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I. Disposicions generals

MINISTERI D’AGRICULTURA,
PESCA I ALIMENTACIÓ

6488 REIAL DECRET 372/2003, de 28 de març,
pel qual s’estableix i es regula el Registre
general d’establiments de gallines ponedores.
(«BOE» 78, d’1-4-2003.)

La Directiva 1999/74/CE del Consell, de 19 de juliol
de 1999, per la qual s’estableixen les normes mínimes
de protecció de les gallines ponedores, incorporada a
l’ordenament jurídic intern pel Reial decret 3/2002, d’11
de gener, pel qual s’estableixen les normes mínimes de
protecció de les gallines ponedores, estableix que els
estats membres han de vetllar perquè els establiments
que cobreix el seu àmbit d’aplicació siguin registrats per
l’autoritat competent amb un número distintiu que ha
de fer possible la traçabilitat dels ous comercialitzats
per al consum humà.

Posteriorment, el Reglament (CE) núm. 5/2001 del
Consell, de 19 de desembre de 2000, pel qual es modi-
fica el Reglament (CEE) núm. 1907/90 del Consell, de
26 de juny de 1990, relatiu a determinades normes de
comercialització dels ous, estableix l’obligatorietat de
marcar els ous amb un codi que expressi el número
distintiu del productor i que permeti identificar-ne la for-
ma de cria.

Així mateix, les formes de cria es defineixen al Regla-
ment (CEE) núm. 1274/91 de la Comissió, de 15 de
maig de 1991, pel qual s’estableixen les disposicions
d’aplicació del Reglament (CEE) núm. 1907/90 i al
Reglament (CEE) núm. 2092/91 del Consell, de 24 de
juny de 1991, sobre la producció agrícola ecològica i
la seva indicació en els productes agraris i alimentaris,
respecte al mètode de producció ecològic.

En conseqüència, l’existència d’un registre dels esta-
bliments en funció dels números distintius constitueix una
condició per a la traçabilitat dels ous comercialitzats per
al consum humà, pel qual la Directiva 2002/4/CE de
la Comissió, de 30 de gener de 2002, relativa al registre
d’establiments de gallines ponedores, estableix l’obligació
dels estats membres de preveure un sistema de registre
de tots els llocs de producció (establiments) coberts per
l’àmbit d’aplicació de la Directiva 1999/74/CE, mitjan-
çant l’assignació a cada un d’aquests d’un número dis-
tintiu.

Mitjançant aquest Reial decret, per tant, es procedeix
a incorporar a l’ordenament jurídic intern la Directiva
2002/4/CE.

En l’elaboració d’aquesta norma han estat consultats
les comunitats autònomes i els sectors afectats.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Agricultura,
Pesca i Alimentació, d’acord amb el Consell d’Estat i
amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la
reunió del dia 28 de març de 2003,

D I S P O S O :

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte establir i regular
el Registre general d’establiments de gallines ponedores,
així com les dades necessàries per a la seva inscripció
i la caracterització dels números distintius identificadors
dels establiments esmentats.

Article 2. Definicions.

Als efectes d’aquest Reial decret, són aplicables les
definicions següents:

a) Gallines ponedores: les gallines de l’espècie
Gallus gallus que hagin assolit la maduresa per a la posta
d’ous i criades per a la producció d’ous no destinats
a la incubació.

b) Establiments: tots els llocs de producció on s’u-
biquin com a mínim 350 gallines ponedores, excepte
els destinats exclusivament a la cria de gallines pone-
dores reproductores.

c) Autoritat competent: els òrgans competents de
les comunitats autònomes.

Article 3. Registre general d’establiments de gallines
ponedores.

1. Es crea al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimen-
tació, adscrit a la Direcció General de Ramaderia, el
Registre general d’establiments de gallines ponedores.
Aquest registre inclou les dades que consten en els regis-
tres gestionats pels òrgans competents de les comu-
nitats autònomes.

2. El Registre general d’establiments de gallines
ponedores té caràcter públic i informatiu, i queda a dis-
posició de totes les autoritats competents a efectes de
la traçabilitat dels ous comercialitzats per al consum
humà.

3. Les comunitats autònomes han de comunicar a
la Direcció General de Ramaderia les dades que constin
en els seus registres, degudament actualitzades als efec-
tes de la seva inclusió en el Registre general d’esta-
bliments de gallines ponedores. Per a això, les comu-
nitats autònomes han d’inscriure en un registre els esta-
bliments de gallines ponedores que s’ubiquin en el seu
àmbit territorial, amb les dades que s’assenyalen a l’ar-
ticle 4.3, i atorgar un número d’identificació, que regula
l’article 5.

4. Als efectes del que estableix l’apartat anterior,
els registres de les comunitats autònomes han d’estar
informatitzats i el seu sistema de gestió ha de permetre,
en tot cas, que les altes, les baixes i les modificacions
que s’hi realitzin tinguin un reflex immediat en el Registre
general d’establiments de gallines ponedores, al qual
tenen accés informàtic totes les comunitats autònomes.
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Article 4. Obligacions dels titulars dels establiments.

1. A partir de l’1 de juny de 2003, cap nou esta-
bliment pot iniciar la seva activitat sense estar registrat
i haver rebut el número distintiu corresponent.

2. El titular de cada establiment ha de facilitar a
les autoritats competents, abans del començament de
la seva activitat, com a mínim les dades necessàries
per al registre que figuren a l’apartat següent, així com
qualsevol modificació que es produeixi posteriorment.

3. Les dades que han de figurar al registre són les
següents:

a) Nom i adreça de l’establiment.
b) Nom i cognoms, i també l’adreça de la persona

física responsable de les gallines ponedores.
c) Número de registre de qualsevol altre establiment

cobert per l’àmbit d’aplicació d’aquest Reial decret ges-
tionats pel responsable o dels quals aquest sigui res-
ponsable.

d) Nom, cognoms o raó social i adreça del propietari
de l’establiment quan no coincideixi amb el responsable.

e) Número de registre de qualsevol altre establiment
de gallines ponedores gestionades pel propietari o que
li pertanyin.

f) Forma de cria de l’establiment distingint entre cria
de camp, en terra, gàbies, d’acord amb el que estableix
l’apartat 1 de l’article 18 del Reglament (CEE) núm.
1274/91 de la Comissió, de 15 de maig de 1991, pel
qual s’estableixen les disposicions d’aplicació del Regla-
ment (CEE) núm. 1907/90, relatiu a determinades nor-
mes de comercialització dels ous, o producció ecològica,
en el cas que compleixin els requisits que estableix el
Reglament (CEE) núm. 2092/91 del Consell, de 24 de
juny de 1991, sobre la producció agrícola ecològica i
la seva indicació als productes agraris i alimentaris.

g) Capacitat màxima de l’establiment en nombre
d’ocells presents alhora; si s’empren addicionalment for-
mes de cria diferents, el nombre d’ocells presents alhora
per forma de cria.

Article 5. Número distintiu.

1. Les autoritats competents de les comunitats autò-
nomes han d’atorgar a cada establiment un número dis-
tintiu integrat pel codi de forma de cria, el codi de l’Estat
membre i el número d’identificació de l’establiment.

2. La forma de cria s’ha d’identificar mitjançant els
codis següents:

a) 0, per a la producció ecològica.
b) 1, per a la de camp.
c) 2, per a la que es fa en terra.
d) 3, per a la de gàbies.
3. El codi de l’Estat membre corresponent a Espanya

és «ES» i ha de figurar immediatament darrere del codi
de forma de cria.

4. Les autoritats competents de les comunitats autò-
nomes han d’atribuir a cada establiment un número únic
que en garanteixi la identificació. Aquest número està
compost per dos dígits corresponents al codi de la pro-
víncia, seguit de tres dígits per al codi de municipi on
radiqui l’establiment, seguit d’un codi de set dígits que
els identifiqui de manera única dins del municipi.

5. Es pot afegir un caràcter addicional al número
distintiu que permeti identificar els ramats mantinguts
en naus o edificis separats que pertanyin a una explotació
o granja.

Article 6. Inscripció en el registre.

Una vegada rebudes en el registre establert a aquest
efecte a cada comunitat autònoma les dades completes
de qualsevol establiment, s’ha de fer l’atribució del núme-
ro d’identificació corresponent, al registre i a la modi-
ficació de la inscripció i del número atribuït a l’establi-
ment.

Article 7. Règim sancionador.

En cas d’incompliment del que disposa aquest Reial
decret, és aplicable el règim d’infraccions i sancions que
estableix la Llei d’epizoòties, de 20 de desembre de
1952, en el seu Reglament aprovat pel Decret de 4
de febrer de 1955 i 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.

Disposició addicional única. Recursos humans i mate-
rials.

El Registre general d’establiments de gallines pone-
dores que preveu l’article 3 funciona amb els actuals
recursos humans i materials dels quals disposa el Minis-
teri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

Disposició transitòria única. Establiments en funciona-
ment.

1. Els titulars dels establiments que estiguin en fun-
cionament abans de l’entrada en vigor d’aquest Reial
decret han de proporcionar a les autoritats competents
les dades necessàries per al registre incloses en l’arti-
cle 4, abans de l’1 de maig de 2003.

2. L’autoritat competent ha de procedir, si s’escau,
a la inscripció corresponent al registre i a la seva noti-
ficació als interessats amb el número distintiu atribuït
a cada establiment, abans del 31 de maig de 2003,
de conformitat amb el que estableixen els articles 5 i 6.

3. Les autoritats competents han d’adoptar les
mesures necessàries perquè els establiments que no
hagin proporcionat les dades necessàries per inscriure’s
al Registre no es puguin continuar utilitzant i, si s’escau,
per procedir a la clausura, a partir de l’1 de juny de
2003.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queda derogada qualsevol altra disposició, del mateix
rang o inferior, en tot el que s’oposi a aquest Reial decret.

Disposició final primera. Caràcter bàsic i títol compe-
tencial.

Les disposicions d’aquest Reial decret tenen el caràc-
ter de normativa bàsica estatal, a l’empara del que dis-
posa l’article 149.1.13a i 16a de la Constitució, que
atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria
de bases i coordinació de la planificació general de l’ac-
tivitat econòmica i de bases i coordinació general de
la sanitat, respectivament.

Disposició final segona. Facultat de desplegament.

Es faculta el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimen-
tació per adoptar, en l’àmbit de les seves competències,
les mesures necessàries per al desplegament del que
disposa aquest Reial decret.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

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

Madrid, 28 de març de 2003.
JUAN CARLOS R.

El ministre d’Agricultura, Pesca
i Alimentació,

MIGUEL ARIAS CAÑETE


