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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ
9462 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’any 1984 es va publicar el Reglament (CEE) núm. 3220/84 del Consell, de 13 de 
novembre de 1984, pel qual es determina el model comunitari de classificació de canals de 
porc, i un any més tard el Reglament (CEE) núm. 2967/85 de la Comissió, de 24 d’octubre 
de 1985, pel qual s’estableixen les modalitats d’aplicació del model comunitari de 
classificació de les canals de porc, que van establir les regles generals per assegurar una 
classificació uniforme de les canals de porcí a tots els estats membres. Aquest marc 
normatiu va suposar un important impuls a la normalització en el comerç intracomunitari i 
a la transparència del mercat de la carn de porcí. El desplegament d’aquestes disposicions 
i la seva adaptació a l’ordenament jurídic espanyol es van dur a terme a través de l’Ordre 
del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació de 21 de desembre de 1988 per la qual es 
determina la graella de classificació de canals de porc.

Posteriorment, com a conseqüència del procés de simplificació normativa en una de 
les últimes reformes de la política agrícola comuna, es va modificar el marc europeu en 
matèria de classificació de canals amb la publicació del Reglament (CE) núm. 1249/2008 
de la Comissió, de 10 de desembre de 2008, que estableix disposicions d’aplicació 
relatives als models comunitaris de classificació de canals de boví, porcí i oví i a la 
comunicació dels seus preus, per tal de facilitar la transparència en el mercat intracomunitari 
de la carn de porcí. Aquest nou Reglament en matèria de classificació de canals es va 
desplegar al Regne d’Espanya a través del Reial decret 1028/2011, de 15 de juliol, pel qual 
s’estableixen disposicions d’aplicació relatives a la classificació de les canals de porcí, que 
va incorporar al nostre marc legal els nous requisits, especialment els que estaven a criteri 
dels estats membres.

L’última reforma de la política agrícola comuna, aprovada l’any 2013, concedeix una 
enorme importància a la simplificació i la reducció de traves administratives per a 
l’Administració i els operadors econòmics. En aquest sentit, el Reglament (CE) núm. 
1249/2008 de la Comissió, de 10 de desembre de 2008, s’ha modificat a través de normes 
més simplificades, alineades amb el Tractat de Lisboa, que, a més, en la línia de l’objectiu 
de reduir el nombre de normes, unifiquen en un reglament delegat i un reglament 
d’execució els reglaments que establien disposicions d’aplicació del model europeu de 
classificació de canals i els relatius a la comunicació de preus. D’aquesta manera, el juliol 
de 2017 es van publicar els dos nous reglaments que regulen els models de la Unió de 
classificació de canals: el Reglament delegat (UE) 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 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.

Amb la publicació d’aquests nous reglaments és necessari, per garantir la seguretat 
jurídica, incorporar al nostre marc legal les modificacions de la nova normativa, sense 
perjudici de l’aplicació directa de les disposicions esmentades, així com el desplegament 
dels aspectes que els nous reglaments deixen a criteri dels estats membres. En aquest 
Reial decret s’estableixen disposicions específiques en matèria de classificació de canals 
de porcí al Regne d’Espanya, d’acord amb el que disposen el Reglament (UE) núm. 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 164  Dissabte 7 de juliol de 2018  Secc. I. Pàg. 2

1308/2013, de 17 de desembre, així com el Reglament delegat (UE) 2017/1182 de la 
Comissió, de 20 d’abril de 2017, i el Reglament d’execució (UE) 2017/1184 de la Comissió, 
de 20 d’abril de 2017, la qual cosa comporta la derogació del Reial decret 1028/2011, 
de 15 juliol.

Així, les particularitats de la pràctica comercial en el mercat espanyol de la carn de 
porcí aconsellen l’aplicació d’una sèrie d’opcions referides a la possibilitat de no aplicar la 
classificació de canals en escorxadors petits; la possibilitat de no aplicar la classificació de 
canals en animals de races autòctones i en els encreuaments de la raça ibèrica que inclou 
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, i en canals amb determinades formes de 
comercialització amb una composició corporal anatòmica que impossibilita una classificació 
homogènia i normalitzada de les canals; la possibilitat d’autoritzar noves presentacions, 
aplicant la correcció corresponent respecte al pes; la possibilitat d’aplicar les excepcions a 
l’obligació genèrica de marcatge que estableix la normativa europea; i la possibilitat de 
sobrepassar el termini de 45 minuts establert entre el dessagnament i el pesatge del porc, 
sempre que s’apliquin les deduccions corresponents al percentatge de reducció per aireig.

D’altra banda, és necessari establir les bases per a l’aplicació al Regne d’Espanya dels 
controls sobre el terreny en la classificació, el pesatge i el marcatge de les canals de porcí 
que, en l’exercici de les seves competències, han de dur a terme les autoritats competents 
de les comunitats autònomes i de les ciutats de Ceuta i Melilla. Aquests controls oficials 
s’han de basar en una avaluació del risc prèvia, la qual cosa ha de permetre a les autoritats 
competents enfocar els controls cap als operadors o les activitats de més risc, i millorar així 
l’eficiència en la gestió dels recursos públics. Així mateix, és necessari determinar les 
bases de les mesures que s’han d’adoptar quan es detectin irregularitats i de la correcció 
de deficiències corresponent. Igualment, és necessari constituir la Mesa de Coordinació de 
Classificació de Canals i Preus, com a òrgan d’assessorament i coordinació en aquesta 
matèria, i possibilitar l’extensió de les seves funcions a altres sectors ramaders, i, finalment, 
es requereix incorporar el règim sancionador que s’ha d’aplicar en matèria de classificació, 
pesatge i marcatge de canals porcines.

Finalment, és procedent derogar, per seguretat jurídica, l’Ordre PRE/917/2013, de 20 
de maig, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades a 
agrupacions de productors per a la realització de projectes d’investigació aplicada i 
innovació en els sectors boví, porcí, oví, caprí, avícola i cunícola, i per la qual es convoquen 
les corresponents a l’any 2013.

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.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.13a de la 
Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de 
bases i coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica.

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.
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D’acord amb l’article 25 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, aquest projecte està 
previst al Pla anual normatiu per al 2018, aprovat pel Consell de Ministres el 7 desembre 
de 2017.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, amb 
l’aprovació prèvia que preveu l’article 26.5, paràgraf cinquè, de la Llei 50/1997, de 27 de 
novembre, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de 
Ministres a la reunió del dia 6 de juliol de 2018,

DISPOSO:

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

L’objecte d’aquest Reial decret és establir disposicions específiques en matèria de 
classificació de canals de porcí al Regne d’Espanya, d’acord amb el que disposen el 
Reglament (UE) 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, així com el Reglament delegat (UE) 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 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.

Article 2. Definicions.

1. Als efectes d’aquest Reial decret són aplicables les definicions de canal i 
presentació de l’annex IV del Reglament (UE) 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.

2. A més, s’entén per autoritat competent els òrgans competents de les comunitats 
autònomes i de les ciutats de Ceuta i Melilla.

Article 3. Classificació obligatòria de canals i excepcions.

1. El model de la Unió de classificació de canals de porcí que preveu l’article 10 del 
Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre 
de 2013, s’ha d’utilitzar a tots els escorxadors que sacrifiquin porcí per a la classificació de 
totes les canals dels animals de l’espècie porcina diferents dels utilitzats per a la 
reproducció, els garrins i els animals sacrificats d’urgència.

2. El valor comercial de les canals de porcí es determina pel contingut estimat de 
carn magra i el pes de la canal, de conformitat amb el que estableix l’annex IV, lletra B, 
apartat IV, del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 
de desembre de 2013.

3. Sense perjudici del que estableix l’apartat 1, aquest model no és aplicable 
obligatòriament:

a) En els escorxadors que duguin a terme un nombre màxim de sacrificis inferior a 
cinc-cents porcs per setmana com a mitjana anual, sense perjudici que l’autoritat competent 
pugui baixar aquest límit a menys de cinc-cents porcs per setmana com a mitjana anual.

Les autoritats competents han de notificar a la Direcció General de Produccions i 
Mercats Agraris del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació la decisió adoptada en 
relació amb el que estableix la lletra a) d’aquest apartat, i han d’especificar el nombre 
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màxim de sacrificis que es poden efectuar a cada escorxador exempt de l’aplicació del 
model de la Unió Europea, a fi que la Direcció General esmentada notifiqui aquesta 
informació a la Comissió Europea.

b) En les canals de porcí de la raça ibèrica (incloses les varietats entrepelat, vermell 
d’Extremadura, lampinyo, tacat de Jabugo i torbiscal) i els seus encreuaments, així com en 
les races autòctones en perill d’extinció, que recull el Catàleg oficial de races de bestiar 
d’Espanya que estableix el Reial decret 2129/2008, de 26 de desembre, pel qual s’estableix 
el Programa nacional de conservació, millora i foment de les races ramaderes, o la norma 
que la pugui substituir en el futur.

c) En les formes de comercialització de les canals de porcí que recull l’annex I.

Article 4. Presentació de la canal.

1. Als efectes del que estableix aquest Reial decret, les canals s’han de presentar 
sense la llengua, les cerres, les peülles, els òrgans genitals, el llard, els ronyons i el 
diafragma, segons el que disposa l’annex IV, punt B.III, del Reglament (UE) núm. 
1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.

2. A més, no es pot retirar greix, múscul o cap altre teixit de les canals abans de 
pesar-les, classificar-les i marcar-les, excepte en els casos en què s’apliquin exigències 
veterinàries, tal com estableix l’article 6 del Reglament delegat (UE) 2017/1182 de la 
Comissió, de 20 d’abril de 2017.

3. No obstant el que disposen els apartats anteriors, considerant la pràctica comercial 
seguida a Espanya, com a excepció a la presentació tipus que estableix la normativa de la 
Unió Europea esmentada, les canals de porcí també es poden ajustar a les modalitats de 
presentació que figuren a l’annex II en el moment de pesar-les i classificar-les. A més, en 
aplicació de l’article 5 del Reglament d’execució (UE) 2017/1184 de la Comissió, de 20 
d’abril de 2017, amb la finalitat de poder fixar les cotitzacions de les canals de porcí sobre 
una base comparable, a l’annex II figuren els coeficients de correcció corresponents.

Article 5. Pesatge, classificació i marcatge.

1. Les canals de porcí s’han de marcar amb la lletra majúscula que representi la 
classe de la canal o el percentatge de carn magra estimada, de conformitat amb el que 
disposa l’article 8 del Reglament delegat (UE) 2017/1182 de la Comissió, de 20 d’abril 
de 2017. A més, s’han d’utilitzar unes lletres o xifres d’almenys dos centímetres d’alt, que 
garanteixin la llegibilitat del marcatge.

Sense perjudici del que disposa el paràgraf primer d’aquest apartat, es pot marcar en 
les canals de porcí una indicació que es refereixi al pes d’aquesta o altres indicacions que 
es considerin adequades.

2. No obstant el que estableix l’apartat anterior, no és obligatori el marcatge de les 
canals:

a) Sempre que l’escorxador estengui una acta de conformitat amb el model establert 
per l’autoritat competent que indiqui, per a cada canal, almenys les dades següents:

1r Una identificació individual de la canal mitjançant qualsevol mètode inalterable que 
garanteixi en tot moment la seva traçabilitat.

2n El pes de la canal en calent.
3r El resultat de la classificació.

Les actes les ha de signar el dia en què s’estenguin una persona de l’escorxador 
encarregada de la funció de control i s’han de conservar durant, almenys, tres mesos des 
del dia de la signatura.

No obstant això, per poder-les comercialitzar sense especejar en un altre Estat 
membre, les canals s’han de marcar de conformitat amb el que estableixen l’article 8 del 
Reglament delegat (UE) 2017/1182 de la Comissió, de 20 d’abril de 2017, i l’apartat 1 
d’aquest article.
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b) Quan totes les canals es trossegin, com una operació contínua, en una sala 
d’especejament autoritzada de conformitat amb el Reglament (CE) núm. 853/2004 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, pel qual s’estableixen normes 
específiques d’higiene dels aliments d’origen animal, i adjunta a l’escorxador.

3. En tots els escorxadors en què s’efectuï la classificació de canals s’ha de portar un 
registre diari, que vinculi la identificació individual de cada canal amb el seu pes en calent 
i amb el seu contingut estimat de carn magra o resultat de la classificació, i s’ha de garantir 
en tot moment la seva traçabilitat. Aquest registre, així com els albarans i els documents 
de comunicació que preveu l’article 8, s’han de conservar durant un mínim de tres mesos 
des del dia del sacrifici dels animals.

4. És responsabilitat dels escorxadors garantir el bon funcionament de tots els equips 
i aparells de mesura, inclòs el control del funcionament de les bàscules i dels equips de 
classificació.

Les bàscules emprades en els pesatges, així com els elements accessoris emprats en 
el pesatge, s’han d’adaptar a la normativa reguladora de control metrològic. A més, els 
instruments de pesatge han d’estar segellats per garantir la correcció i la transparència de 
les operacions de pesatge.

5. L’escorxador ha de disposar de procediments que permetin garantir que el pes 
registrat coincideix amb el valor real del pesatge i que queda recollit fidelment, si s’escau, 
en el registre informàtic.

Article 6. Pes de la canal.

Per determinar el pes en fred, tal com estableix l’article 14 del Reglament delegat (UE) 
2017/1182 de la Comissió, de 20 d’abril de 2017, i en virtut del que estableix l’article 7 del 
mateix Reglament, si en un escorxador determinat no es pot respectar el termini de 45 
minuts entre el degollament i el pesatge de la canal, el pesatge es pot efectuar després 
d’aquest període, a condició que la deducció del 2% que preveu l’article 14.3 del Reglament 
delegat (UE) 2017/1182 de la Comissió, de 20 d’abril de 2017, es redueixi un 0,1% per 
cada quart d’hora addicional, o part d’aquest, quan el temps entre el degollament i el 
pesatge superi els 45 minuts.

Article 7. Contingut de carn magra de les canals de porcí.

1. De conformitat amb el que estableix l’annex IV, lletra B, apartat IV, del Reglament 
(UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, el 
contingut estimat en carn magra s’ha d’avaluar mitjançant els mètodes autoritzats per la 
Comissió, segons la Decisió de la Comissió 2009/11/CE, de 19 de desembre de 2008, 
relativa a l’autorització de mètodes de classificació de les canals de porc a Espanya.

2. Els mètodes de classificació utilitzats per determinar el contingut de carn magra de 
les canals els ha d’operar personal qualificat, amb un mínim de formació suficient, si bé 
aquesta formació es pot acreditar mitjançant experiència pràctica. L’autoritat competent pot 
establir els requisits mínims de formació i experiència per al personal que determini el 
contingut de carn magra de les canals de porcí.

Article 8. Comunicació dels resultats de classificació.

1. La comunicació dels resultats de la classificació que estableix l’article 1 del 
Reglament d’execució (UE) 2017/1184 de la Comissió, de 20 d’abril de 2017, es pot fer per 
escrit o per via electrònica, en l’albarà o en un document adjunt. Aquesta comunicació s’ha 
de lliurar al proveïdor dels animals o a la persona física o jurídica que n’ordeni el sacrifici 
com a màxim al final de la jornada de sacrifici i, en tot cas, sempre dins de les 24 hores 
posteriors al sacrifici dels animals.

2. La comunicació esmentada ha d’incloure les dades a què es refereixen els apartats 
a), b), c) i d) de l’article 1.1 del Reglament d’execució (UE) 2017/1184 de la Comissió, 
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de 20 d’abril de 2017, i, en particular, la indicació del moment en què s’ha fet el pesatge, 
considerant el temps transcorregut des del dessagnament, i el tipus de presentació.

3. L’escorxador ha d’informar dels resultats de la classificació el ramader i/o el 
propietari dels animals, de conformitat amb el que estableixen els apartats anteriors, quan 
aquest ho sol·liciti expressament, durant un període màxim de tres mesos des del dia del 
sacrifici dels animals.

Article 9. Controls sobre el terreny.

1. L’autoritat competent ha d’efectuar controls sobre el terreny a tots els escorxadors 
que apliquin la classificació obligatòria de canals, per garantir el compliment dels requisits 
de la normativa de la Unió Europea en matèria de classificació de canals i d’aquest Reial 
decret, de conformitat amb el que estableixen els articles 2 i 3 del Reglament d’execució 
(UE) 2017/1184 de la Comissió, de 20 d’abril de 2017. Aquests controls sobre el terreny 
s’han de fer sense cap avís previ.

L’autoritat competent pot delegar el control en un organisme de control, independent 
dels escorxadors, entitats de classificació i classificadors qualificats.

2. De conformitat amb el que estableix l’article 3.1 del Reglament d’execució (UE) 
2017/1184 de la Comissió, de 20 d’abril de 2017, els controls sobre el terreny s’han de 
basar en una avaluació de riscos prèvia. A més, aquests controls s’han d’articular a través 
d’un programa de controls aprovat en la mesa de canals que estableix l’article 11, que ha 
d’assentar les bases per determinar la freqüència dels controls, els elements que s’han de 
controlar, així com el nombre mínim de canals que s’han de controlar per part de les 
autoritats competents.

3. Quan l’organisme encarregat dels controls no tingui una dependència orgànica o 
funcional de l’autoritat competent, aquesta ha de verificar que els controls sobre el terreny 
es duen a terme correctament almenys un cop l’any, mitjançant una supervisió física dels 
controls.

4. Sense perjudici de les competències que tinguin reservades els organismes 
oficials encarregats del control metrològic en aplicació del Reial decret 244/2016, de 3 de 
juny, pel qual es desplega la Llei 32/2014, de 22 de desembre, de metrologia, els 
encarregats del control de classificació de canals han de fer els controls següents:

a) Verificació del pesatge real fet a l’establiment, en comparació amb les dades del 
que s’ha comunicat al proveïdor dels animals.

b) Comprovació de la verificació periòdica o posterior a una reparació de les bàscules.

5. A l’efecte de poder complir les obligacions de l’article 25.6 del Reglament delegat 
(UE) 2017/1182 de la Comissió, de 20 d’abril de 2017, l’autoritat competent ha de 
comunicar a la Direcció General de Produccions i Mercats Agraris del Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació la informació relativa als controls duts a terme de conformitat amb 
aquest article.

Article 10. Mesures que s’han d’adoptar quan es detectin irregularitats i correcció de 
deficiències.

1. Sense perjudici del que estableix l’article 4 del Reglament d’execució (UE) 
2017/1184 de la Comissió, de 20 d’abril de 2017, en cas que, com a resultat d’una 
inspecció, s’observi un nombre significatiu de classificacions incorrectes, l’autoritat 
competent ha de valorar, en funció de l’anàlisi de risc, la possibilitat d’augmentar el nombre 
de canals per examinar i la freqüència dels controls, o la possibilitat d’aplicar altres 
mesures correctores que consideri oportunes, sense perjudici de les sancions que 
escaiguin d’acord amb l’article 12.

2. Les deficiències que afectin la traçabilitat o la presentació de la canal s’han de 
solucionar de manera immediata, i l’escorxador ha d’aportar les mesures correctores 
pertinents.
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Article 11. Mesa de Coordinació de Classificació de Canals i Preus.

1. S’estableix la Mesa de Coordinació de Classificació de Canals i Preus com a òrgan 
col·legiat dependent de la Direcció General de Produccions i Mercats Agraris del Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

2. La Mesa està integrada pels membres següents:

a) President: el sub-director general de Productes Ramaders de la Direcció General 
de Produccions i Mercats Agraris.

b) Vicepresident: el sub-director general adjunt de Productes Ramaders.
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 secretaria 
general tècnica del departament.

d) Secretari: un funcionari que ocupi, almenys, el lloc de cap de secció en la relació 
de llocs de treball de la Sub-direcció General de Productes Ramaders, designat pel seu 
titular.

3. En els casos de vacant, absència o malaltia o una altra causa legal, el president és 
substituït pel vicepresident.

4. Així mateix, poden assistir a les reunions de la Mesa, en qualitat d’assessors, un 
màxim de tres persones que, en consideració a la seva competència professional, convoqui 
expressament el president a iniciativa pròpia o a proposta de qualsevol altre membre de la 
Mesa.

5. La Mesa pot aprovar les seves pròpies normes de funcionament. En tot el que no 
prevegin aquestes, s’ha d’aplicar el que disposa el capítol II del títol preliminar de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. La Mesa es reuneix mitjançant 
la convocatòria del seu president, a iniciativa pròpia o a sol·licitud de qualsevol dels seus 
membres.

6. Són funcions de la Mesa de Coordinació de Classificació de Canals i Preus:

a) Assessorar i facilitar la coordinació de les autoritats competents en l’aplicació de 
les disposicions sobre classificació de canals de porcí. Per a això es pot assistir de 
l’assessorament d’experts en matèria de classificació de canals porcines.

b) Assessorar i facilitar la coordinació de les autoritats competents en l’aplicació de 
les disposicions sobre classificació de canals de boví. Per a això es pot assistir del 
dictamen d’experts del comitè de control comunitari que estableix el capítol III del 
Reglament d’execució (UE) 2017/1184 de la Comissió, de 20 d’abril de 2017. La Mesa, en 
particular, ha d’assessorar en l’execució dels assajos de certificació dels dispositius de 
classificació automatitzada de canals de boví.

c) Assessorar i facilitar la coordinació de les autoritats competents en l’aplicació de 
les disposicions sobre classificació de canals d’oví, de conformitat amb el que estableix 
l’apartat C de l’annex IV del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 17 de desembre de 2013.

d) Acordar la constitució de grups de treball específics.

Article 12. Règim sancionador en matèria de classificació, pesatge i marcatge de canals.

El règim d’infraccions i sancions és el que estableixen el Reial decret 1945/1983, de 22 
de juny, pel qual es regulen les infraccions i les sancions en matèria de defensa del 
consumidor i de la producció agroalimentària, i l’article 49.f) del text refós de la Llei general 
per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, així com el que 
preveu la disposició addicional primera, pel que fa a la quantia de les sancions i les 
sancions accessòries, de la Llei 28/2015, de 30 de juliol, per a la defensa de la qualitat 
alimentària, excepte en les comunitats autònomes o les ciutats de Ceuta i Melilla que 
disposin d’un règim sancionador específic, en les quals s’ha d’aplicar aquest règim.
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Disposició addicional única. No increment de la despesa pública.

El funcionament de l’òrgan col·legiat que preveu l’article 11 d’aquest Reial decret no 
suposa un increment de la despesa pública, i s’ha d’atendre amb els mitjans personals, 
tècnics i pressupostaris assignats a l’òrgan superior o directiu en el qual es trobi integrat 
cadascun dels seus membres, d’acord amb el que preveu l’article 2.2 del Reial decret 
776/2011, de 3 de juny, pel qual se suprimeixen determinats òrgans col·legiats i 
s’estableixen criteris per a la normalització en la creació d’òrgans col·legiats en 
l’Administració General de l’Estat i els seus organismes públics.

Disposició transitòria única. Drets i obligacions subsistents.

No obstant el que preveu la lletra b) de la disposició derogatòria única, els beneficiaris 
de les subvencions que preveu l’Ordre PRE/917/2013, de 20 de maig, per la qual 
s’estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades a agrupacions de 
productors per a la realització de projectes d’investigació aplicada i innovació en els sectors 
boví, porcí, oví, caprí, avícola i cunícola, i per la qual es convoquen les corresponents a 
l’any 2013, han de mantenir les obligacions que l’Ordre preveu en els terminis que aquesta 
estableix a l’efecte. Així mateix, aquesta derogació no afecta els drets i els deures derivats 
de tots els actes que s’hagin dictat a la seva empara, mentre puguin conservar la seva 
eficàcia.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades les normes següents:

a) El Reial decret 1028/2011, de 15 de juliol, pel qual s’estableixen disposicions 
d’aplicació relatives a la classificació de les canals de porcí.

b) L’Ordre PRE/917/2013, de 20 de maig, per la qual s’estableixen les bases 
reguladores de les subvencions destinades a agrupacions de productors per a la realització 
de projectes d’investigació aplicada i innovació en els sectors boví, porcí, oví, caprí, avícola 
i cunícola, i per la qual es convoquen les corresponents a l’any 2013.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.13a de la 
Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de 
bases i coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica.

Disposició final segona. Desplegament normatiu i modificació.

S’habilita el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació per modificar els annexos per 
permetre’n l’adaptació a la legislació de la Unió Europea, així com per adaptar, d’acord 
amb les autoritats competents, la composició i les funcions de la Mesa de Coordinació de 
Classificació de Canals i Preus.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’11 de juliol de 2018.

Madrid, 6 de juliol de 2018.

FELIPE R.

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

Formes de comercialització de les canals de porcí excloses del model de la Unió 
de classificació de canals de porcí

Canals sense espinada: canals a les quals, per motius comercials, se’ls ha extret la 
columna vertebral, sense la partició prèvia de la canal per la meitat.

Canals de més de 120 kg de pes de canal: canals que, complint la presentació que 
estableix l’article 4 d’aquest Reial decret, tinguin un pes en calent de la canal superior 
a 120 kg.

ANNEX II

Presentacions de canals de porcí autoritzades a Espanya

Presentació Descripció Coeficient de correcció

Presentació sense mans. Presentació tipus amb les extremitats 
anteriors tallades a l’altura de 
l’articulació carpometacarpiana.

840 grams que s’han d’afegir al 
pes registrat en calent de la 
canal.
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