimes per a la pro-
tecció dels porcs i totes les disposicions del mateix rang
o inferior que s’oposin al present Reial decret.

Disposició final primera. Caràcter bàsic i títol compe-
tencial.

Aquest Reial decret té caràcter bàsic i es dicta a l’em-
para del que disposa l’article 149.1.13a i 16a de la Cons-
titució, pels quals s’atribueix a l’Estat la competència
exclusiva en matèria de bases i coordinació de la pla-
nificació general de l’activitat econòmica, i bases i coor-
dinació general de la sanitat, respectivament, excepte
en l’article 6 i en l’apartat 2 de l’article 7, que es dicten
a l’empara de l’article 149.1.10a i 16a de la Constitució,
que atribueixen a l’Estat competència exclusiva sobre
comerç exterior i sanitat exterior, respectivament.

Disposició final segona. Facultat d’aplicació.

Es faculta el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimen-
tació per dictar, en l’àmbit de les seves competències,
les disposicions que siguin necessàries per a l’aplicació
del que disposa aquest Reial decret, així com per a la
modificació de l’annex, quan sigui necessari en cas de
modificació de la normativa comunitària.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’1 de gener de
2003, amb les excepcions següents:

1. Les condicions que estableixen els apartats 2,
3, 4 i 5, i el segon paràgraf de l’apartat 6 de l’article 3
s’apliquen:

1r A totes les explotacions que es construeixin o
reconstrueixin o que es comencin a utilitzar per primera
vegada després de l’1 de gener de 2003,

2n A totes les explotacions a partir de l’1 de gener
de 2013.

2. La prohibició establerta en el segon paràgraf de
l’apartat 10 de l’article 3 és exigible a partir de l’1 de
gener de 2006.

3. Les condicions d’espai de les insta�acions per
a verros descrites en el segon paràgraf del paràgraf A)
del capítol II de l’annex s’apliquen:

1r A partir de l’1 de gener de 2003 a totes les
explotacions que es construeixin o reconstrueixin o que
es comencin a utilitzar per primera vegada a partir de
la data esmentada.
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2n A totes les explotacions a partir de l’1 de gener
de 2005.

Madrid, 31 d’octubre de 2002.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Agricultura, Pesca
i Alimentació,

MIGUEL ARIAS CAÑETE

ANNEX

CAPÍTOL I

Condicions generals

A més de les disposicions corresponents de l’annex
del Reial decret 348/2000, de 10 de març, pel qual
s’incorpora a l’ordenament jurídic la Directiva 98/58/CE,
relativa a la protecció dels animals en les explotacions
ramaderes, s’han de complir els requisits següents:

1. A la part de l’edifici en què estiguin els porcs
s’han d’evitar nivells de soroll continu superiors a 85
dBe, com també sorolls duradors o sobtats.

2. Els porcs han d’estar exposats a una llum d’una
intensitat mínima de 40 lux durant un període mínim
de vuit hores al dia.

3. Els locals d’estabulació per als porcs s’han de
construir de manera que els animals puguin:

a) Tenir accés a una àrea de repòs, confortable des
del punt de vista físic i tèrmic, adequadament drenada
i neta, que permeti que tots els animals s’ajeguin alhora.

b) Descansar i aixecar-se normalment,
c) Veure altres porcs; tanmateix, la setmana anterior

al moment previst del part i durant el part, les truges
i les llavores es poden mantenir fora de la vista dels
animals de la seva mateixa espècie.

4. Sense perjudici del que disposa l’apartat 5 de
l’article 3, els porcs han de tenir accés permanent a
una quantitat suficient de materials que permetin unes
adequades activitats d’investigació i manipulació com
ara palla, fenc, fusta, serradures, compost de xampi-
nyons, torba o una barreja d’aquests materials, que no
comprometi la salut dels animals.

5. Els sòls han de ser llisos, però no relliscosos, per
evitar danys als porcs i s’han de dissenyar, construir i
cuidar de manera que no causin dany o sofriment als
porcs. Han de ser adequats a la mida i al pes dels porcs
i, si no s’equipen amb llits de palla, han de formar una
superfície rígida, plana i estable.

6. S’han d’alimentar tots els porcs, com a mínim,
una vegada al dia. Quan els porcs s’alimentin en grups
i no a voluntat, o mitjançant un sistema automàtic d’a-
limentació individual, cada porc ha de tenir accés a l’a-
liment alhora que els altres animals del grup.

7. Tots els porcs de més de dues setmanes d’edat
han de tenir accés permanent a una quantitat suficient
d’aigua fresca.

8. Es prohibeixen tots els procediments no deguts
a motius terapèutics o de diagnòstic, o destinats a la
identificació dels porcs de conformitat amb la normativa
pertinent, que provoquin lesions o la pèrdua d’una part
sensible del cos o l’alteració de l’estructura òssia, amb
les excepcions següents:

a) Una reducció uniforme de les puntes de les dents
dels garrins mitjançant el poliment o la secció parcial
abans que superin els set dies de vida, deixant una super-
fície llisa intacta; en cas que sigui necessari es pot reduir
la longitud dels ullals dels verros per evitar lesions a
altres animals o per raons de seguretat.

b) L’escuament parcial.

c) La castració dels porcs mascles per mitjans que
no siguin l’esquinçament de teixits.

d) L’anellat del morro únicament quan els animals
es mantinguin en sistemes de cria a l’aire lliure i d’acord
amb la normativa nacional.

L’escuament i la reducció de les puntes de les dents
no s’han d’executar per rutina sinó únicament quan hi
hagi proves que s’han produït lesions de les mamelles
de les truges o les orelles o les cues d’altres porcs. Abans
de l’execució, s’han d’adoptar mesures per prevenir la
caudofàgia i altres vicis tenint en compte les condicions
ambientals i la càrrega ramadera. Per aquesta raó, les
condicions ambientals o els sistemes de gestió s’han
de modificar si resulten inadequats.

Només un veterinari o una persona formada, tal com
preveu l’article 5 d’aquest Reial decret, amb experiència
en l’execució de les tècniques aplicades pot dur a terme
amb els mitjans adequats i en condicions higièniques
qualsevol dels procediments descrits anteriorment. En
cas que la castració o l’escuament a partir del setè dia
de vida, s’han de portar a terme únicament mitjançant
una anestèsia i una analgèsia prolongada practicada per
un veterinari.

CAPÍTOL II

Disposicions específiques per a les diferents
categories de porcs

A) Verros.

Les ce�es de verros han d’estar ubicades i construïdes
de manera que els verros puguin girar-se, sentir, olorar
i veure els altres porcs. La zona de terra lliure d’obstacles
a disposició d’un verro adult ha de ser, com a mínim,
de 6 metres quadrats.

Quan els recintes també s’utilitzin per al cobriment,
la zona de sòl a disposició d’un verro adult ha de ser,
com a mínim, de 10 metres quadrats i el recinte ha
de ser lliure de qualsevol obstacle.

B) Truges i llavores.

1. S’han d’adoptar mesures per minimitzar les agres-
sions en els grups.

2. En cas que sigui necessari, les truges gestants
i les llavores han de ser tractades contra els paràsits
interns i externs. En cas d’acomodar-les en paridores,
les truges gestants i les llavores han d’estar netes.

3. La setmana anterior al moment previst del part,
les truges i les llavores han de disposar de material ade-
quat per fer el niu en quantitat suficient llevat que sigui
tècnicament inviable respecte al sistema de fems líquid
utilitzat en l’establiment.

4. Darrere de les truges o de les llavores s’ha de
condicionar un espai lliure per permetre un part de mane-
ra natural o assistida.

5. Les ce�es de part en què les truges es puguin
moure lliurement han de tenir dispositius de protecció
dels garrins, com ara barrots.

C) Garrins.

1. Una part de la superfície total del sòl, suficient
per permetre que tots els animals estiguin ajaguts alhora,
ha de ser sòlida o ha d’estar revestida, o ha d’estar cober-
ta amb una capa de palla o qualsevol altre material
adequat.

2. Quan s’utilitzi una paridora, els garrins han de
disposar d’espai suficient per poder ser alletats sense
dificultat.

3. Els garrins no han de ser deslletats abans de tenir
vint-i-vuit dies d’edat si no és que el fet de no deslletar-los
és perjudicial per al benestar o la salut de la mare o
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dels garrins. Tanmateix, els garrins poden ser deslletats
fins a set dies abans, si són traslladats a insta�acions
especialitzades que s’han de buidar, netejar i desinfectar
meticulosament abans d’introduir un nou grup i que han
d’estar separades de les insta�acions de les truges, per
limitar la transmissió de malalties als garrins.

D) Porcastrells i porcs de producció.
1. Quan els porcs es criïn en grups, s’han d’adoptar

mesures per prevenir baralles que superin del seu com-
portament normal.

2. Els porcs s’han de mantenir en grups amb la míni-
ma barreja possible. Si s’han de barrejar porcs no fami-
liaritzats entre si, la barreja s’ha de fer a l’edat més pri-
merenca possible, preferiblement abans del deslletament
o, com a molt tard, una setmana després. Quan es barre-
gin els porcs, se’ls han d’oferir les oportunitats adequa-
des d’escapar i amagar-se d’altres porcs.

3. Quan apareguin signes de baralla violenta, se
n’han d’investigar immediatament les causes i adoptar
les mesures adequades, com ara oferir palla abundant
als animals, si és possible, o altres materials per a la
investigació. Els animals en perill o els agressors espe-
cífics s’han de mantenir separats del grup.

4. L’ús de tranqui�itzants per facilitar la barreja s’ha
de limitar a condicions excepcionals i únicament amb
la consulta prèvia a un veterinari.

CAP DE L’ESTAT
22649 LLEI 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat

vegetal. («BOE» 279, de 21-11-2002.)

JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei

següent i jo la sanciono.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

Una de les finalitats bàsiques de la política nacional
de sanitat vegetal és l’existència d’un marc legal apropiat
per protegir els vegetals i els seus productes contra els
danys produïts per les plagues, per tal de mantenir-los,
mitjançant la intervenció humana, en nivells de població
econòmicament acceptables, i per impedir la introducció
i l’extensió de plagues procedents d’altres àrees geo-
gràfiques.

La legislació actual sobre sanitat vegetal, que té l’o-
rigen en la Llei de plagues del camp, de 21 de maig
de 1908, i en la Llei de 20 de desembre de 1952, de
defensa de les muntanyes contra les plagues forestals,
es basa principalment en la normativa comunitària incor-
porada a la legislació espanyola mitjançant les dispo-
sicions legals corresponents.

II

L’aprovació d’un nou marc jurídic per a la sanitat vege-
tal es fonamenta en la doble necessitat d’adaptar-lo als
nombrosos canvis que han afectat l’àmbit d’aplicació,
així com adequar-lo a la configuració de l’Estat espanyol

com a Estat autonòmic i com a Estat membre de la
Unió Europea.

En efecte, es fa necessari regular en una norma de
rang adequat els principis bàsics d’actuació de les dife-
rents administracions públiques competents en matèria
de sanitat vegetal i establir aspectes concrets que a�u-
deixen a les competències exclusives de l’Administració
General de l’Estat relatives al comerç i la sanitat exterior.

Aquesta regulació recull els aspectes fonamentals de
la normativa dictada per la Unió Europea en la matèria,
que ja han estat objecte de desplegament en el nostre
dret intern mitjançant diferents disposicions de caràcter
general, que seran vigents després de l’entrada en vigor
de la Llei.

En conseqüència, l’objecte de la Llei és establir un
marc uniforme que doni cobertura legal al conjunt de
normes actualment vigents en matèria de sanitat vegetal,
d’acord amb l’actual distribució de competències entre
l’Estat i les comunitats autònomes derivada del bloc de
la constitucionalitat, i els compromisos assumits per
Espanya com a Estat membre de la Unió Europea i com
a conseqüència de la subscripció de convenis interna-
cionals.

III

Des d’un altre punt de vista, s’ha de considerar l’e-
volució de criteris que s’ha produït en la societat respecte
a la seguretat dels aliments, a la salut laboral i a la pro-
tecció del medi ambient. Per això, la Llei ha de preveure
els aspectes relatius als mitjans utilitzats en la lluita con-
tra les plagues, en especial els productes fitosanitaris,
per garantir que en manipular-los i aplicar-los no hi hagi
efectes perjudicials per a la salut del consumidor o de
l’aplicador, per als animals o per al medi ambient.

En aquest sentit, les autoritzacions oficials correspo-
nents dels mitjans de defensa fitosanitària són l’instru-
ment d’aquesta garantia, que no s’ha de reduir a l’àmbit
de la sanitat vegetal, sinó que ha de transcendir al de
la salut pública i el del medi ambient. La complexitat
del procediment de concessió d’autoritzacions i la dinà-
mica d’ampliació a nous usos, amb la corresponent ges-
tió de l’establiment dels límits màxims de residus per
a l’àmbit de la Unió Europea o fins i tot mundial, deter-
mina la necessitat que hi hagi una única autoritat com-
petent a la concessió d’autoritzacions, tal com estableix
la legislació comunitària.

Això no obstant, aquestes garanties han estat refor-
çades després de la recent creació de l’Agència Espa-
nyola de Seguretat Alimentària per la Llei 11/2001, de
5 de juliol, en incorporar un nou instrument per garantir
la seguretat dels aliments que necessàriament s’ha de
tenir present en les disposicions que es dictin en des-
plegament d’aquesta Llei.

Així mateix, sense perjudici de les mesures que ja
preveu aquesta norma per garantir la salut dels que inter-
vinguin en el procés de fabricació i aplicació dels pro-
ductes fitosanitaris, s’han de complir les previsions gene-
rals de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció
de riscos laborals.

IV

Aquesta Llei articula els criteris i les actuacions apli-
cables en matèria de sanitat vegetal, en general, i de
prevenció i lluita contra plagues, en particular, tant de
l’Estat com de les comunitats autònomes. Amb això, es
pretén establir uns criteris bàsics homogenis per abordar
els problemes d’aparició de plagues en un territori deter-
minat i possibilitar l’adopció ràpida de mesures de con-
trol. Així mateix, es clarifiquen els requisits per adoptar
les mesures oficials contra una plaga per eradicar-la, evi-
tar-ne l’extensió, reduir-ne les poblacions o els efectes.


