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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE MEDI AMBIENT, I MEDI RURAL I MARÍ
13319 Reial decret 1028/2011, de 15 de juliol, pel qual s’estableixen disposicions 

d’aplicació relatives a la classificació de les canals de porcí.

El Reglament (CEE) núm. 3220/84 del Consell, de 13 de novembre de 1984, pel qual 
es determina el model comunitari de classificació de canals de porc, va establir les regles 
generals per assegurar una classificació uniforme de les canals de porcí en tots els estats 
membres. Aquesta regulació, juntament amb les seves disposicions d’aplicació, va suposar 
un important impuls a la normalització en el comerç intracomunitari i la transparència del 
mercat de la carn de porcí. Al seu torn, mitjançant la Decisió de la Comissió 88/479/CEE 
de 25 de juliol, s’autoritzaven per primera vegada els mètodes de classificació de canals 
de porc a Espanya.

En conseqüència, l’Ordre del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, de 21 de 
desembre de 1988, per la qual es determina la graella de classificació de canals de porc, 
va permetre l’adaptació a la normativa espanyola d’aquestes disposicions comunitàries.

Els últims anys, les successives modificacions de les regulacions de la Unió Europea 
en aquesta matèria que, entre altres qüestions, han conduït a una nova definició del 
percentatge de magre de les canals, unit a l’aparició en el mercat de nous equips per a la 
classificació, ha suposat la revisió dels mètodes autoritzats per a Espanya.

D’aquesta manera, d’acord amb el procediment que estableix el Reglament (CEE) 
núm. 2967/85 de la Comissió, de 24 d’octubre de 1985, pel qual s’estableixen les modalitats 
d’aplicació del model comunitari de classificació de les canals de porc, s’ha procedit a 
l’actualització de les fórmules existents per als equips prèviament aprovats, així com al 
calibratge de nous mètodes. La Decisió de la Comissió 2009/11/CE, de 19 de desembre, 
relativa a l’autorització de mètodes de classificació de canals de porc a Espanya, deroga 
la Decisió de la Comissió 88/479/CEE, de 25 de juliol.

Al mateix temps, com a resultat del procés de simplificació normativa portada a terme 
en el marc comunitari, el Reglament (CE) núm. 1234/2007 del Consell, de 22 d’octubre de 
2007, pel qual es crea una organització comuna de mercats agrícoles i s’estableixen 
disposicions específiques per a determinats productes agrícoles, deroga el Reglament 
(CEE) núm. 3220/84 del Consell, de 13 de novembre de 1984, des de l’1 de gener de 
2009. Per la seva part, el Reglament (CE) núm. 1249/2008 de la Comissió, de 10 de 
desembre de 2008, estableix disposicions d’aplicació relatives als models comunitaris de 
classificació de canals de boví, porcí i oví i a la comunicació dels seus preus, amb l’objecte 
de facilitar la transparència en el mercat intracomunitari de la carn de porcí i efectuar un 
pagament als productors en funció del pes i de la composició dels porcs que hagin lliurat a 
l’escorxador; igualment deroga, entre d’altres, el Reglament (CEE) núm. 2967/85 de la 
Comissió, de 24 d’octubre de 1985.

Si bé les noves disposicions comunitàries recullen en la major part el que estableixen 
els anteriors reglaments, es fa convenient, per garantir la seguretat jurídica, incorporar al 
nostre marc legal les modificacions de la nova normativa, sense perjudici de l’aplicació 
directa d’aquestes disposicions. Així mateix, és necessari el desenvolupament dels 
aspectes d’aquesta reglamentació, que el Consell i la Comissió estableixen d’ús opcional, 
a criteri dels estats membres. En aquest Reial decret s’estableixen disposicions específiques 
en matèria de classificació de canals de porc a Espanya, d’acord amb el que disposen el 
Reglament (CE) núm. 1234/2007 del Consell, de 22 d’octubre de 2007, així com el 
Reglament (CE) núm. 1249/2008 de la Comissió, de 10 de desembre de 2008, fet que 
comporta la derogació de l’Ordre del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, de 21 de 
desembre de 1988.
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Així, les particularitats de la pràctica comercial en el mercat de la carn de porcí espanyol 
aconsellen l’aplicació d’una sèrie d’opcions referides a: la possibilitat de no aplicar la 
classificació de canals en escorxadors petits o que sacrifiquin i especegin totalment els 
seus propis animals; la possibilitat de presentació de la canal amb mans o sense, aplicant 
la correcció corresponent respecte al pes; la inclusió en la classificació, per als porcs 
sacrificats a Espanya, d’una classe de 60 per cent o més de carn magra designada per la 
lletra S; i la possibilitat de sobrepassar el termini de 45 minuts establert entre el sagnat i el 
pesatge del porc, sempre que s’apliquin les deduccions corresponents al percentatge de 
reducció per aireig.

D’altra banda, és necessari establir les bases per a la implementació a Espanya dels 
controls sobre el terreny en la classificació, pesatge i marcatge de les canals de porcí que, 
en l’exercici de les seves competències, han de portar a terme les autoritats competents 
de les comunitats autònomes. Així mateix, és necessari determinar les bases de les 
mesures a adoptar quan es detectin irregularitats i de la correcció de deficiències 
corresponent. També és necessari constituir la Mesa de Coordinació de Classificació de 
Canals i Preus, com a òrgan d’assessorament i coordinació en aquesta matèria, i possibilitar 
l’extensió de les seves funcions a altres sectors ramaders i, consegüentment, es deroga la 
disposició addicional única del Reial decret 225/2008, de 15 de febrer, pel que es completa 
l’aplicació del model de classificació de les canals de boví pesant i es regula el registre 
dels preus de mercat. Finalment es requereix incorporar el règim sancionador que s’ha 
d’aplicar en matèria de classificació, pesatge i marcatge de canals porcines.

Atès el marcat caràcter tècnic d’aquesta norma, es considera apropiat adoptar-la 
mitjançant Reial decret.

En la tramitació d’aquest Reial decret han estat consultades les comunitats autònomes 
i entitats representatives dels sectors afectats.

Aquest Reial decret ha estat sotmès a procediment d’informació en matèria de normes 
i reglamentacions tècniques que preveuen la Directiva 98/34/CE del Parlament Europeu i 
del Consell, de 22 de juny, i el Reial decret 1337/1999, de 31 de juliol, pel qual es regula la 
remissió d’informació en matèria de normes i reglamentacions tècniques i reglaments 
relatius als serveis de la societat de la informació.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, amb 
l’aprovació prèvia de l’aleshores vicepresidenta primera del Govern i ministra de la 
Presidència, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de 
Ministres en la reunió del dia 15 de juliol de 2011,

DISPOSO:

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

L’objecte d’aquest Reial decret és establir disposicions específiques en matèria de 
classificació de canals de porc a Espanya, d’acord amb el que disposen el Reglament (CE) 
núm. 1234/2007 del Consell, de 22 d’octubre de 2007, pel qual es crea una organització 
comuna de mercats agrícoles i s’estableixen disposicions específiques per a determinats 
productes agrícoles, així com el Reglament (CE) núm. 1249/2008 de la Comissió, de 10 de 
desembre de 2008, pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació relatives als models 
comunitaris de classificació de canals de boví, porcí i oví i a la comunicació dels seus 
preus.

Article 2. Definicions.

Als efectes del que estableix aquest Reial decret, s’entén per:

a) Canal: el cos d’un porc sacrificat, sagnat i eviscerat, sencer o dividit per la meitat 
de forma longitudinal.

b) Presentació tipus: presentació de la canal sense la llengua, les cerres, les ungles, 
els òrgans genitals, el greix pèlvic renal, els ronyons i el diafragma.
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c) Presentació sense mans: presentació tipus en què les extremitats anteriors han 
estat tallades a nivell de l’articulació carpometacarpiana.

d) Autoritat competent: els òrgans competents de les comunitats autònomes i de les 
ciutats autònomes de Ceuta i Melilla.

Article 3. Classificació obligatòria de canals i excepcions.

1. El model comunitari de classificació de les canals de porcí que preveuen l’article 
42, apartat 1 del Reglament (CE) núm. 1234/2007 del Consell, de 22 d’octubre de 2007, i 
l’article 20 del Reglament (CE) núm. 1249/2008 de la Comissió, de 10 de desembre de 
2008, s’ha d’utilitzar en tots els escorxadors per a la classificació de totes les canals. 
S’exceptuen d’aquesta obligació les canals dels animals utilitzats per a la reproducció, els 
garrins sacrificats i els animals sacrificats d’urgència.

2. Sense perjudici del que estableix l’apartat anterior, aquest model no és aplicable 
obligatòriament en els escorxadors que:

a) Efectuïn un nombre màxim de sacrificis, fixat per l’autoritat competent, que ha de 
ser en tot cas inferior a dos-cents porcs per setmana, de mitjana anual o

b) Únicament sacrifiquin porcs nascuts i encebats en les pròpies instal·lacions i que 
especegin la totalitat de les canals obtingudes.

Les comunitats autònomes han de notificar a la Direcció General de Recursos Agrícoles 
i Ramaders la decisió adoptada en relació amb el que estableix l’apartat a), i han 
d’especificar el nombre màxim de sacrificis que es poden efectuar en cada escorxador 
exempt de l’aplicació del model comunitari, a fi que aquesta Direcció General notifiqui 
aquesta informació a la Comissió.

Article 4. Presentació de la canal.

1. Als efectes del que estableix aquest Reial decret, les canals s’han de presentar 
sense la llengua, les cerres, les ungles, els òrgans genitals, el greix pèlvic renal, els ronyons 
i el diafragma.

2. No obstant el que disposa l’apartat anterior i conforme al que preveu l’annex V 
lletra B.(III) paràgraf segon, del Reglament (CE) núm. 1234/2007 del Consell, de 22 
d’octubre de 2007, considerant la pràctica comercial seguida a Espanya, com a excepció 
a la presentació tipus esmentada, les canals de porc també es poden presentar sense les 
mans en el moment de ser pesades i classificades.

Article 5. Pesatge, classificació i marcatge.

1. En el moment del pesatge, les canals s’han de classificar en funció del contingut 
estimat de carn magra, segons el model que estableix l’annex I. Per a això s’han d’utilitzar 
els mètodes que preveu l’article 7.

Per als porcs sacrificats a Espanya, s’estableix una classe de 60 per cent o més de 
carn magra, designada per la lletra S.

2. Després de la classificació i abans de l’entrada a la cambra d’aireig, les canals de 
porcí han de ser marcades amb la lletra majúscula que representi la classe de la canal o 
el percentatge de carn magra estimada, de conformitat amb el que disposa l’apartat 
anterior.

Les lletres o xifres han de tenir almenys dos centímetres d’alçària. El marcatge s’ha 
d’efectuar mitjançant una tinta no tòxica, indeleble i resistent a la calor, o mitjançant 
qualsevol altre mètode de marcatge permanent autoritzat prèviament per l’autoritat 
competent.

Sense perjudici del que disposa el paràgraf primer d’aquest apartat, es pot marcar en 
les canals de porcí una indicació que es refereixi al seu pes o altres indicacions que es 
considerin adequades.

Les mitges canals s’han de marcar a la cotna a l’altura del braó posterior o del pernil.
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També es considera marcatge satisfactori la col·locació d’etiquetes de tal manera que 
no es puguin treure sense fer-les malbé.

3. No obstant el que estableix l’apartat anterior, no és obligatori el marcatge de les 
canals, sempre que l’escorxador estengui una acta d’acord amb el model establert per 
l’autoritat competent que indiqui, per a cada canal, almenys les dades següents:

a) Una identificació individual de la canal mitjançant qualsevol mètode inalterable, 
que en garanteixi en tot moment la traçabilitat.

b) El pes de la canal en calent.
c) El contingut estimat de carn magra, segons defineix l’apartat 1.

Les actes han de ser signades el dia en què s’estenguin, per una persona de 
l’escorxador encarregada de la funció de control, i s’han de conservar almenys durant sis 
mesos des del dia de la seva signatura.

No obstant això, per poder ser comercialitzades sense especejar en un altre Estat 
membre, les canals s’han de marcar conforme al que estableix l’apartat 2, d’acord amb la 
designació de la classe que preveu l’apartat 1.

4. En tots els escorxadors en què s’efectuï la classificació de canals i se’n faci el 
marcatge segons estableix l’apartat 2, s’ha de portar un registre diari que vinculi la 
identificació individual de cada canal amb el seu pes en calent i el seu contingut estimat de 
carn magra o classificació, i s’ha de garantir en tot moment la seva traçabilitat. Aquest 
registre, així com els albarans i documents de comunicació que preveu l’article 8, s’han de 
conservar durant un mínim de tres mesos des del dia del sacrifici dels animals.

5. Sense perjudici del que disposa l’article 4, i llevat d’actuacions del veterinari oficial 
de l’escorxador per motius sanitaris, no es pot retirar cap teixit adipós, muscular o un altre 
de les canals abans que es pesin, es classifiquin i es marquin.

6. És responsabilitat dels escorxadors garantir el bon funcionament de tots els equips 
i aparells de mesura, incloses la verificació del calibratge de les bàscules i la verificació 
dels equips de classificació.

Les bàscules utilitzades en les pesades s’han d’adaptar a la normativa reguladora de 
control metrològic. A més els instruments de pesatge han d’estar segellats per garantir la 
correcció i transparència de les operacions de pesatge.

7. L’escorxador ha de disposar de procediments que permetin garantir que el pes 
registrat en calent coincideix amb el valor real del pesatge, i que queda recollit fidelment, 
si s’escau, en el registre informàtic.

8. En els escorxadors que utilitzin les sondes de classificació manuals, d’acord amb 
els mètodes autoritzats mitjançant la Decisió de la Comissió 2009/11/CE, de 19 de 
desembre, relativa a l’autorització de mètodes de classificació de les canals de porc a 
Espanya, la classificació l’ha de fer personal amb un mínim de dos mesos de formació 
mitjançant experiència pràctica en aquesta matèria.

Article 6. Pes de la canal.

1. Amb la finalitat de l’aplicació del model de classificació de canals porcines que 
estableix aquest Reial decret, el pes correspon al pes de la canal en fred presentada 
segons el que disposa l’article 4.

2. La canal s’ha de pesar en el termini més breu possible després del sacrifici i, com 
a molt tard, 45 minuts després que el porc hagi estat sagnat. El resultat d’aquest pesatge 
és considerat «pes registrat en calent» o «pes en calent».

En el cas de les canals presentades sense mans, segons estableix l’article 4, amb la 
finalitat de poder fixar les cotitzacions de les canals de porc sobre una base comparable, 
al pes registrat en calent s’han d’afegir 0,840 quilograms.

El pes de la canal en fred s’obté deduint el 2 per cent del pes en calent, si es pesa 
abans de transcorreguts 45 minuts des del sagnat del porc. Si en un determinat escorxador, 
de manera general, el termini de 45 minuts no es pot respectar, el pesatge es pot efectuar 
després a condició que la deducció prevista sigui disminuïda en 0,1 punts per cada quart 
d’hora o fracció suplementària que sobrepassi els 45 minuts.
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Article 7. Contingut de carn magra de les canals de porcí.

De conformitat amb el que estableix l’annex V, lletra B.(IV), apartat 1, del Reglament 
(CE) núm. 1234/2007 del Consell, de 22 d’octubre de 2007, el contingut en carn magra 
s’ha d’avaluar mitjançant els mètodes autoritzats per la Comissió, segons la Decisió de la 
Comissió 2009/11/CE, de 19 de desembre de 2008.

Article 8. Comunicació dels resultats de classificació.

1. L’escorxador ha de comunicar per escrit o per via electrònica, o bé en l’albarà, o 
bé en un document adjunt, el resultat de la classificació efectuada en cada canal d’un lot. 
Aquesta comunicació s’ha de lliurar al proveïdor dels animals o a la persona física o jurídica 
que n’ordeni el sacrifici, sense perjudici d’informar el ramader quan aquest ho sol·liciti 
expressament.

2. La comunicació ha d’incloure el pes de la canal, amb indicació del moment en què 
s’ha realitzat el pesatge considerant el temps transcorregut des del sagnat, i del tipus de 
presentació (amb mans o sense). Així mateix s’ha d’especificar si es tracta del pes en fred 
o en calent, d’acord amb el que estableix l’article 6, així com el mètode de classificació 
utilitzat, conforme a l’article 7.

Article 9. Controls sobre el terreny.

1. L’autoritat competent de la comunitat autònoma en la qual s’ubiquin els escorxadors 
autoritzats ha d’efectuar controls sobre la classificació, pesatge i marcatge de les canals. 
Aquests controls sobre el terreny s’han de fer sense avís previ, i han d’incloure, almenys, 
els elements de control que preveu l’annex II.

L’autoritat competent pot delegar el control en un organisme de control, independent 
dels escorxadors.

2. Els controls s’han de fer, almenys, dues vegades per trimestre en tots els establiments 
autoritzats que sacrifiquin 200 porcs o més setmanalment, com a mitjana anual.

L’autoritat competent de la comunitat autònoma ha de determinar la freqüència mínima 
dels controls per als establiments autoritzats que sacrifiquin menys de 200 porcs setmanals 
com a mitjana anual, i n’ha de comunicar la freqüència a la Mesa de Coordinació de 
Classificació que indica l’article 11.

3. Per a la realització dels controls que estableixen els apartats 1 i 2, les comunitats 
autònomes han de determinar els escorxadors que s’han de controlar, així com el nombre 
de mostres de cadascun, sobre la base, almenys, de la seva anàlisi de riscos, tenint en 
compte especialment el nombre de sacrificis de porcins en els escorxadors en qüestió i els 
resultats dels controls anteriors en aquests escorxadors.

4. Quan l’organisme encarregat dels controls no tingui dependència orgànica o 
funcional de l’autoritat competent, els controls que preveuen els apartats 1 i 2 s’han de 
portar a terme sota la supervisió física de l’autoritat esmentada, en les mateixes condicions 
i almenys un cop l’any. Aquesta última ha de ser informada periòdicament dels resultats de 
les activitats de l’organisme encarregat de la realització dels controls.

5. Sense perjudici de les competències que tinguin reservades els organismes 
oficials encarregats del control metrològic en aplicació de l’annex X del Reial decret 
889/2006, de 21 de juliol, pel qual es regula el control metrològic de l’Estat sobre instruments 
de mesura, els encarregats del control de classificació han de fer els controls següents:

a) Verificació del pesatge real amb la comunicada al proveïdor dels animals.
b) Comprovació del calibratge periòdic de les bàscules.

Article 10. Mesures que s’han d’adoptar quan es detectin irregularitats. Correcció de 
deficiències.

1. En cas que, com a resultat d’una inspecció, s’observi un nombre significatiu de 
classificacions incorrectes, l’autoritat competent ha de valorar, en funció de l’anàlisi de risc, 
la possibilitat d’augmentar el nombre de canals a examinar i la freqüència dels controls, o 
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ha d’aplicar altres mesures correctores que consideri oportú, sense perjudici de les 
sancions que escaiguin d’acord amb l’article 12.

2.  Les  deficiències  que  afectin  la  traçabilitat  o  la  presentació  de  la  canal,  segons 
indica l’apartat 5 de l’article 5, com ara l’excessiva retallada de greix extern, han de ser 
esmenades de manera immediata, i l’escorxador ha d’aportar així les mesures correctores 
pertinents.

Article 11. Mesa de Coordinació de Classificació de Canals i Preus.

1. Es constitueix la Mesa de Coordinació de Classificació de Canals i Preus com a 
òrgan col·legiat adscrit a la Direcció General de Recursos Agrícoles i Ramaders del 
Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí.

2. La Mesa la integren els membres següents:

a) President: el subdirector general de Productes Ramaders de la Direcció General 
de Recursos Agrícoles i Ramaders.

b) Vicepresident: subdirector general adjunt de Productes Ramaders.
c) Vocals: un representant de cada comunitat autònoma que acordi integrar-se en 

aquest òrgan, així com un representant de la Secretaria General Tècnica del Departament.
d) Secretari: un funcionari que ocupi, almenys, el lloc de cap de secció en la relació 

de llocs de treball de la Subdirecció General de Productes Ramaders, designat pel seu 
titular.

3. En els casos de vacant, absència o malaltia o una altra causa legal, el president és 
substituït pel vicepresident.

4. La Mesa pot aprovar les seves pròpies normes de funcionament. En tot el que no 
preveuen, s’ha d’aplicar la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. La Mesa es reuneix 
mitjançant convocatòria del seu president, a iniciativa pròpia o a sol·licitud de qualsevol 
dels seus membres.

5. Són funcions de la Mesa de Coordinació de Classificació de Canals i Preus:

a) Assessorar i facilitar la coordinació de les autoritats competents de les comunitats 
autònomes en l’aplicació de les disposicions sobre classificació de canals porcines, d’acord 
amb el que estableix aquest Reial decret. Per a això es pot assistir de l’assessorament 
d’experts en matèria de classificació de canals porcines.

b) Assessorar i facilitar la coordinació de les autoritats competents de les comunitats 
autònomes en l’aplicació de les disposicions sobre classificació de canals vacunes, d’acord 
amb el que estableix el Reial decret 225/2008, de 15 de febrer, pel qual es completa l’aplicació 
del model comunitari de classificació de les canals de boví pesant i es regula el registre dels 
preus de mercat. Per a això es pot assistir del dictamen d’experts del comitè de control 
comunitari establert a l’article 42.2. del Reglament (CE) núm. 1234/2007 del Consell, de 22 
d’octubre de 2007. La Mesa, en particular, ha d’assessorar en la realització dels assajos de 
certificació dels dispositius de classificació automatitzada de canals de boví.

c) Assessorar i facilitar la coordinació de les autoritats competents de les comunitats 
autònomes en l’aplicació de les disposicions sobre classificació de canals d’oví, conforme 
al que estableixen l’apartat C de l’annex V del Reglament (CE) núm. 1234/2007 del Consell, 
de 22 d’octubre de 2007, i el capítol IV del Reglament (CE) núm. 1249/2008 de la Comissió, 
de 10 de desembre de 2008.

d) Acordar la constitució de grups de treball específics.

6. Les despeses en concepte d’indemnitzacions per la realització de serveis, dietes i 
desplaçaments que s’originin per la participació en reunions dels integrants de la Mesa són 
a càrrec de les seves respectives administracions.
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Article 12. Règim sancionador en matèria de classificació, pesatge i marcatge de canals.

El règim d’infraccions i sancions és el que estableixen 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 producció agroalimentària i l’article 49.f) del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors 
i usuaris, excepte en les comunitats autònomes que disposin de règim sancionador 
específic, en les quals s’ha d’aplicar aquest règim.

Disposició addicional única. Reconeixement mutu.

Els requisits d’aquesta norma no s’apliquen als productes legalment fabricats o 
comercialitzats d’acord amb altres especificacions en els altres estats membres de la Unió 
Europea, ni als productes originaris dels països de l’Associació Europea de Lliure Comerç 
(AELC), parts contractants de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu (EEE), ni als estats 
que tinguin un acord d’associació duanera amb la Unió Europea.

Disposició derogatòria única. Derogació de normes.

1. Queda derogada l’Ordre del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, de 21 de 
desembre de 1988, per la qual es determina la graella de classificació de canals de porc.

2. Queda derogada la disposició addicional única del Reial decret 225/2008, de 15 de 
febrer, pel qual es completa l’aplicació del model comunitari de classificació de les canals 
de boví pesant i es regula el registre dels preus de mercat.

Disposició final primera. Títol competencial.

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

Disposició final segona. Desplegament normatiu i modificació.

S’habilita el ministre de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí per modificar els annexos per 
permetre la seva adaptació a la legislació comunitària, així com per adaptar, d’acord amb 
les comunitats autònomes, la composició i les funcions de la Mesa de Coordinació de 
Classificació de Canals i Preus.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor al cap de tres mesos de la publicació en el «Butlletí 
Oficial de l’Estat».

Madrid, 15 de juliol de 2011.

JUAN CARLOS R.

La ministra de Medi Ambient, 
i Medi Rural i Marí,

ROSA AGUILAR RIVERO
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ANNEX I

Classificació de les canals porcines

Les canals es divideixen en classes en funció del contingut estimat de carn magra i 
s’han de classificar en conseqüència:

Classe Contingut de carn magra expressada en percentatge del pes en canal

S 60 o més.
E 55 fins a menys de 60.
U 50 fins a menys de 55.
R 45 fins a menys de 50.
O 40 fins a menys de 45.
P Menys de 40.

ANNEX II

Elements de control

L’informe de control ha de contenir, almenys, els elements següents:

1. Lloc, data i hora de la visita de control.
2. Dades de l’agent que fa el control i del titular de l’establiment.
3. Dades de l’escorxador.

3.1 Nom.
3.2 Adreça.
3.3 Número de Registre REGA
3.4  Volum de sacrifici a l’any.
3.5  Caps sacrificats per setmana (mitjana anual).

4. Control de classificació, presentació, pesatge i marcatge.

4.1 Classificació en funció del contingut estimat de carn magra i marcatge. S’ha 
d’anotar:

4.1.1 Mètode de classificació utilitzat (segons l’article 7).
4.1.2 Tipus de marcatge utilitzat (tinta o etiqueta).
4.1.3  Verificació dels equips de classificació: possibles anomalies detectades.
4.1.4 Nombre de canals controlades.
4.1.5  Verificació del marcatge (característiques, dimensions, localització i mencions, 

segons el que estableix l’article 5): possibles incorreccions detectades.
4.1.6  Verificació del marcatge correcte de les canals controlades conforme al contingut 

estimat de carn magra: possibles incorreccions detectades. Verificació, si s’escau, de les 
actes esteses d’acord amb el que estableix l’article 5.3.

4.1.7  Nombre de canals classificades i marcades incorrectament.
4.1.8 Percentatge d’errors sobre el total controlat.
4.1.9  Nombre de canals no identificades.
4.1.10 S’ha d’indicar si el marcatge inclou referència al pes o altres indicacions.

4.2 Presentació. S’ha d’anotar:

4.2.1 Si s’observen incorreccions a la presentació de la canal, segons el que estableix 
l’article 4.

4.2.2 Si s’observa retirada improcedent de teixits, segons el que estableix l’article 5.6.
4.2.3 Si la presentació habitual a l’escorxador és amb mans o sense.
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4.3 Pesatge. S’ha d’anotar:

4.3.1 Verificació que els aparells de mesura estan calibrats correctament.
4.3.2  Comprovació de la verificació periòdica de les bàscules.
4.3.3 Comprovació que la correspondència entre pes de la canal en fred i el pes de 

la canal en calent respon al que estableix l’article 6 (s’ha d’indicar, si s’escau, si el termini 
de 45 minuts entre el sagnat i el pesatge del porc no es pot respectar de manera general a 
l’escorxador i s’ha de comprovar que es realitza la deducció corresponent).

5. Registre: s’ha de verificar la correspondència de les dades reals del pesatge i el 
contingut estimat en carn magra o classificació de la canal, amb els anotats en el registre 
establert a l’article 5.4.

6.  Informació  al  productor:  s’ha  de  verificar  que  es  comunica  al  subministrador 
d’animals per al sacrifici, la classificació, presentació, i pes de la canal, segons estableix 
l’article  8.  S’ha  de  verificar  la  correspondència  amb  les  dades  del  registre  establert  a 
l’article 5.4.

7. Al·legacions de l’interessat.

Sobre la base de les irregularitats detectades, l’autoritat competent ha d’indicar les 
actuacions correctores que s’han d’adoptar, sense perjudici del que disposa l’article 10.
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