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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ
5485 Reial decret 145/2021, de 9 de març, pel qual es modifiquen el Reial decret 

814/2018, de 6 de juliol, pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació 
relatives a la classificació de les canals de porcí, i el Reial decret 815/2018, de 
6 de juliol, pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació relatives a la 
classificació de les canals de boví i oví i al registre i la comunicació dels preus 
de mercat de determinades categories de canals i animals vius.

El Reial decret 815/2018, de 6 de juliol, pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació 
relatives a la classificació de les canals de boví i oví i al registre i la comunicació dels preus 
de mercat de determinades categories de canals i animals vius, té com a objecte establir 
disposicions específiques en matèria de classificació de canals de boví i oví al Regne 
d’Espanya.

El Reial decret esmentat ja recull les especificitats que es deixaven en mà dels estats 
membres en el Reglament núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de 
desembre de 2013, pel qual es crea l’organització comuna de mercats dels productes 
agraris i pel qual es deroguen els reglaments (CEE) núm. 922/72, (CEE) núm. 234/79, 
(CE) núm. 1037/2001 i (CE) núm. 1234/2007, en el Reglament delegat (UE) núm. 
2017/1182 de la Comissió, de 20 d’abril de 2017, pel qual es completa el Reglament (UE) 
núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa als models de la Unió de 
classificació de les canals de boví, porcí i oví i a la comunicació dels preus de mercat de 
determinades categories de canals i animals vius, i en el Reglament d’execució (UE) núm. 
2017/1184 de la Comissió, de 20 d’abril de 2017, pel qual s’estableixen disposicions 
d’aplicació del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel 
que fa als models de la Unió de classificació de les canals de boví, porcí i oví i a la 
comunicació dels preus de mercat de determinades categories de canals i animals vius.

Tanmateix, després de dos anys de l’aplicació d’aquest Reial decret és necessari dur 
a terme certs ajustos tècnics que en permetin una millor comprensió i una interpretació i 
aplicació que sigui homogènia en tot el territori nacional.

D’altra banda, com a conseqüència de les recomanacions del Comitè d’Inspecció de la 
Unió sobre la classificació de les canals de boví, relatives a la inspecció portada a terme a 
Espanya del 25 al 28 de febrer de 2019, també s’han detectat aspectes que s’han de 
corregir.

Aquest Reial decret pretén donar més claredat i, per tant, seguretat jurídica, respecte 
a aspectes tècnics sobre la presentació de referència, les mencions obligatòries recollides 
en el marcatge i l’etiquetatge i als factors de correcció a aplicar en el pes quan la 
presentació utilitzada no és la presentació de referència.

El tipus de presentació utilitzat en la canal és un factor determinant per al pes registrat 
i que afecta el preu final. La inclusió de la menció del tipus de presentació, així com del 
pes, en l’etiqueta de la canal dota de més transparència les transaccions comercials en les 
fases posteriors de la cadena de valor.

Igualment, ateses les diferències existents en les operacions de pesatge dels 
escorxadors a Espanya, convé dotar de més flexibilitat la menció del pes indicat en 
l’etiqueta, permetent que s’indiqui bé el pes de la canal completa, o bé el pes de la mitja 
canal, i garantir en tot cas que aquesta flexibilitat no genera confusió i queda 
convenientment indicat a quin pes correspon la menció de l’etiqueta. No obstant això, 
aquesta flexibilitat no ha d’anar en perjudici de la informació subministrada al proveïdor 
dels animals, que s’ha de seguir referint al pes de la canal completa.

També es clarifiquen els criteris mínims d’acceptabilitat a utilitzar en els cursos de 
classificació i en les inspeccions sobre el terreny.
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Així mateix, és necessari recollir la base legal adequada per a les comunicacions que 
els operadors econòmics han de dur a terme periòdicament a les autoritats competents, 
amb l’objectiu de donar un compliment adequat a les obligacions de notificació dels estats 
membres a la Comissió que es recullen a l’article 25 del Reglament delegat (UE) núm. 
2017/1182 de la Comissió, de 20 d’abril de 2017.

I, pel que fa a la formació teoricopràctica dels classificadors, la crisi generada per la 
pandèmia de la COVID-19 i els brots esdevinguts en les indústries càrnies en tot el món 
han posat de manifest la necessitat de comptar amb sistemes de formació més flexibles, 
que permetin la utilització de les noves tecnologies de la comunicació, que redueixin 
d’aquesta manera els riscos sanitaris i adaptin el sistema de classificació de canals als 
avenços de la societat.

D’altra banda, s’han advertit errors en el Reial decret 815/2018, de 6 de juliol, per la 
qual cosa se’n fan les rectificacions oportunes.

Finalment, el Reial decret 814/2018, de 6 de juliol, pel qual s’estableixen disposicions 
d’aplicació relatives a la classificació de les canals de porcí, a l’article 11 estableix la Mesa 
de Coordinació de Classificació de Canals i Preus. És convenient incloure entre les seves 
funcions tasques relatives als preus, amb l’objectiu d’assolir una coordinació més gran en 
la matèria en tot el territori nacional.

Atès el marcat caràcter tècnic d’aquesta norma, d’acord amb la doctrina del Tribunal 
Constitucional sobre la legislació bàsica, es considera apropiat adoptar-la mitjançant un 
reial decret.

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

Així mateix, en compliment del que preveu la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del 
Govern, el projecte de reial decret s’ha sotmès al procediment d’audiència i informació 
públiques i s’adequa als principis de bona regulació a què es refereix l’article 129 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. Concretament, compleix els principis de necessitat i eficàcia, atès que es tracta 
de l’instrument més adequat per garantir que la normativa europea s’aplica d’una manera 
homogènia a tot el territori nacional, la qual cosa garanteix l’interès general. També 
s’adequa al principi de proporcionalitat, atès que no hi ha cap alternativa menys restrictiva 
de drets o que imposi menys obligacions als destinataris. Pel que fa als principis de 
seguretat jurídica, transparència i eficiència, la norma esmentada s’hi adequa, atès que és 
coherent amb la resta de l’ordenament jurídic, s’ha procurat la participació de les parts 
interessades i s’han evitat càrregues administratives innecessàries o accessòries.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, amb 
l’aprovació prèvia de la ministra de Política Territorial i Funció Pública, d’acord amb el 
Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 9 de 
març de 2021,

DISPOSO:

Article primer. Modificació del Reial decret 815/2018, de 6 de juliol, pel qual s’estableixen 
disposicions d’aplicació relatives a la classificació de les canals de boví i oví i al registre 
i la comunicació dels preus de mercat de determinades categories de canals i animals 
vius.

El Reial decret 815/2018, de 6 de juliol, pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació 
relatives a la classificació de les canals de boví i oví i al registre i la comunicació dels preus 
de mercat de determinades categories de canals i animals vius, queda modificat de la 
manera següent:

U. L’article 1.3 queda redactat de la manera següent:

«3. Amb caràcter voluntari es pot fer la classificació de canals de bovins de 
menys de vuit mesos d’edat, cas en què els escorxadors s’han d’adequar al que 
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estableix el capítol II d’aquest Reial decret i s’han de designar com a animals de 
categoria V.»

Dos. La lletra c) de l’article 2 queda redactada de la manera següent:

«c) Presentació de referència en boví: la que compleixi els requisits que 
recullen l’annex IV, part A.IV, del Reglament (UE) núm. 1308/2013, de 17 de 
desembre de 2013, i l’article 6 del Reglament delegat (UE) núm. 2017/1182 de la 
Comissió, de 20 d’abril de 2017.»

Tres. L’article 7.5 queda redactat de la manera següent:

«5. Les etiquetes han de recollir les mencions obligatòries de l’annex III. 
Només es permet la inclusió d’altres mencions sempre que no suposin una confusió 
per als operadors o una alteració de les condicions de transparència del comerç 
intracomunitari. En cas que es marquin les canals mitjançant els dos sistemes, 
segell i etiqueta, l’etiqueta ha de recollir sempre totes les mencions obligatòries.»

Quatre. L’article 10.1 queda redactat de la manera següent:

«1. Els escorxadors que decideixin aplicar la classificació de les canals d’oví 
l’han de fer de conformitat amb el que estableix l’annex IV, punt C, del Reglament 
(UE) núm. 1308/2013 de 17 de desembre de 2013, amb el Reglament delegat (UE) 
núm. 2017/1182 de la Comissió, de 20 d’abril de 2017, i amb el Reglament 
d’execució (UE) 2017/1184 de la Comissió, de 20 d’abril de 2017, pel qual 
s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del 
Parlament Europeu i del Consell pel que fa als models de la Unió de classificació de 
canals de boví, porcí i oví i a la comunicació dels preus de mercat de determinades 
categories de canals i animals vius, d’ara endavant el Reglament d’execució.»

Cinc. L’article 11 queda redactat de la manera següent:

«Article 11. Autorització de classificadors de canals de boví i oví.

1. Els classificadors han de superar un curs de caràcter selectiu, d’almenys 
deu hores de durada, per obtenir l’autorització necessària per a l’exercici de la seva 
activitat, el contingut del qual s’ha d’ajustar al que descriu l’annex IV, i que ha de 
constar d’una fase teòrica i una altra de pràctica.

La part teòrica es pot fer de manera presencial o telemàtica.
Així mateix, per atorgar l’autorització, s’ha de superar un exercici pràctic sobre 

un mínim de 40 canals seleccionades aleatòriament en què s’han d’aplicar els 
criteris mínims d’acceptabilitat de l’annex V.

2. L’autoritat competent ha d’emetre, si s’escau, l’autorització, que té una 
validesa de 5 anys. El procediment d’autorització ha de respectar el que disposa la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. Per renovar la seva autorització, o en cas de retirada 
d’aquesta en els casos que descriu l’article 20 d’aquest Reial decret, els 
classificadors han de participar en un curs d’acord amb el que estableix l’apartat 1.

La prestació de serveis pels classificadors autoritzats es regeix pels articles 4 i 
següents de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats 
de serveis i el seu exercici.

3. Els veedors i certificadors de les marques de qualitat i de les indicacions 
geogràfiques protegides reconegudes en el sector de la carn de boví i oví han 
d’obtenir també aquesta autorització.»
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Sis. L’article 19 queda modificat de la manera següent:

1. El contingut de la lletra e) de l’apartat 4 queda redactat de la manera següent:

«e) el pesatge de la canal i que la presentació aplicada s’ajusta a l’article 4.»

2. L’apartat 7 queda redactat de la manera següent:

«7. El personal al servei de les administracions públiques que intervingui en el 
control dels classificadors ha d’estar específicament habilitat per l’autoritat 
competent després d’assistir a un curs formatiu el contingut del qual s’ha d’ajustar a 
l’annex IV d’aquest Reial decret.»

Set. L’article 25 queda redactat de la manera següent:

«Article 25. Comunicacions.

1. Els escorxadors a què es refereix l’article 1, apartats 2 i 4, han de notificar a 
l’autoritat competent, abans del 31 de gener de cada any, la informació sobre els 
animals sacrificats l’any anterior, desglossada tal com indica el Reglament delegat 
(UE) núm. 2017/1182 de la Comissió, de 20 d’abril de 2017, als articles 25.2.a) 
i 25.2.c). Al seu torn, l’autoritat competent ha de transmetre aquesta informació al 
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació abans del 31 de març, en el format que 
aquest estableixi.

2. Anualment, i amb la petició prèvia del Ministeri d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació, les autoritats competents han de transmetre al Ministeri esmentat les 
dades necessàries per al compliment de les obligacions d’informació a la Comissió 
Europea, i han de remetre a aquest un informe que ha de recollir com a mínim els 
aspectes que detallen l’annex VII, l’annex VIII i, si s’escau, l’annex IX, en el format 
que aquest estableixi.

A més, s’ha d’enviar al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació l’esmentat:

a) L’actualització del Registre nacional de classificadors amb la indicació 
individualitzada de l’estat de cada classificador.

b) El lloc i la data en què s’han impartit els cursos destinats als classificadors 
de conformitat amb l’article 11.»

Vuit. L’annex I queda redactat de la manera següent:

«ANNEX I

Presentacions autoritzades en canals de bovins de vuit mesos o més

1. Canal de referència o tipus I.

La que compleixi els requisits que recullen l’annex IV, part A.IV, del Reglament 
(UE) núm. 1308/2013, de 17 de desembre de 2013, i l’article 6 del Reglament 
delegat (UE) núm. 2017/1182 de la Comissió, de 20 d’abril de 2017.

2. Canal tipus II.

a) Subtipus II A:

Prenent com a base la canal tipus I, aquest subtipus inclou la cua, el diafragma 
i els pilars del diafragma i es fa el poliment de conformitat amb l’article 6.4, del 
Reglament delegat (UE) núm. 2017/1182 de la Comissió, de 20 d’abril de 2017. El 
poliment només es permet en canals amb un grau d’engreixament de 3 o superior.

S’inclouen els coeficients de correcció, com a percentatge del pes de la canal 
que s’ha d’afegir o s’ha de restar, d’acord amb l’annex del Reglament d’execució 
(UE) núm. 2017/1184 de la Comissió, de 20 d’abril de 2017.
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Categories: Grau d’engreixament

Z, A, B, C, D i E: Grau 2 Grau 3 Grau 4 Grau 5

Cua. –0.4 –0.4 –0.4 –0.4

Diafragma. –0.4 –0.4 –0.4 –0.4

Pilars del diafragma. –0.4 –0.4 –0.4 –0.4

Poliment (retallada greix superficial). 0 2 3 4

Coeficient de correcció aplicable. –1.2 +0.8 +1.8 +2.8

b) Subtipus II B:

Prenent com a base la canal tipus I, aquest subtipus inclou la cua, el diafragma 
i es fa el poliment de conformitat amb l’article 6.4, del Reglament delegat (UE) núm. 
2017/1182 de la Comissió, de 20 d’abril de 2017. El poliment només es permet en 
canals amb un grau d’engreixament de 3 o superior.

S’inclouen els coeficients de correcció, com a percentatge del pes de la canal 
que s’ha d’afegir o s’ha de restar, d’acord amb l’annex del Reglament d’execució 
(UE) núm. 2017/1184 de la Comissió, de 20 d’abril de 2017.

Categories: Grau d’engreixament

Z, A, B, C, D i E: Grau 2 Grau 3 Grau 4 Grau 5

Cua. –0.4 –0.4 –0.4 –0.4

Diafragma. –0.4 –0.4 –0.4 –0.4

Poliment (Retallada greix superficial). 0 2 3 4

Coeficient de correcció aplicable. –0.8 +1.2 +2.2 +3.2

3. Canal tipus III.

Aquest tipus comprèn totes les canals en què no es fa el poliment i que, a més, 
respecte a la canal tipus I, inclouen el ronyó, el greix de ronyonada, la cua, el 
diafragma, els pilars del diafragma i els testicles en mascles de categories Z, A i B.

Es divideixen en dos subtipus per a canals procedents de mascles de categories 
Z, A i B (en què s’inclouen els testicles) i de femelles de categories Z, D i E i de 
mascles de categoria C.

S’inclouen els coeficients de correcció, com a percentatge del pes de la canal 
que s’ha d’afegir o s’ha de restar, d’acord amb l’annex del Reglament d’execució 
(UE) núm. 2017/1184 de la Comissió, de 20 d’abril de 2017.

a) Subtipus III A: mascles categoria Z, A i B.

Categories: Grau d’engreixament

Z, A, B Grau 2n Grau 3 Grau 4 i 5

Cua. –0.4 –0.4 –0.4

Ronyó. –0.4 –0.4 –0.4

Greix de ronyonada. –1.75 –2.5 –3.5

Diafragma. –0.4 –0.4 –0.4

Pilars del diafragma. –0.4 –0.4 –0.4
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Categories: Grau d’engreixament

Z, A, B Grau 2n Grau 3 Grau 4 i 5

Testicles. –0.3 –0.3 –0.3

Coeficient de correcció aplicable. –3.65 –4.40 –5.40

b) Subtipus III B: femelles categoria Z, D, E i mascles categoria C.

Categories: Grau d’engreixament

Z, D, E i C Grau 2 Grau 3 Graus 4 i 5

Cua. –0.4 –0.4 –0.4

Ronyó. –0.4 –0.4 –0.4

Greix de ronyonada. –1.75 –2.5 –3.5

Diafragma. –0.4 –0.4 –0.4

Pilars del diafragma. –0.4 –0.4 –0.4

Coeficient de correcció aplicable. –3.35 –4.10 –5.10

Presentacions autoritzades en canals de bovins de menys de vuit mesos

1. Canal tipus I.

Les canals s’han de presentar sense ronyons, greix de ronyonada, greix pelvià, 
diafragma, pilars del diafragma, cua, medul·la espinal, greix dels testicles, greix de 
la cara interna de la cama, vena jugular i greix adjacent.»

2. Canal tipus II.

a) Subtipus II A:

Prenent com a base la canal tipus I, aquest subtipus inclou la cua, el diafragma 
i els pilars del diafragma i es fa el poliment de conformitat amb l’article 6.4, del 
Reglament delegat (UE) núm. 2017/1182 de la Comissió, de 20 d’abril de 2017. El 
poliment només es permet en canals amb un grau d’engreixament de 3 o superior.

b) Subtipus II B:

Prenent com a base la canal tipus I, aquest subtipus inclou la cua, el diafragma 
i es fa el poliment de conformitat amb l’article 6.4, del Reglament delegat (UE) núm. 
2017/1182 de la Comissió, de 20 d’abril de 2017. El poliment només es permet en 
canals amb un grau d’engreixament de 3 o superior.

3. Canal tipus III.

Aquest tipus comprèn totes les canals en què no es fa el poliment i que, a més, 
respecte a la canal tipus I, inclouen el ronyó, el greix de ronyonada, la cua, el 
diafragma, els pilars del diafragma i els testicles en mascles de categories Z, A i B.
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Nou. L’annex III queda redactat de la manera següent:

«ANNEX III

Mencions obligatòries de les etiquetes

a) Categoria, conformació i estat d’engreixament.
b) Tipus de presentació utilitzada.
c) Número de registre sanitari de l’escorxador.
d) Número de sacrifici de l’animal o d’identificació de la canal.
e) Data de sacrifici.
f) Pes de la canal completa, i s’ha d’especificar si es tracta de pes en fred o en 

calent. El pes es pot referir a la canal completa o al pes real de cadascuna de les 
mitges canals. En aquest cas, l’etiqueta ha de recollir la menció «mitja canal», «MC» 
o «½ canal».

g) Classificació automatitzada (opcional).»

Deu. L’annex IV queda redactat de la manera següent:

«ANNEX IV

Contingut mínim del curs formatiu per a l’autorització de classificadors

Aspectes legals i fonaments del sistema de classificació i registre de preus de 
les canals.

Models de la Unió Europea de classificació de les canals.
Pràctiques correctes de preparació de la canal i tipus de presentacions 

autoritzades.
Pesatge, identificació i marcatge de les canals.
Bases pràctiques de la classificació de canals i visionament de fotografies i, si 

s’escau, de vídeos.»

Onze. L’annex V queda redactat de la manera següent:

«ANNEX V

Criteris mínims d’acceptabilitat

1) No són acceptables errors en la categoria de la canal.
2) Errors en la classe de conformació:

a) No són acceptables els errors en 6 o més subclasses de conformació en 
una mateixa canal.

b) No és acceptable un nombre d’errors en subclasses de conformació que 
sigui igual o superior al 60% del nombre de les canals avaluades (això equival a 24 
subclasses en un exercici fet sobre 40 canals).

3) Errors en l’estat d’engreixament:

a) No són acceptables els errors en 2 o més classes d’engreixament en una 
mateixa canal.

b) No és acceptable un nombre d’errors en 1 classe d’engreixament que afecti 
més del 20% del total de les canals avaluades.

c) En el cas d’utilitzar subclasses, l’error en 3 subclasses equival a 1 error de 
classe completa.

d) En el cas d’utilitzar subclasses, l’error en 1 o 2 subclasses no es té en 
compte.»
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Dotze. L’apartat 10 de l’annex VII queda redactat de la manera següent:

«10. Nombre de canals controlades pel que fa a la presentació, i s’ha d’indicar 
el nombre de canals presentades incorrectament.»

Article segon. Modificació del Reial decret 814/2018, de 6 de juliol, pel qual s’estableixen 
disposicions d’aplicació relatives a la classificació de les canals de porcí.

L’article 11 del Reial decret 814/2018, de 6 de juliol, pel qual s’estableixen disposicions 
d’aplicació relatives a la classificació de les canals de porcí, queda modificat de la manera 
següent:

U. El contingut de la lletra c) de l’apartat 2 queda redactat de la manera següent:

«c) vocals: un representant de cada comunitat autònoma i de les ciutats de 
Ceuta i Melilla, que acordi integrar-se en aquest òrgan, així com un representant de 
la Subsecretaria del departament.»

Dos. En l’apartat 6 s’incorpora una nova lletra e) amb la redacció següent:

«e) Assessorar i facilitar la coordinació de les autoritats competents en 
l’aplicació de les disposicions sobre comunicació de preus ramaders, d’acord amb 
el que estableix la normativa vigent.»

Disposició transitòria única. Curs no presencial.

1. No obstant el que preveu l’article 11 del Reial decret 815/2018, de 6 de juliol, pel 
qual s’estableixen disposicions d’aplicació relatives a la classificació de les canals de boví 
i oví i al registre i la comunicació dels preus de mercat de determinades categories de 
canals i animals vius, durant l’any 2021 el curs es pot fer de manera telemàtica, en què per 
a la superació del curs teòric s’ha de superar una prova escrita que permet avaluar que 
s’han adquirit els coneixements adequats sobre el sistema de classificació de canals, per 
a la qual cosa s’hi poden incorporar fotografies o vídeos de canals. El fet de superar 
aquesta prova permet atorgar una autorització temporal d’un any de vigència. Durant l’any 
esmentat, l’autoritat competent ha de fer una visita de control en què ha d’avaluar que la 
classificació duta a terme pel classificador s’ajusta als criteris mínims d’acceptabilitat de 
l’annex V del Reial decret esmentat.

a) En cas favorable s’atorga l’autorització definitiva.
b) Si, una vegada passat el període de vigència de l’autorització temporal el 

classificador no supera els criteris de l’annex V, aquesta autorització queda suspesa i s’ha 
de fer un nou curs selectiu en la modalitat presencial.

2. Mitjançant una ordre del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació es pot 
prorrogar la vigència de l’autorització provisional en funció de l’evolució epidemiològica de 
la COVID-19.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat», excepte el que es refereix a les mencions obligatòries que han de recollir les 
etiquetes que estableix l’apartat nou de l’article primer, que s’ha d’aplicar a partir de l’1 de 
gener de 2022.

Madrid, 9 de març de 2021.

FELIPE R.

El ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació,
LUIS PLANAS PUCHADES
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