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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT
5721 Reial decret 255/2016, de 10 de juny, pel qual es modifica el Reial decret 

4/2014, de 10 de gener, pel qual s’aprova la norma de qualitat per a la carn, el 
pernil, l’espatlla i el llom embotit ibèrics.

El Reial decret 4/2014, de 10 de gener, pel qual s’aprova la norma de qualitat per a la 
carn, el pernil, l’espatlla i el llom embotit ibèrics, constitueix la normativa bàsica que regeix 
aquests productes a Espanya, i estableix els requisits de qualitat per a la seva elaboració 
i comercialització, d’identificació i traçabilitat dels productes, així com el règim de control, 
inspecció i certificació.

La producció de porcins del tronc ibèric (porc ibèric a Espanya i porcí alentejà a 
Portugal), en règim extensiu, és una activitat tradicional duta a terme de manera idèntica a 
Portugal i Espanya, amb l’ús d’un ecosistema comú, el montado o devesa, que dóna lloc a 
animals i productes d’alta qualitat. L’origen genètic comú de totes dues races ha possibilitat 
un comerç tradicional transfronterer d’animals de raça alentejana cap a Espanya, destinats 
a l’elaboració de productes ibèrics, beneficiós per a les economies locals a banda i banda 
de la frontera, que és necessari preservar i desenvolupar.

Per protegir aquests intercanvis els governs de tots dos països han cooperat i han 
arribat a diversos acords, el primer dels quals va ser un «Protocol tècnic per a l’aplicació 
de la norma de qualitat dels productes del porc ibèric als animals de raça alentejana i per 
a l’harmonització de les condicions de cria dels porcs ibèrics a Espanya i Portugal», 
acordat i signat el 27 de juny de l’any 2003 pels caps de totes dues delegacions, en el 
marc de la XLII reunió hispanolusitana d’higiene, sanitat i producció animal, que va tenir 
lloc a Baiona (Pontevedra). Posteriorment, l’octubre de 2005, es va acordar la «Declaració 
conjunta sobre el reforç de la col·laboració transfronterera entre Portugal i Espanya en els 
àmbits relacionats amb el porcí del tronc ibèric» signada pels ministres competents en 
matèria d’agricultura de tots dos països. Més recentment es va establir un «Memoràndum 
d’entesa en matèria de control en l’àmbit de la norma de qualitat dels productes del porc 
ibèric/alentejà produïts i transformats a Portugal», entre l’aleshores Ministeri de Medi 
Ambient, i Medi Rural i Marí d’Espanya i el Ministeri d’Agricultura, Desenvolupament Rural 
i Pesca de Portugal, signat el 31 de maig de 2011 per la directora general d’Indústries i 
Mercats Alimentaris d’Espanya i el director del Gabinete de Planeamento e Politicas de 
Portugal, que està actualment en vigor. Aquest Memoràndum va acordar reforçar la 
col·laboració transfronterera entre Portugal i Espanya en els àmbits relacionats amb el 
porc de tronc ibèric, amb el desenvolupament dels requisits establerts per la norma 
anterior, aprovada pel Reial decret 1469/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova la 
norma de qualitat per a la carn, el pernil, l’espatlla i el llom embotit ibèrics.

La norma vigent de qualitat de l’ibèric declara a l’article 1 que «s’admeten, així mateix, 
els productes elaborats a Portugal, amb base als acords signats entre les autoritats 
d’Espanya i Portugal sobre la producció, l’elaboració, la comercialització i el control dels 
productes ibèrics», però no ha recollit expressament l’equivalència entre les races 
ibèriques i alentejanes, per la qual cosa es podria suscitar el dubte de si els animals vius 
procedents de Portugal es podrien admetre per elaborar productes ibèrics acollits a la 
norma de qualitat de l’ibèric. Per poder solucionar aquesta qüestió és necessari modificar 
la norma esmentada, incloent-hi una disposició que estableixi aquesta equivalència.

En aquest marc, amb data 14 de desembre de 2015, el Govern portuguès es va 
adreçar a l’espanyol, i va sol·licitar l’avaluació del Reial decret 4/2014, de 10 de gener, 
amb la finalitat d’assegurar la continuïtat del comerç transfronterer d’animals de raça 
alentejana, després de la finalització de la pròrroga que el Reial decret esmentat estableix 
respecte als aspectes racials. Amb data 11 de gener de 2016, el Ministeri d’Agricultura, 
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Alimentació i Medi Ambient va emetre una resposta en què informava que, per preservar 
aquest comerç transfronterer, necessari per als ramaders i elaboradors de tots dos països, 
es portaria a terme una modificació del Reial decret en vigor. Posteriorment, el Govern 
portuguès va precisar que aquest comerç transfronterer comprenia també les produccions 
d’animals resultants dels encreuaments entre porcs alentejans i porcs de raça Duroc, per 
la qual cosa també en va sol·licitar la inclusió.

Així mateix, les entitats gestores dels llibres genealògics del porc alentejà i del porc 
ibèric han posat de manifest, sobre la base de diversos estudis científics, que el tronc 
ibèric esmentat abraça genèticament el porc alentejà i el porc ibèric, la qual cosa garanteix 
una similitud molt elevada en la primera matèria, objecte d’elaboració dels productes 
regulats per la norma de qualitat de l’ibèric. Per tant, no hi ha cap inconvenient en 
l’acceptació dels animals alentejans i els seus encreuaments amb animals de raça Duroc 
destinats exclusivament al sacrifici i la transformació.

Per tot això, amb la finalitat d’evitar el cessament o les distorsions en el comerç 
tradicional de les produccions d’animals procedents de porcs de raça alentejana i 
d’encreuaments d’aquests amb porcs de raça Duroc, amb destinació exclusivament a 
l’elaboració de productes ibèrics, la realitat dels quals s’havia reconegut en els documents 
enumerats i aprovats abans entre els dos països, i tenint en compte la resta d’antecedents 
exposats, es fa necessari, als efectes únics del Reial decret 4/2014, de 10 de gener, 
establir una equivalència entre els animals descendents de reproductors inscrits en tots 
dos llibres genealògics, de la raça ibèrica i de la raça alentejana.

En conseqüència, aquest Reial decret inclou una nova disposició addicional en el Reial 
decret 4/2014, de 10 de gener, pel qual s’aprova la norma de qualitat per a la carn, el 
pernil, l’espatlla i el llom embotit ibèrics, que permet donar cabuda a les produccions 
procedents de porcs alentejans i els seus encreuaments amb Duroc.

En l’elaboració d’aquest Reial decret s’han consultat les comunitats autònomes així 
com les entitats representatives dels sectors afectats.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, 
d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la 
reunió del dia 10 de juny de 2016,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 4/2014 de 10 de gener, pel qual s’aprova la 
norma de qualitat de la carn, el pernil, l’espatlla i el llom embotit ibèrics.

S’introdueix una nova disposició addicional en el Reial decret 4/2014, de 10 de gener, 
pel qual s’aprova la norma de qualitat de la carn, el pernil, l’espatlla i el llom embotit ibèrics, 
amb el contingut següent:

«Disposició addicional quarta. Equivalències per als porcs de raça alentejana de 
Portugal.

Als efectes del compliment d’aquest Reial decret, els animals de raça alentejana 
inscrits en el llibre genealògic gestionat per una organització o associació de 
criadors oficialment reconeguda per a aquesta raça per les autoritats competents de 
Portugal són equivalents als animals de raça ibèrica inscrits també en el seu llibre 
genealògic, i se’ls apliquen els mateixos requisits que a aquests.

Els productes procedents d’aquests animals poden utilitzar les designacions per 
tipus racial que estableix l’article 3.1.c) en les mateixes condicions que els 
procedents d’animals ibèrics.»
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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, 10 de juny de 2016.

FELIPE R.

La ministra d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient,
ISABEL GARCÍA TEJERINA
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