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MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

24347 REIAL DECRET 1323/2002, de 13 de
desembre, pel qual es modifica el Reial decret
324/2000, de 3 de març, pel qual s’esta-
bleixen normes bàsiques d’ordenació de les
explotac ions porc ines . («BOE» 299,
de 14-12-2002.)

El Reial decret 324/2000, de 3 de març, pel qual
s’estableixen normes bàsiques d’ordenació de les explo-
tacions porcines, ha estat dictat com a conseqüència
de l’evolució del sector porcí en els últims anys, als efec-
tes de dotar-lo d’un marc legislatiu concorde amb la nova
realitat productiva, econòmica, mediambiental i sanitària
del sector.

L’experiència adquirida després de l’entrada en vigor
d’aquesta norma i, en concret, els inconvenients sorgits
en algun cas per a la insta�ació de noves indústries
càrnies, així com algunes dificultats d’interpretació res-
pecte a la definició dels escorxadors al quals fa referència
i a l’aplicació de les distàncies mínimes entre les explo-
tacions porcines de nova insta�ació i les indústries càr-
nies i escorxadors, i entre aquests establiments i les
explotacions porcines, aconsellen la seva modificació,
a l’objecte d’evitar que aquesta disposició pugui interferir
en el correcte desenvolupament de la indústria agroa-
limentària del sector porcí i d’altres sectors ramaders.

Convé especificar, per tant, el tipus d’escorxadors (els
que sacrifiquen espècies diferents al vacú, oví, cabrú,
porcí i equí) i les condicions de les indústries, als quals
no han de ser aplicables les distàncies que estableix
el Reial decret 324/2000, deixant al criteri de les comu-
nitats autònomes la decisió respecte al manteniment de
les indústries en els casos en què raons d’índole sanitària
ho aconsellin.

En virtut d’això, a proposta dels ministres d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació i de Medi Ambient, d’acord
amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del
Consell de Ministres en la reunió del dia 13 de desembre
de 2002,
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D I S P O S O :

Article únic. Modificació del Reial decret 324/2000,
de 3 de març, pel qual s’estableixen normes bàsiques
d’ordenació de les explotacions porcines.

S’afegeix un paràgraf k) a l’article 5, dos, A), 1, del
Reial decret 324/2000, de 3 de març, pel qual s’es-
tableixen normes bàsiques d’ordenació de les explota-
cions porcines, amb la redacció següent:

«k) No són aplicables les distàncies mínimes
que estableixen els paràgrafs b), c) i i) entre les
explotacions porcines i els escorxadors que sacri-
fiquin espècies diferents a les que preveu el Reial
decret 147/1993, de 29 de gener, sobre condi-
cions sanitàries de producció i comercialització de
carns fresques, així com entre aquestes explota-
cions i les indústries càrnies, sempre que, a parer
de l’autoritat competent en matèria de sanitat ani-
mal, tant les explotacions com els escorxadors o
les indústries tinguin sistemes d’aïllament sanitari
adequats d’acord amb la normativa vigent.»

Disposició final primera. Títol competencial.

L’article únic d’aquest Reial decret té el caràcter de
normativa bàsica estatal a l’empara del que disposa l’ar-
ticle 149.1.13a, 16a i 23a de la Constitució, que atribueix
a l’Estat la competència exclusiva en matèria de bases
i coordinació de la planificació general de l’activitat eco-
nòmica, bases i coordinació general de la sanitat i legis-
lació bàsica sobre protecció del medi ambient, respec-
tivament.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 13 de desembre de 2002.
JUAN CARLOS R.

El vicepresident primer del Govern
i ministre de la Presidència,

MARIANO RAJOY BREY
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