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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN E MEDIO 
AMBIENTE

12487 Real decreto 1392/2012, do 5 de outubro, polo que se modifica o Real decreto 
1135/2002, do 31 de outubro, relativo ás normas mínimas para a protección 
de porcos.

O Real decreto 1135/2002, do 31 de outubro, relativo ás normas mínimas para a 
protección de porcos, establece a aplicación, a partir do 1 de xaneiro de 2013, das 
condicións para o aloxamento das reprodutoras establecidas nos números 2, 3, 4, 5 e no 
segundo parágrafo do número 6 do seu artigo 3, para todas as explotacións porcinas.

Co fin de asegurar a plena aplicación desta normativa a partir do próximo 1 de xaneiro 
de 2013, cómpre modificar o dito real decreto mediante unha disposición transitoria que 
complete o actual marco normativo para que a partir da dita data ningunha explotación 
incumpra eses requisitos.

Finalmente, cómpre adaptar o réxime sancionador á Lei 32/2007, do 7 de novembro, 
para o coidado dos animais na súa explotación, transporte, experimentación e sacrificio.

Dado o marcado carácter técnico desta norma, considérase axustada a súa adopción 
mediante real decreto.

Na elaboración desta disposición foron consultadas as comunidades autónomas e as 
entidades representativas dos sectores afectados.

Na súa virtude, por proposta do ministro de Agricultura, Alimentación e Medio 
Ambiente, de acordo co Consello de Estado e logo de deliberación do Consello de 
Ministros na súa reunión do día 5 de outubro de 2012,

DISPOÑO:

Artigo único. Modificación do Real decreto 1135/2002, do 31 de outubro, relativo ás 
normas mínimas para a protección de porcos.

O Real decreto 1135/2002, do 31 de outubro, relativo ás normas mínimas para a 
protección de porcos, queda modificado como segue:

Un. O contido do artigo 8 substitúese polo seguinte:

«En caso de incumprimento do disposto neste real decreto, será de aplicación 
o réxime de infraccións e sancións establecido na Lei 32/2007, do 7 de novembro, 
para o coidado dos animais na súa explotación, transporte, experimentación e 
sacrificio, e na normativa autonómica de aplicación, sen prexuízo das posibles 
responsabilidades civís, penais ou doutra orde que poidan concorrer.».

Dous. Engádese unha disposición transitoria co seguinte contido:

«Disposición transitoria única. Plan de axuste e seguimento.

1. Os titulares das explotacións que o 10 de outubro de 2012 aínda non cumpran 
os requisitos establecidos para as porcas e porcas novas nos números 2, 3, 4, 5 e no 
segundo parágrafo do número 6 do artigo 3, remitirán á autoridade competente antes 
do 31 de outubro de 2012 ben un calendario de modificación das instalacións ben, no 
caso de que non teñan previsto modificar as instalacións, un plan detallado de axuste á 
situación prevista o 1 de xaneiro de 2013, que unicamente poderá ser:

a) Cesamento da actividade gandeira.
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b) Suspensión da actividade gandeira.
c) Modificación da clasificación zootécnica.
d) Diminución da capacidade autorizada/do censo da explotación.

No caso de que se presente un calendario de modificación das instalacións, 
deberase indicar:

a) Número de porcas e porcas novas que se poderán aloxar a partir do 1 de 
xaneiro de 2013.

b) Data prevista de presentación da solicitude de modificación da capacidade/do 
censo.

c) Calendario de saída dos animais.
d) Destino dos animais.

No caso de que se presente un plan de axuste, este conterá como mínimo os 
seguintes elementos:

a) Data prevista de presentación de solicitude de cesamento, de suspensión 
ou de modificación da clasificación zootécnica ou da capacidade/censo.

b) Calendario de saída dos animais.
c) Destino dos animais.

O calendario de modificación das instalacións ou o plan de axuste irá 
acompañado dunha declaración responsable do titular da explotación co 
compromiso de que, a partir da data da presentación, se inseminará ou cubrirá 
exclusivamente un número de femias igual ou inferior ao censo que poidan albergar 
as instalacións que estarán adaptadas o 1 de xaneiro de 2013.

O disposto neste punto respecto do plan de axuste ou do calendario de 
modificación das instalacións non será de aplicación cando a autoridade competente 
xa dispoña da correspondente información prevista no dito plan ou comunicación.

2. A autoridade competente realizará un seguimento do cumprimento dos 
ditos plans de axuste ou comunicacións e efectuará, se for o caso, controis 
específicos.

3. As autoridades competentes adoptarán, nas instalacións que o 1 de xaneiro 
de 2013 non cumpran os requisitos establecidos para as porcas e porcas novas 
nos números 2, 3, 4, 5 e no segundo parágrafo do número 6 do artigo 3, ademais 
das medidas correctoras ou sancionadoras que procedan en cada caso, as 
seguintes medidas:

a) Prohibirase toda entrada de animais e material xenético da especie porcina.
b) Prohibirase toda saída de animais con destino diferente do sacrificio, ou a 

explotacións que cumpran os requisitos establecidos para as porcas e porcas 
novas nos números 2, 3, 4, 5 e no segundo parágrafo do número 6 do artigo 3.

c) Prohibirase a práctica da inseminación artificial ou da monta natural.
d) Reducirase o censo da explotación a un máximo de 9 porcas.».

Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no «Boletín 
Oficial del Estado».

Dado en Madrid o 5 de outubro de 2012.

JUAN CARLOS R.

O ministro de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente,
MIGUEL ARIAS CAÑETE
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