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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT
12487 Reial decret 1392/2012, de 5 d’octubre, pel qual es modifica el Reial decret 

1135/2002, de 31 d’octubre, relatiu a les normes mínimes per a la protecció 
dels porcs.

El Reial decret 1135/2002, de 31 d’octubre, relatiu a les normes mínimes per a la 
protecció dels porcs, estableix l’aplicació, a partir de l’1 de gener de 2013, de les 
condicions per a l’allotjament de les reproductores que estableixen els apartats 2, 3, 4, 5, i 
el segon paràgraf de l’apartat 6 del seu article 3, per a totes les explotacions porcines.

Amb la finalitat d’assegurar la plena aplicació d’aquesta normativa a partir del pròxim 1 
de gener de 2013, és necessari modificar aquest Reial decret mitjançant una disposició 
transitòria que completi l’actual marc normatiu perquè a partir d’aquesta data cap explotació 
incompleixi els requisits esmentats.

Finalment, cal adaptar el règim sancionador a la Llei 32/2007, de 7 de novembre, per 
a la cura dels animals, en la seva explotació, transport, experimentació i sacrifici.

Atès el marcat caràcter tècnic d’aquesta norma, es considera ajustada l’adopció 
mitjançant un reial decret.

En l’elaboració d’aquesta disposició s’han consultat les comunitats autònomes i les 
entitats representatives dels sectors afectats.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, 
d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la 
reunió del dia 5 d’octubre de 2012,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 1135/2002, de 31 d’octubre, relatiu a les 
normes mínimes per a la protecció dels porcs.

El Reial decret 1135/2002, de 31 d’octubre, relatiu a les normes mínimes per a la 
protecció dels porcs, queda modificat de la manera següent:

U. El contingut de l’article 8 se substitueix pel següent:

«En cas d’incompliment del que disposa aquest Reial decret, és aplicable el 
règim d’infraccions i sancions que estableixen la Llei 32/2007, de 7 de novembre, 
per a la cura dels animals, en la seva explotació, transport, experimentació i sacrifici 
i la normativa autonòmica aplicable, sense perjudici de les possibles responsabilitats 
civils, penals o d’un altre ordre que puguin concórrer.».

Dos. S’afegeix una disposició transitòria amb el contingut següent:

«Disposició transitòria única. Pla d’ajust i seguiment.

1. Els titulars de les explotacions que el 10 d’octubre de 2012 encara no 
compleixin els requisits que estableixen per a les truges i llavores els apartats 2, 3, 
4, 5, i el segon paràgraf de l’apartat 6 de l’article 3, han de remetre a l’autoritat 
competent abans del 31 d’octubre de 2012 un calendari de modificació de les 
instal·lacions o bé, en cas que no tingui previst modificar les instal·lacions, un pla 
detallat d’ajust a la situació prevista l’1 de gener de 2013, que únicament pot ser:

a) Cessament de l’activitat ramadera.
b) Suspensió de l’activitat ramadera.
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c) Modificació de la classificació zootècnica.
d) Disminució de la capacitat autoritzada/del cens de l’explotació.

En cas que es presenti un calendari de modificació de les instal·lacions, s’ha 
d’indicar:

a) Nombre de truges i llavores que es poden allotjar a partir de l’1 de gener de 
2013.

b) Data prevista de presentació de sol·licitud de modificació de la capacitat/
cens.

c) Calendari de sortida dels animals.
d) Destí dels animals.

En cas que es presenti un pla d’ajust, aquest ha de contenir com a mínim els 
elements següents:

a) Data prevista de presentació de sol·licitud de cessament, de suspensió o 
de modificació de la classificació zootècnica o de la capacitat/cens.

b) Calendari de sortida dels animals.
c) Destí dels animals.

El calendari de modificació de les instal·lacions o el pla d’ajust s’han 
d’acompanyar amb una declaració responsable del titular de l’explotació amb el 
compromís que, a partir de la data de la presentació, s’inseminarà o cobrirà 
exclusivament un nombre de femelles igual o inferior al cens que puguin albergar 
les instal·lacions que han d’estar adaptades l’1 de gener de 2013.

Allò que disposa aquest apartat respecte del pla d’ajust o del calendari de 
modificació de les instal·lacions no és aplicable quan l’autoritat competent ja disposi 
de la informació corresponent que preveu aquest pla o comunicació.

2. L’autoritat competent ha de fer un seguiment del compliment d’aquests 
plans d’ajust o comunicacions i efectuar, si s’escau, controls específics.

3. Les autoritats competents han d’adoptar, en les instal·lacions que l’1 de 
gener de 2013 no compleixin els requisits que estableixen per a les truges i llavores 
els apartats 2, 3, 4, 5, i el segon paràgraf de l’apartat 6 de l’article 3, a més de les 
mesures correctores o sancionadores que escaiguin en cada cas, les mesures 
següents:

a) Es prohibeix tota entrada d’animals i material genètic de l’espècie porcina.
b) Es prohibeix tota sortida d’animals amb destí diferent del sacrifici, o a 

explotacions que compleixin els requisits que estableixen per a les truges i llavores 
els apartats 2, 3, 4, 5, i el segon paràgraf de l’apartat 6 de l’article 3.

c) Es prohibeix la pràctica de la inseminació artificial o de la munta natural.
d) Es redueix el cens de l’explotació a un màxim de 9 truges.».

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 5 d’octubre de 2012.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient,
MIGUEL ARIAS CAÑETE
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