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semestral. La comunicació s’ha de fer dins dels deu
dies hàbils següents a aquell en el qual els administradors hagin formulat els comptes.
De la mateixa manera, si l’informe d’auditoria
o l’informe de gestió contenen excepcions o discrepàncies respecte de la informació semestral
remesa anteriorment, corregida si s’escau en la
comunicació evacuada de conformitat amb el que
preveu el paràgraf anterior, s’han de comunicar al
Consell Superior d’Esports les modificacions que
aquestes excepcions o discrepàncies haurien determinat en la informació semestral. La comunicació
corresponent s’ha de fer dins dels deu dies hàbils
següents a aquell en el qual s’hagi emès l’informe
d’auditoria.
5. Quan l’informe d’auditoria dels comptes
anuals contingui excepcions, quantificades o no,
i quan l’opinió de l’auditor sigui adversa o hagi estat
denegada, les societats anònimes esportives han
de demanar dels seus auditors un informe especial,
que es remet al Consell Superior d’Esports amb
la informació semestral següent, i que ha de contenir, almenys, la informació següent:
a) En el cas que s’hagin corregit o aclarit les
excepcions formulades en els comptes anuals de
l’últim exercici, s’ha de posar de manifest aquesta
circumstància, així com la incidència que tenen les
correccions introduïdes amb aquest motiu sobre
la informació periòdica de l’exercici en curs.
b) En cas que persisteixin les causes que van
donar lloc a l’opinió amb excepcions, incloses la
denegació d’opinió i l’opinió adversa, es fa constar
expressament aquesta circumstància i, sempre que
sigui possible, els efectes que derivarien d’haver
efectuat els ajustos necessaris en els comptes
anuals o documents auditats perquè no figurin a
l’informe d’auditoria les excepcions corresponents.
6. Les societats anònimes esportives, les
accions de les quals estiguin admeses a cotització
en una borsa de valors, han de complir les obligacions d’informació periòdica que estableix la
legislació del mercat de valors. La Comissió Nacional del Mercat de Valors, una vegada rebuda la
informació pertinent, en remet una còpia al Consell
Superior d’Esports en el termini de deu dies i, en
el cas que l’informe de l’auditor no contingui una
opinió favorable, pot suspendre la cotització de les
accions pel temps que consideri necessari perquè
la informació econòmica sigui coneguda pels
agents intervinents al mercat, i es garanteix la transparència en la formació dels preus.
El ministre d’Economia, amb l’informe previ de
l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes
i de la Comissió Nacional del Mercat de Valors,
regula les especialitats que poden concórrer en relació amb l’abast i la freqüència de la informació
que les societats anònimes esportives cotitzades
en borsa han de fer pública i estableix els models
o formularis relatius a la informació periòdica, així
com les instruccions per emplenar aquests formularis.
7. A més del que disposen els paràgrafs anteriors i la legislació aplicable a les societats anònimes, el Consell Superior d’Esports, d’ofici o a petició de la lliga professional corresponent, pot exigir
la submissió d’una societat anònima esportiva a
una auditoria complementària realitzada per auditors designats per aquest amb l’abast i el contingut
que determini l’acord corresponent. La societat anònima esportiva està obligada a coaborar amb l’au-
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ditor de comptes, facilitant-li tota la informació que
aquest li soiciti, de conformitat amb el que estableix l’article 3 de la Llei 19/1988, de 12 de juliol,
d’auditoria de comptes.»
Disposició transitòria única. Fixació del capital social
mínim de les societats anònimes esportives des de
l’acabament de la temporada 2001/2002.
Per tramitar i resoldre els procediments de fixació
de capital social mínim de societats anònimes esportives
incoats a partir de l’acabament de la temporada
2000/2001, són aplicables les disposicions que preveu
l’apartat 1 de l’article únic d’aquest Reial decret.
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, 14 de desembre de 2001.
JUAN CARLOS R.
La ministra d’Educació, Cultura i Esport,
PILAR DEL CASTILLO VERA

MINISTERI D’AGRICULTURA,
PESCA I ALIMENTACIÓ
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REIAL DECRET 3/2002, d’11 de gener, pel
qual s’estableixen les normes mínimes de protecció de les gallines ponedores. («BOE» 13,
de 15-1-2002.)

El Reial decret 348/2000, de 10 de març, va incorporar a l’ordenament jurídic la Directiva 98/58/CE, del
Consell, de 20 de juliol, relativa a la protecció dels animals a les explotacions ramaderes, la qual es va basar
en el Conveni europeu de 10 de març de 1976 (del
Consell d’Europa) ratificat per Espanya mitjançant l’Instrument de 21 d’abril de 1988, que recull les normes
mínimes sobre protecció d’animals en explotacions
ramaderes.
El Comitè Permanent d’aquest Conveni va adoptar
el 1995 una recomanació detallada on s’incloïen les gallines ponedores.
Una vegada dictada la Directiva 1999/74/CE, del
Consell, de 19 de juliol de 1999, per la qual s’estableixen
les normes mínimes de protecció de les gallines ponedores, es fa necessari incorporar-la a l’ordenament jurídic
intern.
La Directiva modifica de manera significativa les condicions de cria d’aquests animals, amb la prohibició de
noves instaacions de gàbies no condicionades a partir
de l’1 de gener de 2003, i amb l’establiment de condicions més exigents per als sistemes alternatius de cria
des de l’1 de gener de 2002 a les explotacions de nova
instaació. Així mateix, i a partir de l’1 de gener de 2007,
serà obligatori que totes les explotacions de cria mitjançant sistemes alternatius s’adaptin als requisits d’aquest Reial decret. D’altra banda, des de l’1 de gener
de 2012 serà obligatòria la utilització de gàbies condicionades en totes les explotacions que utilitzin el sistema de cria en gàbies.
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En l’elaboració d’aquesta disposició han estat consultades les comunitats autònomes i els sectors afectats.
En virtut d’això, a proposta del ministre d’Agricultura,
Pesca i Alimentació, d’acord amb el Consell d’Estat i
amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en
la reunió del dia 11 de gener de 2002,
DISPOSO:
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c) Per a la cria mitjançant sistemes alternatius, els
que estableix l’annex IV.
Article 4. Registre.
Els establiments inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquest
Reial decret han de ser registrats per l’autoritat competent
amb un número distintiu que ha de fer possible la traçabilitat dels ous comercialitzats per al consum humà.

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.
1. Aquest Reial decret té per objecte establir les
normes mínimes de protecció de les gallines ponedores.
2. Aquest Reial decret no és aplicable a:
a) Els establiments de menys de 350 gallines ponedores.
b) Els establiments de cria de gallines ponedores
reproductores.
Aquests establiments estan subjectes als requisits
pertinents que estableix el Reial decret 348/2000, de 10
de març, pel qual s’incorpora a l’ordenament jurídic la
Directiva 98/58/CE, relativa a la protecció dels animals
a les explotacions ramaderes.
Article 2. Definicions.
Als efectes d’aquest Reial decret, són aplicables les
definicions que conté el Reial decret 348/2000.
Així mateix, s’entén per:
a) Gallines ponedores: les gallines de l’espècie «Gallus gallus» que hagin assolit la maduresa per a la posta
d’ous i criades per a la producció d’ous no destinats
a la incubació.
b) Niu: un espai separat, el terra del qual no pot
estar compost de xarxa de filferro, que pot estar en contacte amb les aus, disposat perquè hi pongui ous una
gallina o un grup de gallines (ponedor coectiu).
c) Jaç: qualsevol material de textura friable que permeti a les gallines cobrir les seves necessitats etològiques.
d) Superfície utilitzable: una superfície de 30 centímetres d’amplada com a mínim, amb una inclinació
màxima del 14 per 100, i amb un espai lliure de com
a mínim 45 centímetres d’altura. Les superfícies del niu
no formen part de la superfície utilitzable.
e) Traçabilitat: la possibilitat de trobar i seguir el
rastre, a través de totes les etapes de producció, transformació i distribució, dels ous comercialitzats per al consum humà.
f) Autoritat competent: els òrgans competents de
les comunitats autònomes, per al que estableix aquest
Reial decret.
Article 3. Requisits.
1. Els propietaris o posseïdors de gallines ponedores
han de complir, a més dels requisits que estableix el
Reial decret 348/2000, els requisits generals que s’estableixen a l’annex I d’aquest Reial decret.
2. Així mateix, han de complir en cada cas, segons
el sistema de cria, els requisits següents:
a) Per a la cria en gàbies no condicionades, els establerts a l’annex II. Això no obstant, aquest sistema de
cria queda prohibit a partir de l’1 de gener de 2012
i la construcció o posada en servei per primera vegada
de gàbies no condicionades queden prohibides a partir
de l’1 de gener de 2003.
b) Per a la cria en gàbies condicionades, els que
estableix l’annex III.

Article 5. Inspecció.
1. L’autoritat competent ha d’efectuar inspeccions
que permetin comprovar el compliment de les disposicions d’aquest Reial decret. Les inspeccions també es
poden fer quan s’efectuïn controls amb altres finalitats.
2. A efectes del compliment de l’obligació d’informar la Comissió de la Unió Europea, l’autoritat competent
ha d’elaborar un informe sobre les inspeccions en aquesta matèria realitzades al seu territori.
3. Amb la informació subministrada per les autoritats competents, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació confecciona un informe que remet a la Comissió de la Unió Europea a través del curs corresponent.
Article 6. Controls de la Comissió.
1. En la realització dels controls que els experts en
veterinària de la Comissió de la Unió Europea portin a
terme, de conformitat amb la previsió que conté l’article 9
de la Directiva 1999/74/CE, del Consell, de 19 de juliol,
representants del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació poden acompanyar els representants dels òrgans
competents de les comunitats autònomes.
2. Quan es facin els controls, els òrgans competents
de les comunitats autònomes i del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, en l’àmbit de les seves competències, han de prestar als experts veterinaris de la
Comissió de la Unió Europea tota l’assistència que necessitin per complir la seva comesa.
3. El resultat dels controls efectuats s’ha de discutir
entre els experts veterinaris de la Comissió Europea i
els representants del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, abans de l’elaboració i la difusió d’un informe
definitiu; a aquests efectes, s’han d’establir els mecanismes de coaboració oportuns entre el Ministeri i les
autoritats competents afectades.
4. Les autoritats competents han d’adoptar les
mesures necessàries per tenir en compte els resultats
dels controls efectuats.
Article 7. Infraccions i sancions.
En cas d’incompliment del que disposa aquest Reial
decret, és aplicable el règim d’infraccions i sancions que
estableixen la Llei d’epizoòties de 20 de desembre
de 1952, el seu Reglament aprovat pel Decret de 4 de
febrer de 1955 i el Reial decret 1945/1983, de 22
de juny, pel qual es regulen les infraccions i sancions
en matèria de defensa del consumidor i de la producció
agroalimentària, sense perjudici de les possibles responsabilitats civils, penals o d’un altre ordre que puguin
concórrer.
Disposició addicional única. Caràcter bàsic i títol competencial.
Aquest Reial decret té caràcter bàsic i es dicta a l’empara del que disposen els articles 149.1.13a i 149.1.16a
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de la Constitució, pels quals s’atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de bases i coordinació
de la planificació general de l’activitat econòmica, i en
matèria de bases i coordinació general de la sanitat.
Disposició derogatòria única. Derogació normativa.
Queda derogada l’Ordre del Ministeri d’Agricultura,
Pesca i Alimentació de 21 d’octubre de 1987, per la
qual s’estableixen normes mínimes per a la protecció
de les gallines ponedores en bateria, modificada per les
ordres de 29 de gener de 1990 i 21 de juny de 1991.
Això no obstant, mantenen la vigència pel que fa als
requisits exigibles en aquesta fins a l’aplicabilitat plena
d’aquest Reial decret, de conformitat amb els terminis
que estableix la disposició final segona.
Disposició final primera. Facultat d’aplicació.
Es faculta el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació per dictar, en l’àmbit de les seves competències,
les disposicions que siguin necessàries per a l’aplicació
del que disposa aquest Reial decret i, en especial, per
establir la freqüència de tramesa dels informes que preveu aquest Reial decret i adaptar el contingut dels
annexos a les modificacions de la normativa comunitària.
Disposició final segona. Entrada en vigor.
Aquest Reial decret entra en vigor l’1 de gener
de 2002, a excepció de:
1. Els requisits exigits per a la cria en gàbies no
condicionades que preveu l’annex II d’aquest Reial
decret, que són aplicables a partir de l’1 de gener
de 2003.
2. Els requisits exigits als sistemes alternatius que
preveu l’annex IV, que són aplicables a partir de l’1 de
gener de 2002 a les instaacions construïdes, reconstruïdes o posades en servei per primera vegada, i a partir
de l’1 de gener de 2007 a totes les instaacions d’aquesta naturalesa.
Madrid, 11 de gener de 2002.
JUAN CARLOS R.
El ministre d’Agricultura, Pesca
i Alimentació,
MIGUEL ARIAS CAÑETE
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medi que les envolta i puguin desenvolupar les seves
activitats en un marc normal. En el cas d’iuminació
mitjançant llum natural, les obertures que deixin entrar
la llum han d’estar disposades de manera que tota la
instaació quedi iuminada igualment.
Després dels primers dies d’adaptació, el règim d’illuminació s’ha d’establir de manera que s’evitin problemes sanitaris i de comportament. Per tant, aquest ha
de seguir un ritme de vint-i-quatre hores i incloure un
període de foscor suficient i ininterrompuda, per exemple, i amb caràcter indicatiu, aproximadament un terç
de la jornada, per permetre que descansin les gallines
i evitar problemes com la immunodepressió i les anomalies oculars. S’ha de respectar un període de penombra d’una durada suficient quan disminueixi la llum, per
permetre que les gallines s’instain sense pertorbacions
ni ferides.
4. Tots els locals, l’equip i els estris que estiguin
en contacte amb les gallines s’han de netejar i desinfectar
a fons amb regularitat i en qualsevol cas cada vegada
que s’efectuï un buit sanitari i abans de l’arribada d’un
nou lot de gallines. Mentre els galliners estiguin ocupats,
totes les seves superfícies i instaacions s’han de mantenir prou netes.
Els excrements s’han de retirar amb la freqüència
que calgui, i les gallines que morin cada dia.
5. Els sistemes de cria han d’estar convenientment
condicionats per evitar que les gallines es puguin escapar.
6. Les instaacions que constin de diversos nivells
han d’estar proveïdes de dispositius o de mesures adequades que permetin inspeccionar directament i sense
traves tots els nivells i que facilitin l’extracció de les
gallines.
7. El disseny i les dimensions de l’obertura de la
gàbia han de ser suficients per permetre que una gallina
adulta pugui ser extreta sense sofriments inútils ni cap
ferida.
8. Sense perjudici del que disposa el punt 9 de l’annex
del Reial decret 348/2000, de 10 de març, pel qual s’incorpora a l’ordenament jurídic la Directiva 98/58/CE, relativa a la protecció dels animals a les explotacions ramaderes, queda prohibida tota mutilació.
Això no obstant, per evitar que es piquin les plomes
i el canibalisme, es pot retallar el bec de l’aviram sempre
que aquesta operació la porti a terme personal qualificat
i només en els pollets de menys de deu dies destinats
a la posta d’ous.
ANNEX II

ANNEX I
Requisits generals
S’ha de complir el que disposa el Reial decret
348/2000, de 10 de març, pel qual s’incorpora a l’ordenament jurídic la Directiva 98/58/CE, relativa a la
protecció dels animals a les explotacions ramaderes, i
els requisits addicionals següents:
1. Totes les gallines han de ser inspeccionades pel
seu propietari o una altra persona responsable de les
gallines almenys una vegada al dia.
2. El nivell de soroll s’ha de mantenir al més baix
possible. S’ha d’evitar el soroll durador o sobtat. Els sistemes de ventilació, els mecanismes d’alimentació i
altres aparells s’han de construir, muntar, mantenir i utilitzar de manera que produeixin el mínim soroll possible.
3. Tots els edificis han d’estar iuminats de manera
que les gallines es puguin veure clarament les unes a
les altres i ser vistes amb claredat, puguin observar el

Cria en gàbies no condicionades
A partir de l’1 de gener de 2003 totes les gàbies
han de complir, almenys, els requisits següents:
1. Les gallines ponedores han de disposar almenys
de 550 centímetres quadrats de superfície de la gàbia
per gallina, que ha de ser utilitzable sense restriccions,
en particular sense tenir en compte la instaació de vores
deflectores antiresidus que puguin limitar la superfície
disponible, i mesurada en el pla horitzontal.
2. S’ha de preveure una menjadora que es pugui
fer servir sense restriccions. La longitud ha de ser
almenys de 10 centímetres multiplicats pel nombre de
gallines que hi ha a la gàbia.
3. Si no hi ha abeuradors en tassa o de bec, cada
gàbia ha de disposar d’un abeurador continu de la
mateixa longitud que la menjadora que preveu el punt 2.
En el cas dels abeuradors amb connexions, almenys dos
becs o dues tasses han d’estar a l’abast de cada gàbia.

Suplement núm. 3

Divendres 1 febrer 2002

4. Les gàbies han de tenir una altura almenys de 40
centímetres sobre un 65 per 100 de la superfície de
la gàbia i de no menys de 35 centímetres en cap punt.
5. El terra de les gàbies s’ha de construir de manera
que suporti de manera adequada cada un dels dits anteriors de cada pota. La inclinació no ha de passar del 14
per 100 o de 8 graus. En el cas dels terres on s’utilitzin
materials diferents de la xarxa de filferro rectangular,
l’autoritat competent pot permetre pendents més pronunciats.
6. Les gàbies han d’estar proveïdes de dispositius
de retallada d’ungles adequats.
ANNEX III
Cria en gàbies condicionades
Totes les gàbies han de complir, almenys, els requisits
següents:
1. Les gallines ponedores han de tenir:
a) Almenys, 750 centímetres quadrats de superfície
de la gàbia per gallina, 600 centímetres quadrats dels
quals de superfície utilitzable, amb el benentès que l’altura de la gàbia a part de l’existent per sobre de la superfície utilitzable ha de ser com a mínim de 20 centímetres
en qualsevol punt i que la superfície total de la gàbia
no pot ser inferior a 2.000 centímetres quadrats.
b) Un niu.
c) Un jaç que permeti espicossar i escatinyar.
d) Jócs convenients que ofereixin com a mínim un
espai de 15 centímetres per gallina.
2. S’ha de preveure una menjadora que es pugui
fer servir sense restriccions. La longitud ha de ser com
a mínim de 12 centímetres multiplicada pel nombre de
gallines que hi ha a la gàbia.
3. Cada gàbia ha de tenir un abeurador apropiat,
tenint en compte, especialment, la mida del grup. En
el cas dels abeuradors amb connexions, almenys dos
becs o dues tasses han d’estar a l’abast de cada gallina.
4. Per facilitar la inspecció, la instaació i la retirada
d’animals, les fileres de gàbies han d’estar separades
per passadissos de 90 centímetres d’ample com a mínim,
i hi ha d’haver un espai de 35 centímetres com a mínim
entre el terra de l’establiment i les gàbies de les fileres
inferiors.
5. Les gàbies han d’estar equipades amb dispositius
de retallada d’ungles adequats.
ANNEX IV
Sistemes alternatius
1. Les instaacions s’han d’equipar de manera que
totes les gallines ponedores tinguin:
a) Menjadores longitudinals que ofereixin com a
mínim 10 centímetres de longitud per gallina, o bé menjadores circulars que ofereixin com a mínim 4 centímetres de longitud per gallina.
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b) Abeuradors continus que ofereixin 2,5 centímetres de longitud per gallina, o bé abeuradors circulars
que ofereixin 1 centímetre de longitud per gallina.
A més, si els abeuradors són de bec o en tassa, n’hi
ha d’haver almenys un per cada deu gallines. En el cas
d’abeuradors amb connexions, cada gallina ha de tenir
accés a dos abeuradors de bec o en tassa, com a mínim.
c) Almenys un niu per cada set gallines. Quan es
facin servir ponedors coectius, s’ha de preveure una
superfície almenys d’1 metre quadrat per a 120 gallines
com a màxim.
d) Jócs convenients, sense vores d’acer i amb un
espai, almenys, de 15 centímetres per gallina. Els jócs
no es poden s’instaar sobre el jaç, i la distància horitzontal entre cada jóc ha de ser de 30 centímetres i
entre el jóc i la paret, de 20 centímetres com a mínim.
e) Almenys 250 centímetres quadrats de la superfície del jaç per gallina; el jaç ha d’ocupar almenys un
terç de la superfície del terra.
2. El terra de les instaacions ha d’estar construït
de manera que suporti adequadament cada un dels dits
anteriors de cada pota.
3. A més de les disposicions que estableixen els
apartats 1 i 2 d’aquest annex:
A) Per als sistemes de cria que permeten a les gallines ponedores desplaçar-se lliurement entre diferents
nivells:
1r El nombre de nivells superposats es limita a 4.
2n L’altura lliure entre els nivells ha de ser almenys
de 45 centímetres.
3r Les menjadores i els abeuradors s’han de distribuir de manera que totes les gallines hi tinguin la
mateixa facilitat d’accés.
4t Els nivells han d’estar disposats de manera que
s’impedeixi la caiguda d’excrements sobre els nivells
inferiors.
B) Quan les gallines ponedores tinguin accés a
espais exteriors:
1r Diverses trapes de sortida han de donar accés
directament a l’espai exterior i tenir almenys una altura
de 35 centímetres i una amplada de 40 centímetres,
i distribuir-se sobre tota la longitud de l’edifici; en qualsevol cas, ha d’estar disponible una obertura d’una
amplada total de 2 metres per cada grup de 1.000
gallines.
2n Els espais exteriors:
a) A fi de prevenir qualsevol tipus de contaminació,
han de tenir una superfície apropiada respecte a la densitat de gallines que els ocupin i a la naturalesa del terra.
b) Han d’estar proveïts de refugis contra les intempèries i els predadors i, si s’escau, d’abeuradors adequats.
4. La densitat d’aus no ha de ser superior a nou
gallines ponedores per metre quadrat de superfície utilitzable.
En qualsevol cas, quan la superfície utilitzable es
correspongui amb la superfície del terra disponible, es
pot fer servir, fins al 31 de desembre de 2011, una
densitat d’aviram de dotze gallines per metre quadrat
de superfície disponible per als establiments que apliquin
aquest sistema el 3 d’agost de 1999.
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