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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
8824 Reial decret 692/2010, de 20 de maig, pel qual s’estableixen les normes 

mínimes per a la protecció dels pollastres destinats a la producció de carn i es 
modifica el Reial decret 1047/1994, de 20 de maig, relatiu a les normes mínimes 
per a la protecció de vedells.

El Reial decret 348/2000, de 10 de març, pel qual s’incorpora a l’ordenament jurídic la 
Directiva 98/58/CE, del Consell, de 20 de juliol, relativa a la protecció dels animals en les 
explotacions ramaderes, basada en el Conveni europeu de protecció dels animals en 
explotacions, del Consell d’Europa, ratificat per Espanya el 21 d’abril de 1988, va establir 
el marc bàsic de protecció animal en l’àmbit esmentat.

El Comitè Permanent del dit Conveni va adoptar el 1995 una Recomanació relativa a 
l’aviram (Gallus gallus), que incloïa disposicions suplementàries per a les aus destinades 
a la producció de carn.

Mitjançant la Directiva 2007/43/CE, del Consell, de 28 de juny de 2007, per la qual 
s’estableixen les disposicions mínimes per a la protecció dels pollastres destinats a la 
producció de carn, s’han establert les normes específiques per a aquests animals, d’acord 
amb la Directiva 98/58/CE, del Consell, de 20 de juliol i amb la Recomanació esmentada.

El present Reial decret incorpora a l’ordenament jurídic intern la Directiva 2007/43/CE, 
del Consell, de 28 de juny de 2007. Es fa necessari, així mateix, modificar parcialment el 
Reial decret 1084/2005, de 16 de setembre, d’ordenació de l’avicultura de carn, en el qual 
s’inclouen previsions respecte de les exigències de benestar animal, a fi d’excloure’n les 
explotacions de producció de carn, una vegada s’ha aprovat normativa harmonitzada per 
a tota la Unió Europea. Així mateix, s’adapta el contingut a la normativa comunitària en 
matèria de control de salmonel·les i a les particularitats de certes produccions locals, on en 
l’explotació es realitza únicament una certa part del cicle productiu.

Finalment, es modifica per mitjà d’aquesta norma el Reial decret 1047/1994, de 20 de 
maig, relatiu a les normes mínimes per a la protecció de vedells, que s’ha de realitzar per 
adaptar-lo a la Correcció d’errors de la Directiva 97/2/CE del Consell, de 20 de gener 
de 1997, per la qual es modifica la Directiva 91/629/CEE relativa a les normes mínimes 
per a la protecció de vedells, la versió codificada de la qual s’ha aprovat mitjançant la 
Directiva 2008/119/CE, del Consell, de 18 de desembre de 2008, relativa a les normes 
mínimes per a la protecció de vedells.

Atès el marcat caràcter tècnic d’aquesta norma es considera ajustat adoptar-lo 
mitjançant un reial decret.

En l’elaboració d’aquesta disposició han estat consultades les comunitats autònomes 
i les entitats representatives dels interessos dels sectors afectats.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, i de la 
ministra de Sanitat i Política Social, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació 
prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 20 de maig de 2010,

DISPOSO:

Article 1. Objecte.

El present Reial decret té per objecte establir les normes mínimes per a la protecció 
dels pollastres de cria a les explotacions que disposin de poblacions de reproducció i 
de cria.
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Article 2. Àmbit d’aplicació.

1. El present Reial decret s’aplica a tots els pollastres destinats a la producció de 
carn, incloent els que estiguin en explotacions que puguin tenir una altra classificació 
zootècnica diferent de la de producció d’acord amb el Reial decret 1084/2005, de 16 de 
setembre, d’ordenació de l’avicultura de carn.

2. No obstant el que preveu l’apartat anterior, no és aplicable en els casos 
següents:

a) Explotacions amb capacitat autoritzada per a menys de 500 pollastres.
b) Explotacions en les quals només es criïn pollastres destinats a la selecció, 

multiplicació o recria.
c) Incubadores.
d) Cria extensiva en galliner o cria de pollastres en galliner amb sortida lliure, en 

granja a l’aire lliure o en granja de cria en llibertat, recollides a l’annex V, lletres b), c), d) 
i e) del Reglament (CE) núm. 543/2008 de la Comissió, de 16 de juny de 2008, pel qual 
s’estableixen normes de desplegament del Reglament (CE) núm. 1234/2007 del Consell 
pel que fa a la comercialització de carn d’ocells de corral.

e) Producció ecològica de pollastres, de conformitat amb el Reglament (CE) núm. 
834/2007, del Consell, de 28 de juny de 2007, sobre producció i etiquetatge dels productes 
ecològics i pel qual es deroga el Reglament (CEE) núm. 2092/91.

Article 3. Definicions.

1. Als efectes del que preveu aquest Reial decret, són aplicables les definicions que 
conté l’article 3 de la Llei 32 /2007, de 7 de novembre, per a la cura dels animals, en la 
seva explotació, transport, experimentació i sacrifici.

2. Així mateix, s’entén com a:

a) Criador: qualsevol persona que sigui responsable dels animals als efectes de 
benestar animal o estigui a càrrec dels pollastres.

b) Densitat de població: el pes total en viu dels pollastres, per metre quadrat de zona 
utilitzable, que són presents de forma simultània en un galliner.

c) Galliner: un edifici d’una explotació en el qual es cria una bandada de pollastres.
d) Bandada: un grup de pollastres que estan allotjats en un galliner d’una explotació, 

que hi són presents al mateix temps i que comparteixen la mateixa cubicació d’aire.
e) Pollastre: un animal de l’espècie Gallus gallus que es cria per a la producció de 

carn.
f) Propietari: qualsevol persona física o jurídica que tingui la propietat de l’explotació 

on es crien pollastres.
g) Taxa de mortalitat diària: nombre de pollastres que han mort, en un galliner, en un 

mateix dia, inclosos els sacrificats perquè estan malalts o per altres motius, dividit pel 
nombre de pollastres presents en el galliner aquest dia, multiplicat per 100.

h) Taxa de mortalitat diària acumulada: la suma de les taxes de mortalitat diàries.
i) Titular d’explotació: qualsevol persona física o jurídica propietària o responsable 

dels animals, fins i tot amb caràcter temporal, ja sigui com a propietari o criador.
j) Veterinari oficial: un veterinari nomenat per l’autoritat competent i qualificat per 

actuar com a tal de conformitat amb l’annex I, secció III, capítol IV, lletra A, del Reglament 
(CE) núm. 854/2004, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, pel qual 
s’estableixen normes específiques per a l’organització de controls oficials dels productes 
d’origen animal destinats al consum humà.

k) Zona utilitzable: l’espai amb jaç accessible als pollastres en tot moment o, si 
s’escau, també en relació amb les zones sense jaç de conformitat amb la normativa que 
pugui adoptar a l’efecte la Comissió Europea.
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Article 4. Primer responsable.

1. El criador és el primer responsable del benestar dels pollastres.
2. En les integracions es considera responsable del benestar dels animals:

a) L’integrat mentre els animals romanguin a l’explotació. No obstant això, si el poder 
de decisió últim sobre el compliment efectiu de les obligacions en matèria de benestar 
animal correspon a l’integrador, i la seva execució o aplicació a l’integrat, es consideren, 
en principi, responsables tots dos solidàriament.

b) L’integrador, en la resta dels casos.

Article 5. Requisits per a la criança dels pollastres.

1. Tots els galliners han de complir, almenys, els requisits que estableix l’annex I.
2. L’autoritat competent o el veterinari oficial han de realitzar les inspeccions, el 

control i el seguiment obligatoris, inclosos els que preveu l’annex III.
3. La densitat màxima de població en una explotació o en un galliner d’una explotació 

no ha d’excedir en cap moment els 33 quilograms de pes viu per metre quadrat de zona 
utilitzable.

4. No obstant el que disposa l’apartat anterior, l’autoritat competent pot autoritzar que 
els pollastres es criïn amb una densitat de població més elevada, sempre que el titular o el 
criador compleixi els requisits que preveu l’annex II, a més dels requisits que estableix 
l’annex I, i que la densitat màxima de població en una explotació o en un galliner d’una 
explotació no excedeixi en cap moment els 39 quilograms de pes viu per metre quadrat de 
zona utilitzable.

5. Quan es compleixin els criteris que estableix l’annex V, l’autoritat competent pot 
autoritzar que la densitat màxima de població que esmenta l’apartat 4 s’incrementi en 3 
quilograms de pes viu per metre quadrat de zona utilitzable, com a màxim.

6. El titular de l’explotació ha d’informar l’autoritat competent de la identitat del criador, 
responsable als efectes de benestar animal, i aquesta ho ha de registrar en el Registre 
general d’explotacions ramaderes, d’acord amb el Reial decret 479/2004, de 26 de març, 
pel qual s’estableix i es regula el Registre general d’explotacions ramaderes.

Article 6. Formació i orientació del personal a càrrec de la cura dels pollastres. 

1. Els criadors han d’haver rebut suficient formació per portar a terme les seves 
tasques.

2. El titular de l’explotació o, si s’escau, l’entitat integradora, han de posar a disposició 
dels criadors, als quals es refereix l’apartat 1, cursos de formació que s’han de centrar en 
aspectes relatius al benestar i han d’abordar, en particular, els temes que figuren a 
l’annex IV. Els esmentats cursos han de tenir una durada mínima de 20 hores.

3. Correspon a l’autoritat competent aprovar, si s’escau, els cursos de formació amb 
caràcter previ a la seva realització, i controlar-ne posteriorment l’execució. Finalitzat el 
curs, s’ha d’atorgar a qui l’hagi superat un certificat reconegut per l’autoritat competent en 
el qual consti que ha realitzat un curs de formació d’aquest tipus, certificat que té efectes 
en tot el territori nacional.

4. El titular de l’explotació o el criador o, si s’escau, l’entitat integradora, han de donar, 
a les persones que utilitzin o contractin per atendre els pollastres o per capturar-los i 
carregar-los instruccions per escrit i orientació sobre els requisits pertinents en matèria de 
benestar animal, inclosos, si s’escau, els relatius als mètodes de matança aplicats en les 
explotacions.

Article 7. Informe.

Les autoritats competents han de remetre al Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i 
Marí, perquè els traslladi a la Comissió Europea, els resultats de la recopilació de dades 
basada en el control d’una mostra representativa de bandades sacrificades durant un 
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període mínim d’un any, d’acord amb les instruccions que a l’efecte dicti la Comissió 
esmentada.

Article 8. Inspeccions.

1. Les autoritats competents han de realitzar inspeccions no discriminatòries 
destinades a comprovar el compliment dels requisits que estableix aquest Reial decret.

Aquestes inspeccions s’han de realitzar respecte d’una proporció adequada dels 
animals criats en cada àmbit territorial respectiu, de conformitat amb les disposicions 
pertinents del Reglament (CE) núm. 882/2004, del Parlament Europeu i del Consell, 
de 29 d’abril de 2004, sobre els controls oficials efectuats per garantir la verificació del 
compliment de la legislació en matèria de pinsos i aliments i la normativa sobre salut 
animal i benestar dels animals, i es poden efectuar al mateix temps que els controls 
realitzats amb altres fins.

2. Les autoritats competents han d’establir els procediments adequats per determinar 
la densitat de població, prèvia proposta del Comitè espanyol de benestar i protecció dels 
animals de producció que regula l’article 11 del Reial decret 751/2006, de 16 de juny, sobre 
autorització i registre de transportistes i mitjans de transport d’animals i pel qual es crea el 
Comitè espanyol de benestar i protecció dels animals de producció.

3. Les autoritats competents han de presentar al Ministeri de Medi Ambient, i Medi 
Rural i Marí, com a màxim el 31 de març de cada any, un informe anual de l’any anterior 
relatiu a les inspeccions que preveu l’apartat 1, perquè el remeti a la Comissió Europea. 
L’informe ha d’anar acompanyat d’una llista de les mesures més importants preses per les 
autoritats competents per resoldre els principals problemes de benestar que s’hagin 
detectat.

Article 9. Guies de bones pràctiques de gestió.

Les autoritats competents, així com el Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, 
han de fomentar l’elaboració de guies de bones pràctiques de gestió que continguin 
orientacions sobre el compliment de les disposicions del present Reial decret, així com la 
divulgació i ús d’aquestes.

Article 10. Règim sancionador.

En cas d’incompliment del que preveu aquest Reial decret és aplicable el règim 
d’infraccions i sancions que preveu la Llei 32 /2007, de 7 de novembre, de normes bàsiques 
sobre explotació, transport, experimentació i sacrifici per a la cura dels animals.

Disposició final primera. Títols competencials.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de l’article 149.1.13a i 16a de la Constitució, 
que atribueix a l’Estat competència exclusiva en matèria de bases i coordinació de la 
planificació general de l’activitat econòmica i de bases i coordinació general de la sanitat.

Disposició final segona. Incorporació de dret de la Unió Europea.

Mitjançant aquest Reial decret s’incorpora al dret espanyol la Directiva 2007/43/CE, 
del Consell, de 28 de juny de 2007, per la qual s’estableixen les disposicions mínimes per 
a la protecció dels pollastres destinats a la producció de carn.
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Disposició final tercera. Modificació del Reial decret 1084/2005, de 16 de setembre, 
d’ordenació de l’avicultura de carn.

El Reial decret 1084/2005, de 16 de setembre, d’ordenació de l’avicultura de carn, 
queda modificat de la manera següent:

U. L’article 4.b).6è queda redactat de la manera següent:

«6è Sense perjudici del que estableix el Reial decret 328/2003, de 14 de març, 
pel qual s’estableix i es regula el pla sanitari avícola, després del trasllat o de la 
sortida de cada bandada o en acabar cada cicle de producció, les unitats de 
producció i l’utillatge s’han de netejar i desinfectar adequadament, i s’ha de mantenir 
un temps d’espera abans de la introducció del següent lot d’animals almenys de 12 
dies després de la neteja, desinfecció, desratització i, si s’escau, desinsectació. Així 
mateix i durant aquest temps d’espera, s’han de realitzar les analítiques necessàries 
de comprovació de l’eficàcia de les esmentades operacions que ha d’incloure, com 
a mínim el control sobre «Salmonel·la spp.» realitzats per laboratoris autoritzats per 
l’autoritat competent, segons el que preveu el Reglament (CE) núm. 2160/2003 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 17 de novembre de 2003, sobre el control de la 
salmonel·la i altres agents zoonòsics específics transmesos pels aliments.

No obstant això, en els casos en què es disposi dels esmentats resultats analítics 
que demostrin l’eficàcia de la neteja i desinfecció realitzada, es pot reduir el temps 
d’espera fins a un mínim de set dies.

En el cas de les explotacions de producció en les quals només es realitzi una 
part del cicle productiu, i sempre que les aus no s’hi allotgin per un període superior 
a 20 dies, el temps d’espera es pot reduir fins a un mínim de quatre dies, sempre 
que es compleixin les condicions que disposa el paràgraf anterior.

En el cas d’unitats de producció amb àrees de cria o producció a l’aire lliure i 
d’ocells corredors (ratites), s’han d’establir les mesures higienicosanitàries 
necessàries per aconseguir un descans suficient d’aquelles, que permeti el control 
efectiu dels agents infectocontagiosos i parasitaris.»

Dos. L’article 4.d) queda redactat de la manera següent:

«d) Condicions de benestar de l’aviram. Les explotacions han d’assegurar les 
condicions mínimes de benestar que descriu l’annex I, sense perjudici del compliment 
de la normativa vigent en matèria de benestar animal, i en especial del Reial decret 
348/2000, de 10 de març, pel qual s’incorpora a l’ordenament jurídic la Directiva 
98/58/CE del Consell, de 20 de juliol de 1998, relativa a la protecció dels animals en 
les explotacions ramaderes, del Reial decret 54/1995, de 20 de gener, sobre 
protecció dels animals al moment del seu sacrifici o matança, i del Reglament (CE) 
núm. 1/2005 del Consell, de 22 de desembre de 2004, relatiu a la protecció dels 
animals durant el transport i les operacions connexes i pel qual es modifiquen les 
directives 64/432/CEE i 93/119/CE i el Reglament (CE) núm. 1255/97.

No obstant això, el que disposa l’annex I no és aplicable a les explotacions que 
regula el Reial decret 692/2010, de 20 de maig, pel qual s’estableixen les normes 
mínimes per a la protecció dels pollastres destinats a la producció de carn i es 
modifica el Reial decret 1047/1994, de 20 de maig, relatiu a les normes mínimes per 
a la protecció de vedells, o per a les quals existeixi normativa específica de protecció 
animal.»

Tres. Les lletres a i b) de la part A) Condicions generals, de l’annex I per a totes les 
explotacions, queden redactades de la manera següent:

«a) Formació. El personal encarregat de cuidar i manipular els animals ha de 
tenir la formació, els coneixements i la competència professional necessaris per 
assegurar el benestar dels animals. El titular de l’explotació ha de garantir aquests 
aspectes.
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Pel que fa a la formació, s’ha d’acreditar mitjançant cursos que han de tenir una 
durada mínima de 20 hores i han d’incloure, almenys, continguts teòrics i pràctics 
sobre fisiologia animal, comportament animal, sanitat animal, funcionament dels 
equips i instal·lacions de producció i normativa en matèria de benestar animal.

Les autoritats competents han de realitzar els controls oportuns per comprovar 
la formació, els coneixements i la competència professional necessaris per assegurar 
el benestar dels animals.

b) Intervencions quirúrgiques. Es prohibeixen totes les intervencions 
quirúrgiques per motius que no siguin terapèutics o de diagnòstic i que puguin donar 
lloc a una lesió o a la pèrdua d’una part sensible del cos o bé a l’alteració de 
l’estructura òssia. No obstant això, l’autoritat competent pot autoritzar:

1r La retallada del bec de les aus, una vegada esgotades les altres mesures 
destinades a evitar l’espicassada de les plomes i el canibalisme. En aquests casos, 
l’operació únicament es pot efectuar després d’haver consultat amb un veterinari i 
per consell seu, i l’ha de practicar personal qualificat i només als pollets de menys 
de deu dies.

2n La castració dels pollastres, que només es pot realitzar sota supervisió 
veterinària i per part de personal amb una formació específica.

Es prohibeix arrencar ploma o plomissol als animals vius.»

Quatre. La lletra b) de la part B) Condicions específiques de l’annex I queda sense 
contingut.

Disposició final quarta. Modificació del Reial decret 1047/1994, de 20 de maig, relatiu a 
les normes mínimes per a la protecció de vedells. 

L’article 3.3.b) del Reial decret 1047/1994, de 20 de maig, relatiu a les normes mínimes 
per a la protecció de vedells, se substitueix pel següent:

«b) En el cas dels vedells criats en grup, l’espai lliure de què disposi cada 
animal ha de ser igual, almenys, a 1,5 metres quadrats per a cada vedell de pes viu 
inferior a 150 quilograms, i, almenys, d’1,7 metres quadrats per a cada vedell d’un 
pes en viu igual o superior a 150 quilograms però inferior a 220 quilograms, i, 
almenys, d’1,8 metres quadrats per a cada vedell d’un pes en viu igual o superior 
a 220 quilograms.»

Disposició final cinquena. Facultat d’aplicació i modificació.

Es faculta el ministre de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí i el ministre de Sanitat i 
Política Social, en l’àmbit de les seves respectives competències, per modificar els 
annexos, així com les dates i els terminis que preveu la present norma a fi d’adaptar-la al 
que disposa la normativa comunitària.

Disposició final sisena. Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor el 30 de juny de 2010.

Barcelona, 20 de maig de 2010.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta primera del Govern 
i ministra de la Presidència,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ
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ANNEX I

Requisits mínims aplicables a les explotacions

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. Abeuradors.–Els abeuradors han de situar-se i mantenir-se de manera que el 
vessament d’aigua sigui mínim, i a una altura adequada perquè les aus tinguin accés a 
l’aigua en qualsevol fase del seu creixement.

2. Alimentació.–Els pinsos han d’estar disponibles de forma contínua o s’han de 
subministrar per menjars que no es poden retirar més de dotze hores abans de l’hora 
prevista per al sacrifici.

3. Jaços.–Tots els pollastres han de tenir accés permanent a un jaç sec i de material 
friable en la superfície.

4. Ventilació i calefacció.–S’ha de facilitar la ventilació suficient per evitar els excessos 
de temperatura i, si s’escau, combinats amb sistemes de calefacció per eliminar la humitat 
excessiva.

5. Soroll.–El nivell de soroll s’ha de mantenir com més baix millor. Els ventiladors, els 
sistemes de menjadores i altres aparells s’han de construir, muntar, mantenir i utilitzar de 
manera que produeixin el soroll més baix possible.

6. Il·luminació.

6.1 Tots els allotjaments han de disposar d’il·luminació amb una intensitat mínima 
de 20 lux durant els períodes de llum natural, mesurada a l’altura dels ulls de les aus, i 
que il·lumini almenys el 80 per cent de la zona utilitzable. En cas que sigui necessari, es 
pot autoritzar una reducció temporal del nivell d’il·luminació per recomanació veterinària.

6.2 En el termini de set dies a partir del moment en què es dipositin els pollastres al 
seu allotjament i fins tres dies abans del moment de sacrifici previst, la il·luminació ha de 
seguir un ritme de 24 hores i incloure períodes de foscor d’una durada mínima de 6 hores 
en total, amb un període mínim de foscor ininterrompuda de 4 hores, amb exclusió de 
períodes de penombra.

7. Vigilància.

7.1 Tots els pollastres de l’explotació han de ser inspeccionats com a mínim dues 
vegades al dia. S’ha de prestar especial atenció als signes que indiquin una disminució del 
nivell de benestar o de salut dels animals.

7.2 Els pollastres amb lesions greus o amb senyals evidents de trastorns de salut 
que puguin causar dolor, com els que presentin dificultats per caminar, una ascites greu o 
malformacions importants, han de rebre el tractament adequat o ser sacrificats 
immediatament. S’ha de consultar un veterinari sempre que sigui necessari.

8. Neteja.–S’han de netejar i desinfectar a fons les parts de les instal·lacions, de 
l’equip o dels estris que estiguin en contacte amb els pollastres cada vegada que es porti 
a terme un buidatge total, abans d’introduir una nova bandada al galliner. Després del 
buidatge final d’un galliner, s’ha d’eliminar tot el jaç i disposar-hi un jaç net. 

9. Registre.–En el Llibre registre d’explotació que preveu l’article 7 del Reial decret 
1084/2005, de 16 de setembre, o en un registre específic, el titular o criador han de fer 
constar les dades següents respecte de cada galliner d’una explotació:

a) Data d’arribada dels animals i nombre de pollastres introduït.
b) Zona utilitzable.
c) Encreuament o raça dels pollastres si es coneix.
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d) Per cada control, el nombre d’aus que s’hagin trobat mortes indicant les causes, si 
es coneixen, així com el nombre d’aus sacrificades per aquesta causa.

e) Data de sortida dels animals i nombre de pollastres que surten.
f) Nombre de pollastres que queda a la bandada després que surtin els destinats a la 

venda o al sacrifici.

Aquestes dades s’han de conservar durant un període mínim de tres anys, de manera 
que es puguin presentar a l’autoritat competent quan porti a terme una inspecció o ho 
sol·liciti per una altra via.

10. Intervencions quirúrgiques.–Es prohibeixen totes les intervencions quirúrgiques 
per motius que no siguin terapèutics o de diagnòstic i que puguin donar lloc a una lesió o 
a la pèrdua d’una part sensible del cos o bé a l’alteració de l’estructura òssia. No obstant 
això, l’autoritat competent pot autoritzar:

a) La retallada del bec de les aus una vegada esgotades les altres mesures destinades 
a evitar l’espicossada de les plomes i el canibalisme. En aquests casos, l’operació 
únicament s’ha d’efectuar després d’haver consultat amb un veterinari i per consell seu, i 
l’ha de practicar personal qualificat i només als pollets de menys de deu dies.

b) La castració dels pollastres, la qual només es pot realitzar sota supervisió 
veterinària i per part de personal amb una formació específica.

ANNEX II

Requisits mínims relatius a densitats de població més elevades

1. Notificació i documentació.

S’han de complir els requisits següents:

1.1 El titular o criador ha de comunicar a l’autoritat competent la seva intenció d’aplicar 
una densitat de població superior a 33 kg/m2 de pes viu.

Almenys 15 dies abans de la instal·lació de la bandada al galliner, ha d’indicar la xifra 
exacta i informar les autoritats competents pel que fa a qualsevol canvi en la densitat de 
població aplicada.

Si li ho sol·licita l’autoritat competent, la notificació s’ha de presentar juntament amb 
una síntesi de la informació recollida en la documentació que preveu l’apartat 1.2.

1.2 El titular o criador ha de mantenir i tenir disponible al galliner una documentació 
recopilada en la qual es descriguin detalladament els sistemes de producció. En particular, 
la documentació ha d’incloure la informació relativa a les dades tècniques sobre el galliner 
i el seu equip, com la següent:

a) Un pla del galliner que inclogui les dimensions de les superfícies ocupades pels 
pollastres.

b) El sistema de ventilació i, si s’escau, de refrigeració i calefacció, que comprengui 
la seva disposició, un pla de ventilació i paràmetres de qualitat de l’aire detallats, com el 
flux de l’aire, la velocitat i la temperatura de l’aire.

c) Els sistemes de menjadores i abeuradors i la seva disposició.
d) Els sistemes d’alarma i els sistemes auxiliars en cas que falli qualsevol equip 

automàtic o mecànic essencial per a la salut i el benestar dels animals.
e) El tipus de terra i de jaç que s’utilitza normalment.

A petició de l’autoritat competent, s’ha de presentar la documentació recopilada, que 
ha d’estar actualitzada. S’ha de prestar una especial atenció al registre de les inspeccions 
tècniques dels sistemes de ventilació i d’alarma.

El titular o criador ha de comunicar sense demora a l’autoritat competent qualsevol 
canvi efectuat al galliner, l’equip o els procediments descrits que pugui influir en el benestar 
de les aus.
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2. Requisits per a les explotacions i control dels paràmetres mediambientals.

El titular o criador ha de vetllar perquè cada galliner d’una explotació estigui equipat 
amb sistemes de ventilació i, si és necessari, de calefacció i refrigeració, dissenyats, 
construïts i utilitzats de manera que:

a) La concentració d’amoníac (NH3) no sigui superior a 20 ppm i la concentració de 
diòxid de carboni (CO2) no superi les 3.000 ppm mesurades al nivell dels caps dels 
pollastres. 

b) La temperatura interior no excedeixi la temperatura exterior més de 3° C quan 
aquesta última, mesurada a l’ombra, superi els 30° C.

c) La humitat relativa mitjana dins del galliner durant 48 hores no superi el 70 %, quan 
la temperatura exterior sigui inferior a 10° C.

ANNEX III

Control i seguiment a l’escorxador

1. Mortalitat.

1.1 En cas de densitat de població superior a 33 kg/m2, la documentació que 
acompanyi la bandada ha d’incloure la mortalitat diària i la taxa de mortalitat diària 
acumulada, calculades pel titular o el criador, així com l’híbrid o la raça dels pollastres.

1.2 Aquestes dades, juntament amb el nombre de pollastres que hagin arribat morts, 
s’han de consignar sota la supervisió del veterinari oficial, indicant l’explotació i el galliner 
a què pertanyin. S’ha de comprovar la fiabilitat de les dades i de la taxa de mortalitat diària 
acumulada, tenint en compte el nombre de pollastres sacrificats i el nombre de pollastres 
que hagin arribat morts a l’escorxador.

2. Inspecció post mortem. En el context dels controls efectuats d’acord amb el 
Reglament (CE) núm. 854/2004, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, 
el veterinari oficial ha d’avaluar els resultats de la inspecció post mortem amb el fi de 
determinar altres possibles indicacions de males condicions de benestar, com nivells 
anormalment alts de dermatitis de contacte, parasitisme, malalties sistèmiques a l’explotació 
o al galliner de l’explotació d’origen.

3. Comunicació de resultats. Si la taxa de mortalitat a què es refereix l’apartat 1 o els 
resultats de la inspecció post mortem a què es refereix l’apartat 2 concorden amb unes 
condicions deficients de benestar dels animals, el veterinari oficial ha de comunicar les 
dades al titular o criador dels animals i a l’autoritat competent. El titular o criador dels 
animals i l’autoritat competent han d’adoptar les mesures oportunes.

ANNEX IV 

Formació

Els cursos de formació que preveu l’article 6.2 han d’abordar, com a mínim, la normativa 
relativa a la protecció dels pollastres i, en particular, els temes:

a) Els annexos I i II d’aquesta norma.  
b) La fisiologia, en particular les necessitats de menjar i beguda, el comportament 

dels animals i el concepte d’estrès.
c) Els aspectes pràctics de la manipulació curosa dels pollastres així com la seva 

captura, càrrega i transport.
d) Les atencions d’emergència per als pollastres i els sacrificis i les eliminacions 

d’urgència.
e) Les mesures preventives de bioseguretat.
f) Funcionament dels equips i instal·lacions de producció.
g) Legislació sanitària i de benestar animal.
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ANNEX V

Increment de la densitat de població

1. Criteris.

a) Els resultats dels controls de l’explotació realitzats per l’autoritat competent en el 
termini dels dos últims anys no han posat de manifest deficiències respecte als requisits 
que estableix aquest Reial decret.

b) El control realitzat pel titular o criador de l’explotació es porta a terme d’acord amb 
les guies de bones pràctiques de gestió a què es refereix l’article 9.

c) I, en almenys set bandades consecutives d’un galliner supervisades posteriorment, 
la taxa de mortalitat diària acumulada és inferior a l’[1 % + (0,06 % multiplicat per l’edat de 
sacrifici de la bandada, expressada en dies)].

Si l’autoritat competent no ha realitzat cap control de l’explotació durant els dos últims 
anys, és necessari portar-ne a terme almenys un per comprovar si es compleix el requisit 
de la lletra a).

2. Circumstàncies excepcionals.

No obstant el que disposa l’apartat 1.c), l’autoritat competent pot decidir incrementar la 
densitat de població quan el titular o criador hagi facilitat explicacions suficients sobre el 
caràcter excepcional d’una taxa de mortalitat diària acumulada més alta o hagi demostrat 
que les causes són independents de la seva voluntat.
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