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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE MEDI AMBIENT, I MEDI RURAL I MARÍ
13705 Reial decret 1089/2010, de 3 de setembre, pel qual es modifica la normativa 

reguladora en matèria d’explotacions porcines extensives.

El Reial decret 1221/2009, de 17 de juliol, pel qual s’estableixen normes bàsiques 
d’ordenació de les explotacions de bestiar porcí extensiu i pel qual es modifica el Reial 
decret 1547/2004, de 25 de juny, pel qual s’estableixen les normes d’ordenació de les 
explotacions cunícoles, va configurar un nou marc legal per a les explotacions porcines 
extensives, d’acord amb les exigències derivades de diferents disposicions nacionals, així 
com de la normativa comunitària sobre benestar animal, higiene i sanitat pecuària, i 
protecció del medi ambient. D’aquesta manera, va establir unes condicions mínimes 
dirigides a minimitzar els riscos de tipus sanitari i mediambiental que aquest tipus 
d’explotacions pot comportar.

En el text del Reial decret 1221/2009, de 17 de juliol, s’han identificat certs errors i 
omissions, que han de ser esmenats per al correcte exercici de l’activitat ramadera. En 
conseqüència, aquesta modificació permet corregir l’error detectat en relació amb els límits 
de capacitat establerta per a cada un dels grups en els quals es classifiquen les explotacions 
porcines extensives. Així mateix permet esmenar l’omissió de l’equivalència en UBG dels 
porcs de 20 a 50 kg, i l’omissió de la possibilitat de transportar els animals vells d’una 
explotació juntament amb animals d’engreix de la mateixa explotació, amb destinació a 
l’escorxador.

Tenint en compte el marcat caràcter tècnic d’aquesta norma, es considera apropiat 
adoptar-la mitjançant un Reial decret.

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

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Medi ambient, i Medi Rural i Marí, amb 
l’aprovació prèvia de la 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 3 de setembre de 2010,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 1221/2009, de 17 de juliol, pel qual s’estableixen 
normes bàsiques d’ordenació de les explotacions de bestiar porcí extensiu i pel qual es 
modifica el Reial decret 1547/2004, de 25 de juny, pel qual s’estableixen les normes 
d’ordenació de les explotacions cunícoles.

El Reial decret 1221/2009, de 17 de juliol, pel qual s’estableixen normes bàsiques 
d’ordenació de les explotacions de bestiar porcí extensiu i pel qual es modifica el Reial 
decret 1547/2004, de 25 de juny, pel qual s’estableixen les normes d’ordenació de les 
explotacions cunícoles, es modifica de la manera següent:

U. L’apartat 2 de l’article 3 queda redactat de la manera següent:

«2. Classificació per la seva capacitat productiva: les explotacions porcines 
extensives es classifiquen en funció de la seva capacitat productiva, expressada en 
UBG, d’acord amb les equivalències que estableix per a cada tipus de bestiar l’article 
4.1.a).1r, de la manera següent: 

a) Grup primer: explotacions amb una capacitat de fins a 120 UBG, que 
dediquin com a màxim 37 UBG als reproductors. 

b) Grup segon: explotacions amb una capacitat de més de 120 UBG i fins a 
360 UBG, que dediquin com a màxim 112 UBG als reproductors. 
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c) Grup tercer: explotacions amb una capacitat de més de 360 UBG i fins a 720 
UBG, que dediquin com a màxim 225 UBG als reproductors. 

Les comunitats autònomes poden modular les capacitats màximes que preveu 
l’apartat c), en funció de les característiques de les zones en què s’ubiquin les 
explotacions, de les circumstàncies productives o d’altres condicions que pugui 
determinar l’òrgan competent d’aquelles, sense que en cap cas pugui augmentar 
l’esmentada capacitat per a la seva aplicació a l’engreix en més d’un 20 per cent.»

Dos. L’article 4 es modifica de la manera següent: el número 1r de la lletra a) del seu 
apartat 1 i el número 4t de la lletra e) del seu apartat 1 queden redactats de la manera 
següent:

«1r La càrrega ramadera de les explotacions porcines extensives no ha de 
superar el límit establert per a cada explotació en el Registre d’explotacions que 
preveu l’article 7, i no ha de sobrepassar la densitat de 15 porcs d’engreix/hectàrea 
(2,4 UBG/ha), o el seu equivalent d’acord amb la taula següent:

1r. 1 Truja amb garrins de fins a 23 kg: 0,30 UBG.
1r. 2 Truja de reposició: 0,14 UBG.
1r. 3 Porc de 20 a 50 kg: 0,10 UBG.
1r. 4 Porc de més de 50 kg: 0,16 UBG.
1r. 5 Verro: 0,30 UBG.

Es poden mantenir animals de diferents categories, sempre d’acord amb les 
equivalències que descriu aquest apartat, i dins de les densitats màximes 
establertes.»

«4t Amb caràcter general i llevat de casos degudament justificats i autoritzats, 
només es permet el moviment d’animals vells amb destinació a centres d’agrupament 
de reproductors per a animals vells o directament a l’escorxador. En qualsevol cas, 
els camions han d’anar correctament rentats i desinfectats i s’han d’impedir càrregues 
compartides amb altres categories de porcí, excepte quan en el mitjà de transport 
només es transportin els animals vells juntament amb animals d’engreix de la 
mateixa explotació, amb destinació a l’escorxador.»

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret té el caràcter de normativa bàsica estatal, i es dicta a l’empara del 
que disposa l’article 149.1. 13a de la Constitució, pel qual s’atribueix a l’Estat la competència 
exclusiva en matèria de bases i coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica, 
excepte en el que correspon a la modificació del número 1r de la lletra a) de l’apartat 1 de 
l’article 4, que es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.23a de la Constitució que 
atribueix a l’Estat la competència exclusiva en la legislació bàsica sobre protecció del medi 
ambient, i la modificació del número 4t de la lletra e) de l’apartat 1 de l’article 4, que es dicta 
a l’empara del que disposa l’article 149.1. 16a de la Constitució, que atribueix a l’Estat la 
competència exclusiva sobre les bases i la coordinació general de la sanitat.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 3 de setembre de 2010.

JUAN CARLOS R.

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

ELENA ESPINOSA MANGANA
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