BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 133

I.

Dissabte 4 de juny de 2011

Secc. I.

DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE MEDI AMBIENT, I MEDI RURAL I MARÍ
9733

Reial decret 773/2011, de 3 de juny, pel qual es modifica el Reial decret 3/2002,
d’11 de gener, pel qual s’estableixen les normes mínimes de protecció de les
gallines ponedores.

La normativa en matèria de protecció de gallines ponedores estableix les característiques
dels diferents sistemes de cria, així com les seves condicions d’utilització.
El Reial decret 3/2002, d’11 de gener, pel qual s’estableixen les normes mínimes de
protecció de les gallines ponedores, estableix, a l’article 3.2, paràgraf a), que la cria en
gàbies no condicionades queda prohibida a partir de l’1 de gener de 2012. Per tal d’assegurar
el compliment de la normativa, és convenient que els titulars de les explotacions realitzin la
planificació necessària i que l’autoritat competent dugui a terme la seva tasca de vigilància,
a fi de garantir les pràctiques equitatives en la producció ramadera.
D’aquesta manera, l’aplicació de la normativa vigent es realitza homogèniament i els
operadors que compleixin la normativa no es troben en una situació de desavantatge
respecte als qui no la compleixin, atès que efectuar els canvis necessaris per complir la
normativa suposa realitzar una inversió econòmica a l’explotació i mantenir els animals en
menys densitat.
Així mateix, convé preveure un sistema reforçat d’informació sobre el resultat dels
controls oficials, en particular dels realitzats els primers mesos de l’any 2012, que ajudin a
conèixer la situació a tot el territori nacional.
Finalment, és necessari 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, publicada amb posterioritat al dit Reial decret i que per tant no hi figura.
Atès el caràcter tècnic marcat d’aquesta norma, es considera ajustat adoptar-la
mitjançant reial decret.
En l’elaboració d’aquesta disposició han estat consultades les comunitats autònomes
i les entitats representatives dels sectors afectats.
En virtut d’això, a proposta de la ministra de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, d’acord
amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del
dia 3 de juny de 2011,
DISPOSO:
Article únic. Modificació del Reial decret 3/2002, d’11 de gener, pel qual s’estableixen
les normes mínimes de protecció de gallines ponedores.
El Reial decret 3/2002, d’11 de gener, pel qual s’estableixen les normes mínimes de
protecció de gallines ponedores, queda modificat de la manera següent:
U.

El contingut de l’article 7 se substitueix pel següent:
«En cas d’incompliment del que disposa el present Reial decret, és aplicable el
règim d’infraccions i sancions que estableix la Llei 32/2007, de 7 de novembre, per
a la cura dels animals, en la seva explotació, transport, experimentació i sacrifici.»

Dos.

S’afegeix un nou article 8, amb el contingut següent:

«Article 8.

Implementació.

1. Els titulars de les explotacions que no disposin dels sistemes de cria que
estableixen els annexos III o IV, i que a partir de l’1 de gener de 2012 vulguin seguir
produint ous, han de remetre a l’autoritat competent abans de l’1 de juliol de 2011 un
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pla d’adaptació. Aquest pla ha de garantir, segons el parer de l’autoritat competent,
que l’explotació està adaptada als requeriments de la normativa vigent en la data
prevista i conté, almenys, la informació mínima que preveu l’annex V.
2. L’autoritat competent ha de realitzar un seguiment del compliment del dit pla
d’adaptació i ha d’efectuar, si s’escau, controls específics a partir de l’1 de gener de
2012 a totes les explotacions que encara no disposin l’1 de desembre de 2011 dels
sistemes de cria que estableixen els annexos III o IV.
3. Abans de l’1 de març de 2012 l’autoritat competent ha de fer arribar al
Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí un informe sobre la situació de totes
les explotacions de gallines ponedores que hagin presentat el pla d’adaptació que
preveu l’apartat 1, així com un resum estadístic de la situació de totes les explotacions
ubicades al seu àmbit territorial, d’acord amb el format que estableix el quadre 1 de
l’annex IV de la Decisió 2006/778/CE, de 14 de novembre, per la qual s’estableixen
requisits mínims per a la recollida d’informació durant la inspecció d’unitats de
producció on es mantinguin determinats animals amb finalitats ramaderes, així com
la informació que preveu l’article 8.2.b) de la Decisió esmentada.»
Tres. S’afegeix un nou annex V, amb el contingut següent:
«ANNEX V
Contingut mínim del pla d’adaptació, d’acord amb l’article 8.1
1.

Dades del titular de l’explotació:

1.1 Nom/Raó social.
1.2 Adreça.
1.3 Telèfon.
1.4 NIF.
2.
3.
3.1
3.2
3.3

Codi REGA de l’explotació.
Dades de la subexplotació:
Nombre de naus.
Capacitat màxima.
Cens (declaració anual obligatòria 2010).

4. Per a cada nau amb categoria de producció d’ous de les que indica el punt
anterior:
4.1 Forma de cria (actual i prevista després de l’adaptació).
4.2 Capacitat per categoria de forma de cria, registrada en REGA (actual i
prevista després de l’adaptació).
4.3 Cens per categoria de forma de cria el dia que es presenta el pla d’adaptació
i el previst després de l’adaptació.
4.4 Densitat, o superfície disponible, dels animals el dia que es presenta el pla
d’adaptació i la prevista després de l’adaptació.
4.5 Data d’entrada de la bandada present a la nau.
4.6 Data de sortida prevista de la bandada present a la nau.
5. Informació sobre el pla d’adaptació, per a cada una de les naus indicades
en el punt 3.1 que necessitin ser adaptades:
5.1
5.2
5.3
etc).»

Dates previstes d’inici i de finalització de les obres.
Data prevista d’entrada d’animals després de reconversió.
Documents de verificació que s’aporten (contracte d’obra, factura proforma,
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Disposició final única. Entrada en vigor.
El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial
de l’Estat».
Madrid, 3 de juny de 2011.
JUAN CARLOS R.
La ministra de Medi Ambient,
i Medi Rural i Marí,
ROSA AGUILAR RIVERO
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