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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT
318

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 1083/2001, de 5 d’octubre, pel qual s’aprova la norma de qualitat per
al pernil ibèric, l’espatlla ibèrica i el llom embotit ibèric elaborats a Espanya, tenia com a
objecte definir les característiques de la qualitat i el marcatge dels productes ibèrics
presents en el mercat.
Des de l’aprovació del Reial decret esmentat es van fer diverses modificacions i es
van aprovar diverses ordres ministerials per al seu desplegament, cosa que va ocasionar
una situació de dispersió normativa que va fer aconsellable recopilar els textos vigents en
una única norma.
Tot això va donar lloc a la publicació del Reial decret 1469/2007, pel qual s’aprova la
norma de qualitat per a la carn, el pernil, l’espatlla i el llom embotit ibèrics.
Aquesta norma va ampliar el seu àmbit d’aplicació als productes procedents de
l’especejament de la canal que es comercialitzen en fresc. També va ampliar la tipologia
de productes que podien ser etiquetats com a ibèrics en funció de factors lligats al sistema
d’alimentació dels animals.
D’altra banda, va introduir la relació de termes municipals en els quals s’estableixen
aprofitaments de devesa arbrada que es poden considerar deveses aptes per a
l’alimentació del porc ibèric amb la designació de «gla».
Addicionalment, la norma perseguia enfortir els mecanismes de control a través d’un
reforçament en les disposicions relatives a les actuacions de les entitats independents de
control.
Finalment, es va constituir la Mesa de l’Ibèric, per fer el seguiment, l’harmonització i el
desenvolupament de tot el que té relació amb la norma de qualitat de l’ibèric.
Després de cinc anys de camí d’aquesta norma de qualitat, s’han evidenciat certs
desajustos en el sector productor, com són el retrocés dels censos i les produccions de la
raça porcina en puresa i dels sistemes de producció extensius lligats a la devesa, cosa
que indica la conveniència de dictar una nova regulació en la matèria.
També s’han detectat dificultats en relació amb l’acceptació i coneixement dels
productes pels consumidors, com a conseqüència d’una excessiva varietat de mencions
en l’etiquetatge que pot induir a confusió al consumidor. Sobre aquest mateix aspecte,
s’ha posat de manifest la utilització d’una part de les designacions dels productes amb
tipologia i mida de lletra no adequades i distribució en l’etiquetatge tan aleatori que el
consumidor no pot distingir eficaçment de quin producte es tracta, quan les diferències
entre les diferents designacions són molt rellevants i la seva confusió produeix, a més
d’engany al consumidor, una competència deslleial entre empreses que cal resoldre.
A més, s’ha constatat que hi ha una utilització de marques comercials, logotips,
imatges, símbols i mencions facultatives que evoquen o fan al·lusió a aspectes relacionats
amb productes la denominació de venda dels quals no es correspon amb el producte
etiquetat amb aquesta ressenya. Aquest aspecte provoca una gran confusió en el
consumidor que es pensa que està adquirint un producte relacionat amb la devesa i, en
realitat, està adquirint un producte d’un animal que mai no ha estat en aquest ecosistema.
Tot això s’intenta corregir en la nova redacció de la norma de qualitat, i per això ha
estat necessari introduir condicions relatives a l’etiquetatge que de manera excepcional
ajudin a facilitar la distinció en el consum de les diferents designacions de productes de
l’ibèric, sense perjudici del compliment de la normativa general d’etiquetatge i informació
alimentària al consumidor.
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Així mateix, s’ha considerat convenient reforçar el sistema de traçabilitat, establert
tradicionalment sobre la base de l’autocontrol dels mateixos operadors i que incorpora en
aquesta nova norma el precintament de les peces a l’escorxador, precintes que assigna
l’Associació Interprofessional del Porc Ibèric (ASICI).
En resum, s’ha vist la necessitat de modificar determinats aspectes que s’enumeren a
continuació:
Un aspecte important és la necessitat de millorar la puresa racial dels animals que es
comercialitzen amb la norma de qualitat, ja que la utilització de reproductors no inscrits en
el Llibre Genealògic de la Raça Porcina Ibèrica encreuats amb altres races, pot arribar a
posar en perill el patrimoni genètic que representa el porc ibèric.
Quant als models productius, s’ha posat en evidència la necessitat de modificar les
condicions de maneig i alimentació dels animals en cadascun d’aquests, així com la de
reduir la càrrega ramadera autoritzada en el sistema d’aprofitament de la devesa, amb la
finalitat d’evitar el possible deteriorament de l’ecosistema.
Pel que fa als animals alimentats a base de gla, es preveu un reforç del control en
l’etapa d’aprofitament de la pastura de glans, amb la identificació individual de cada
animal, i substituint la relació de termes municipals en què es basen aprofitaments de
devesa, per l’exigència que les parcel·les i els recintes utilitzats per a l’alimentació de
porcs ibèrics aptes per elaborar productes amb la menció «de gla» estiguin identificats en
la «capa de pastura de gla» del SIGPAC, inclòs el control de la superfície arbrada coberta
existent, amb la finalitat d’assegurar que l’alimentació dels animals es faci a base de
l’aprofitament de la gla i millorant-ne la contribució a l’ecosistema de devesa ibèrica.
En relació amb els animals que s’alimenten de pinso, es considera necessari establir
disposicions reguladores. Aquestes disposicions es refereixen tant a instal·lacions com a
cria i maneig dels animals, tot això amb l’objectiu de millorar la qualitat dels productes.
Una altra novetat com s’ha dit anteriorment la constitueixen disposicions per millorar
la traçabilitat i el control, com ara l’exigència del precintament de les peces càrnies
obtingudes a l’escorxador, mitjançant precintes inviolables que han de permetre identificar
el sistema de cria i alimentació de l’animal.
En relació amb la supervisió del compliment de totes les mesures establertes a la
norma de qualitat, es reforça el paper de la Mesa de Coordinació de l’Ibèric, que passa a
denominar-se Mesa de Coordinació de la Norma de Qualitat de l’Ibèric, com a grup de
treball, en la qual s’han de coordinar les autoritats competents per garantir el compliment
de les condicions que estableix aquesta norma al llarg del procés productiu. Aquesta
Mesa compta a més amb la col·laboració de l’Associació Interprofessional del Porc Ibèric
(ASICI), els consells reguladors de les denominacions d’origen del porcí ibèric i les
associacions que tenen encomanada la gestió dels llibres genealògics.
A més, s’estableixen requisits més estrictes i clars en relació amb l’etiquetatge dels
productes amb la finalitat de millorar la informació que reben els consumidors. En aquest
sentit s’ha considerat essencial donar a conèixer al consumidor en l’etiquetatge els
diferents productes que pot trobar en el mercat en relació amb el percentatge de raça
ibèrica de l’animal del qual procedeix. Les condicions per oferir aquesta informació
disposen de l’opinió favorable de la Unió Europea i s’alineen amb la nova reglamentació
comunitària que estableix el Reglament (UE) núm. 1169/2011 del Parlament i del Consell,
de 25 d’octubre de 2011, sobre la informació alimentària proporcionada al consumidor.
D’altra banda, s’han d’aplicar restriccions d’utilització de determinades mencions,
logotips, imatges, dibuixos, acrònims, marques o emblemes que puguin confondre el
consumidor respecte al producte que adquireixi, sobretot per evitar que es pugui induir a
confusió entre productes procedents del sistema d’aprofitament de la devesa a base de
gla i productes procedents de l’enceball a base de pinso.
Aquest Reial decret ha estat sotmès a consulta de les comunitats autònomes i els
sectors afectats i ha estat informat per la Comissió Interministerial per a l’Ordenació
Alimentària.
També ha estat sotmès al procediment d’informació en matèria de normes i
reglamentacions tècniques i de reglaments relatius als serveis de la societat de la
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informació, que preveuen la Directiva 98/34/CE del Parlament Europeu i del Consell, de
22 de juny, així com el Reial decret 1337/1999, de 31 de juliol, pel qual es regula la
remissió d’informació en matèria de normes i reglamentacions tècniques i reglaments
relatius als serveis de la societat de la informació, que incorpora aquesta Directiva a
l’ordenament jurídic espanyol.
En virtut d’això i a proposta del ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient,
amb l’aprovació prèvia del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el
Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 10
de gener de 2014,
DISPOSO:
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1.

Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte establir les característiques de qualitat que han de
complir els productes procedents de l’especejament de la canal d’animals porcins ibèrics,
que s’elaboren o es comercialitzen en fresc, així com el pernil, l’espatlla, el llom embotit
ibèrics elaborats o comercialitzats a Espanya, per poder fer servir les denominacions de
venda que estableix aquesta norma, sense perjudici del compliment de la normativa
general que els sigui aplicable.
S’admeten, així mateix, els productes elaborats a Portugal, amb base en els acords
signats entre les autoritats d’Espanya i Portugal sobre la producció, elaboració,
comercialització i control dels productes ibèrics.
D’altra banda, els productes acollits a una figura de qualitat reconeguda en l’àmbit
comunitari (denominació d’origen protegida o indicació geogràfica protegida) que
pretenguin utilitzar les denominacions de venda que preveu aquesta norma o qualsevol
dels termes que s’hi inclouen, han de complir el que estableix aquesta.
Article 2.

Definicions.

Als efectes d’aquest Reial decret, s’entén per:
a) Canal és el cos d’un porc adult sacrificat, sagnat i eviscerat, sencer o partit
longitudinalment pel mig, sense llengua, cerres, òrgans genitals, llard, ronyons ni
diafragma.
b) Pernil és el producte elaborat amb l’extremitat posterior, tallada a nivell de la
sínfisis isquiopubiana, amb pota i os, que inclou la peça osteomuscular íntegra, procedent
de porcs adults, sotmesa al corresponent procés de salaó i curació-maduració.
c) Espatlla és el producte elaborat amb l’extremitat anterior, tallada a escala de
l’escàpula humeral fins a l’húmer radial, amb mà i os, que inclou la peça osteomuscular
íntegra, procedent de porcs adults, sotmesa al corresponent procés de salaó i curaciómaduració.
d) Llom embotit és el producte elaborat amb el paquet muscular format pels músculs
espinal i semiespinal del tòrax, així com els músculs llarguíssims, lumbar i toràcic del
porc, pràcticament lliure de greix extern, aponeurosi i tendons, adobat i embotit en tripes
naturals o embolcalls artificials, que ha estat sotmès a un adequat procés de curaciómaduració.
Dins d’aquesta definició també s’inclouen les denominacions «llom curat» i «llom»,
atès que suposen adaptacions geogràfiques del nom del producte.
e) Lot d’explotació és el conjunt d’animals que pertanyen a una mateixa explotació
ramadera homogenis quant a factor racial i edat.
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Als efectes d’aquesta norma, s’entén per homogeneïtat en el factor edat els animals
que tinguin una diferència d’edat inferior a 30 dies.
f) Lot d’alimentació és el conjunt d’animals que estan en una mateixa explotació
ramadera, homogeni quant a factor racial, i alimentació i maneig.
g) Lot de sacrifici és el conjunt d’animals que pertanyen a un mateix lot d’alimentació,
sacrificats el mateix dia i en el mateix establiment.
h) Lot de productes és el conjunt de peces obtingudes d’un lot de sacrifici. En el cas
dels lloms es poden agrupar, formant un sol lot de producte, les peces que tinguin el
mateix factor racial, i alimentació i maneig, i es processin de manera conjunta.
i) Devesa és l’àrea geogràfica amb predomini d’un sistema agroforestal d’ús i gestió
de la terra basat principalment en l’explotació ramadera extensiva d’una superfície
contínua de pastura i arbrat mediterrani, ocupada fonamentalment per espècies frondoses
del gènere Quercus, en la qual és manifesta l’acció de l’home per a la seva conservació i
perdurabilitat, i amb una coberta arbrada mitjana per explotació d’almenys 10 arbres per
hectàrea d’aquest gènere en producció.
j) Superfície arbrada coberta és el percentatge de sòl cobert per la projecció de totes
les copes dels arbres de les espècies de quercínies del recinte SIGPAC.
k) Pastura de glans és el règim d’alimentació dels animals basat en l’aprofitament
dels recursos de gla i pastura propis de la devesa a Espanya i Portugal.
l) Capa de pastura de glans del SIGPAC és el conjunt de recintes i parcel·les
identificats en el Sistema d’Informació Geogràfica de Parcel·les Agrícoles (SIGPAC) per a
tot Espanya i validats per l’autoritat competent de cada comunitat autònoma com a aptes
per a l’alimentació d’animals els productes dels quals s’hagin de comercialitzar d’acord
amb la menció «de gla» que estableix aquest Reial decret.
m) Operador és la persona física o jurídica que intervé en alguna de les fases del
procés de producció, transformació, comercialització inclosa la distribució i el
reetiquetatge, responsable d’assegurar que els seus productes compleixen els requisits
que estableix la norma de qualitat i, per tant, ha d’establir un sistema d’autocontrol de les
operacions que es realitzin sota la seva responsabilitat.
n) Autoritat competent són els òrgans competents de les comunitats autònomes.
ñ) Entitats de certificació i entitats inspecció són les definides, respectivament, en
els apartats c) i e) de l’article 19 de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria.
o) Salaó és la incorporació de sal a la massa muscular per facilitar-ne la deshidratació
i afavorir-ne la conservació.
p) Rentada és la rentada de les peces en acabar la salaó, amb aigua temperada per
eliminar-ne la sal adherida.
q) Postsalament o assentament és el procés per eliminar la humitat superficial de
l’espatlla o del pernil progressivament i lentament.
r) Curació-maduració als efectes d’aquesta norma, és el tractament dels productes
embotits, cru-adobats i salaons càrnies en condicions ambientals adequades per
provocar, en el transcurs d’una reducció lenta i gradual de la humitat, l’evolució dels
processos naturals de fermentació o enzimàtics necessaris per aportar al producte
qualitats organolèptiques característiques i que garanteixi la seva estabilitat durant el
procés de comercialització.
s) Adobament, als efectes d’aquesta norma, és l’addició de sal, espècies o
condiments.
Als efectes d’aquesta disposició, són aplicables les definicions que preveu l’article 2
del Reial decret 2129/2008, de 26 de desembre, pel qual s’estableix el Programa nacional
de conservació, millora i foment de les races ramaderes.
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CAPÍTOL II
Denominació de venda i etiquetatge
Article 3.

Denominació de venda.

1. La denominació de venda dels productes regulats per aquest Reial decret es
compon obligatòriament de tres designacions, que han de concordar en gènere i figurar
per l’ordre que s’indica a continuació:
a)

Designació per tipus de producte:

i) Per a productes elaborats: pernil, espatlla, llom embotit o llom.
ii) Per als productes obtinguts de l’especejament de la canal comercialitzats en
fresc: la designació de la peça procedent de l’especejament, d’acord amb les
denominacions de mercat, així com les seves diferents preparacions i presentacions
comercials, si s’escau.
b)

Designació per alimentació i maneig:

i) «De gla»: per a productes procedents d’animals sacrificats immediatament
després de l’aprofitament exclusiu de gla, herba i altres recursos naturals de la devesa,
sense aportació de pinso suplementari, en les condicions de maneig que s’assenyalen a
l’article 6.
ii) Per als productes procedents d’animals l’alimentació i el maneig dels quals, fins
arribar al pes de sacrifici, no estiguin entre els que preveu el punt anterior s’utilitzen les
designacions següents:
1. «D’enceball de camp»: tractant-se d’animals que encara que han pogut aprofitar
recursos de la devesa o del camp, han estat alimentats amb pinsos, constituïts
fonamentalment per cereals i lleguminoses, i el maneig dels quals es realitzi en
explotacions extensives o intensives a l’aire lliure que poden tenir part de la superfície
coberta, tenint en compte en aquest sentit el que assenyala l’article 7.
2. «D’enceball»: en el cas d’animals alimentats amb pinsos, constituïts
fonamentalment per cereals i lleguminoses, el maneig dels quals es realitzi en sistemes
d’explotació intensiva, d’acord amb el que assenyala l’article 8.
c)

Designació per tipus racial:

i) «100% ibèric»: quan es tracti de productes procedents d’animals amb un 100% de
puresa genètica de la raça ibèrica, els progenitors dels quals tinguin, així mateix, un 100%
de puresa racial ibèrica i estiguin inscrits en el llibre genealògic corresponent.
ii) «Ibèric»: quan es tracti de productes procedents d’animals amb almenys el 50%
del percentatge genètic corresponent a la raça porcina ibèrica, amb progenitors de les
característiques següents:
Per obtenir animals del 75% ibèric s’han d’utilitzar femelles de raça 100% ibèrica
inscrites en el llibre genealògic i mascles procedents de l’encreuament de mare de raça
100% ibèrica i pare de raça 100% Duroc, tots dos inscrits en el llibre genealògic
corresponent de la raça.
Per obtenir animals del 50% ibèric s’han d’utilitzar femelles de raça 100% ibèrica i
mascles de raça 100% Duroc, tots dos inscrits en el llibre genealògic corresponent de la
raça.
La justificació del factor racial dels progenitors s’ha de fer mitjançant el «certificat
racial», emès per la corresponent associació oficialment reconeguda per a la gestió del
llibre genealògic. En el cas dels mascles encreuats que intervenen en l’encreuament per
obtenir animals del 75% ibèric, el procediment de justificació del factor racial, el decideix
la Mesa de Coordinació de la Norma de Qualitat de l’bèric.
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La verificació del factor racial dels animals amb destinació al sacrifici per a l’obtenció
de productes ibèrics, l’ha de fer una entitat d’inspecció acreditada per l’Entitat Nacional
d’Acreditació.
En l’etiquetatge dels productes, s’hi ha d’incloure com a menció obligatòria el
percentatge genètic de raça porcina ibèrica, en les condicions que assenyala l’article 4.4.
2. Per als productes obtinguts de l’especejament de la canal que es comercialitzen
en fresc la designació indicada del tipus d’alimentació i maneig és opcional, i es pot
utilitzar només en cas que la traçabilitat de la peça o de la seva preparació i presentació
comercial permeti identificar el lot d’alimentació corresponent.
3. S’han d’aplicar les denominacions esmentades a l’apartat 1 a les porcions
procedents dels productes regulats per aquesta norma. S’entén per porció qualsevol
fracció o part obtinguda del trossejament o filetejat dels productes obtinguts de
l’especejament de la canal que es comercialitzen en fresc, així com del trossejat o
tallament a llenques del pernil, l’espatlla i el llom embotit, una vegada elaborats.
4. Les designacions racials i d’alimentació i maneig s’apliquen exclusivament als
productes regulats per aquesta norma que compleixin les condicions que s’estableixen en
aquesta.
5. Les denominacions de venda s’han d’assignar basant-se en les dades obtingudes
de l’informe, emès per les entitats d’inspecció, que ha d’acompanyar l’animal quan arriba
a l’escorxador.
Article 4.

Etiquetatge.

1. L’etiquetatge dels productes recollits en aquesta norma ha de complir el que
disposen les disposicions d’etiquetatge dels productes alimentaris que li siguin aplicables.
Sense perjudici del que estableix la legislació sobre informació alimentària al consumidor,
en l’etiquetatge, les factures, els albarans, la publicitat, els fullets i la cartelleria en el punt
de venda, així com en les accions promocionals o publicitàries, ha de constar completa la
denominació de venda dels productes objecte d’aquesta norma, i també en les peces
completes, amb os o sense, trossejats o tallats a llenques per al pernil, l’espatlla i el llom
embotit, o bé filetejats o en porcions en els productes procedents de l’especejament de la
canal que es comercialitzin en fresc, d’acord amb les denominacions que estableix l’article
3 d’aquest Reial decret.
2. Queda prohibida la utilització incompleta de la denominació de venda, l’addició a
aquesta de termes diferents als designats a l’article 3 o l’ús aïllat d’algun dels termes que
la componen, excepte el tipus de producte, tant per als productes d’aquesta norma com
per als que hi estiguin fora. S’exclouen d’aquesta prohibició els productes d’ibèric regulats
en la norma de qualitat de productes carnis.
3. Les designacions que componen la denominació de venda, segons es defineix a
l’article 3 d’aquest Reial decret, han de constar en un lloc destacat i en tot cas en el
mateix camp visual que la marca comercial, de l’etiquetatge amb el mateix tipus de lletra,
mida, gruix i color, en tots els seus termes.
4. A més de la denominació de venda, els productes regulats per aquesta norma,
llevat de la carn fresca, han d’indicar en l’etiquetatge les mencions obligatòries següents:
a) Per als productes procedents d’animals la designació dels quals per tipus racial
no sigui «100% ibèric», el percentatge de raça ibèrica de l’animal del qual procedeix el
producte, s’ha d’indicar amb l’expressió «% raça ibèrica». Aquesta indicació ha de constar
molt propera a la denominació del producte, utilitzant una mida de font amb una altura de
la x corresponent almenys al 75% de l’altura de la x de la denominació del producte i no
inferior a la mida mínima que requereix l’article 13, apartat 2, del Reglament (EU) núm.
1169/2011.
b) L’expressió «certificat per» seguida del nom de l’organisme independent de
control o el seu acrònim.

Pàg. 6

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 10

Dissabte 11 de gener de 2014

Secc. I.

Aquesta expressió s’ha de situar en l’etiquetatge a prop de la denominació de venda i
de manera visible.
5. Es poden utilitzar en l’etiquetatge i en accions de promoció o publicitat les
mencions facultatives següents:
– «Pota negra», que queda reservada exclusivament a la designació «de gla 100%
ibèric», que compleixi les condicions que estableix l’article 3.
– «Devesa» o «pastura de glans», que queden reservades exclusivament a la
designació «de gla», en les condicions que estableix l’article 3.
6. En l’etiquetatge i la publicitat dels productes, queden reservats exclusivament a la
designació «de gla» els noms, logotips, imatges, símbols o mencions facultatives que
evoquin o facin al·lusió a algun aspecte relacionat o referit al gla o la devesa. Es prohibeix,
així mateix, l’ús dels termes «reenceball» i «ibèric pur».
7. La marca comercial que s’assigni al producte final no pot induir a confusió al
consumidor, sobre les seves característiques racials i les condicions d’alimentació o
maneig, tant a través de la mateixa denominació de la marca, com de la seva imatge
gràfica.
CAPÍTOL III
Obtenció de la primera matèria
Article 5. Identificació dels animals i registre del cens d’explotació en el Registre General
d’Explotacions Ramaderes (REGA).
1. Sense perjudici del que disposa el Reial decret 205/1996, de 9 de febrer, pel qual
s’estableix el sistema d’identificació i registre dels animals de les espècies bovina, porcina,
ovina i caprina, en les explotacions ramaderes l’operador ha d’identificar abans del
deslletament cadascun dels animals amb un sistema fiable i segur, que indiqui, almenys,
el codi del lot d’explotació, i l’operador ha de mantenir la traçabilitat al llarg de la vida de
l’animal, de manera que permeti la formació de lots homogenis quant a raça, pes i edat.
Posteriorment, una vegada formats els lots d’alimentació, s’han d’anotar en un registre de
traçabilitat creat als efectes de garantir la traçabilitat dels lots en el marc d’aquesta norma.
Així mateix, s’ha de conservar la documentació que permeti relacionar cada lot
d’alimentació amb el lot d’explotació corresponent.
La identificació s’ha de mantenir per a tota la vida de l’animal i s’ha de poder traçar al
llarg de totes les fases d’elaboració i comercialització dels productes objecte de la norma.
En el cas que algun animal perdi la identificació del lot d’explotació de naixement o
d’explotacions intermèdies, no és necessari reposar-los sempre que s’hagin identificat els
animals amb el codi del lot d’alimentació de l’explotació on es troben i estigui reflectit
l’origen dels lots en els registres de traçabilitat d’aquesta explotació.
2. En tots els casos, a l’apartat «cens» del Registre general d’explotacions
ramaderes (REGA), corresponent a les explotacions que allotgin animals que hagin de
ser utilitzats per a l’obtenció de productes a l’empara del present Reial decret, ha de
constar la indicació «raça porcina ibèrica i els seus encreuament», per a les diferents
categories d’animals.
Article 6. Condicions de maneig per als animals que donen origen a productes amb la
designació «de gla».
1. Les parcel·les i els recintes utilitzats per a l’alimentació d’animals els productes
dels quals s’hagin de comercialitzar d’acord amb la menció «de gla» han d’estar
identificats en la capa de pastura de gla inclosa en el Sistema d’Informació Geogràfica de
Parcel·les Agrícoles (SIGPAC), que estableix el Reial decret 2128/2004, de 29 d’octubre,
pel qual es regula el sistema d’informació geogràfica de parcel·les agrícoles, com a aptes
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per a la seva utilització per a l’engreix d’animals» de gla», de conformitat amb les
designacions que estableix aquest Reial decret.
2. L’aprofitament dels recursos de la devesa en època de pastura de gla s’ha de fer
tenint en compte la superfície arbrada coberta de la parcel·la o recinte i la càrrega
ramadera màxima admissible que consta a l’annex d’aquest Reial decret, modulada, si
s’escau, a la baixa en funció de la disponibilitat de gla de l’any. La valoració d’aquesta
disponibilitat, l’han de fer anualment les entitats d’inspecció, prèviament a l’entrada dels
animals.
3. L’entrada dels animals a la pastura de gla s’ha de fer entre l’1 d’octubre i el 15 de
desembre, i s’estableix com a període per al seu sacrifici entre el 15 de desembre i el 31
de març.
4. Les condicions mínimes que han de complir els animals en relació amb el pes i
l’edat són les següents:
– El pes mitjà del lot a l’entrada a la pastura de gla ha d’estar situat entre 92 i 115 kg.
– La reposició mínima en la pastura de gla ha de ser de 46 kg, durant més de 60 dies.
– L’edat mínima al sacrifici és de 14 mesos.
– El pes mínim individual de la canal és de 115 kg, excepte per als animals 100%
ibèrics, que és de 108 kg.
Article 7. Condicions de maneig per als animals que donen origen a productes amb la
designació «d’enceball de camp».
1. Els animals s’han d’encebar en explotacions d’enceball extensives que han de
complir els requisits que estableix el Reial decret 1221/2009, de 17 de juliol, pel qual
s’estableixen normes bàsiques de les explotacions de bestiar porcí extensiu i pel qual es
modifica el Reial decret 1547/2004, de 25 de juny, pel qual s’estableixen les normes
d’ordenació de les explotacions cunícoles.
2. Així mateix els animals es poden encebar en explotacions d’esquer en
instal·lacions intensives a l’aire lliure i poden tenir part de la superfície coberta, i han de
complir els requisits que estableix el Reial decret 324/2000, de 3 de març, pel qual
s’estableixen normes bàsiques d’ordenació de les explotacions porcines. Pel que fa les
condicions de cria, sense perjudici del que estableix el Reial decret 1135/2002, de 31
d’octubre, relatiu a les normes mínimes per a la protecció de porcs, els animals de
producció de més de 110 quilos de pes viu han de disposar d’una superfície mínima de
sòl lliure total per animal de 100 m2, en la fase d’enceball.
3. L’estada mínima en aquestes explotacions, prèviament al sacrifici, és de 60 dies.
4. L’edat mínima al sacrifici és de 12 mesos.
5. El pes mínim individual de la canal és de 115 kg, excepte per als animals 100%
ibèrics, que és de 108 kg.
Article 8. Condicions de maneig per als animals que donen origen a productes amb la
designació «d’enceball».
1. Sense perjudici de les condicions de cria que estableix el Reial decret 1135/2002,
de 31 d’octubre, relatiu a les normes mínimes per a la protecció de porcs, els animals de
producció de més de 110 quilos de pes viu que donin origen a productes amb la designació
«d’enceball» han de disposar d’una superfície mínima de sòl lliure total per animal de 2
m2, en la fase d’enceball.
2. L’edat mínima al sacrifici és de 10 mesos.
3. El pes mínim individual de la canal és de 115 kg, excepte per als animals 100%
ibèrics, que és de 108 kg.
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CAPÍTOL IV
Identificació i traçabilitat dels productes
Article 9.

Identificació de canals i marcatge de peces.

1. Després del sacrifici, a l’escorxador s’ha de fer la pesada individual de les canals,
mitjançant una bàscula amb un sistema de mesura que sigui fiable i no manipulable, i
s’han de desqualificar les que no compleixin el pes mínim, que estableix aquest Reial
decret, segons el tipus racial dels animals. L’escorxador és responsable de verificar el
compliment dels pesos mínims i de la desqualificació de les canals que no els compleixin
i ha de deixar constància en el seu registre de traçabilitat, i emetre així mateix un informe
per a cada lot de sacrifici, amb el nombre de canals aptes i desqualificades.
En el marc de la Mesa de Coordinació de la Norma de Qualitat de l’Ibèric s’ha de
procedir a establir el protocol de control dels sistemes de pesada utilitzats pels
escorxadors.
2. A més, en l’escorxador, abans de separar el cap, les canals han de ser
identificades individualment amb el codi del lot de sacrifici que està relacionat
inequívocament, en els registres de traçabilitat de l’escorxador, amb els codis dels animals
o del lot o fracció de lot d’alimentació que inclogui.
3. A l’escorxador els pernils i les espatlles de cada lot de productes obtinguts
d’animals sacrificats a partir de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, s’han d’identificar,
amb un precinte inviolable que ha de ser d’un color diferent per a cada denominació de
venda:
–
–
–
–

Negre: de gla 100% ibèric.
Vermell: de gla ibèric.
Verd: d’enceball de camp ibèric.
Blanc: d’enceball ibèric.

El precinte ha d’incloure de manera indeleble i perfectament llegible una numeració
individual i única de la peça en una mida suficient per ser llegible, de manera que es
correlacioni, en els registres de traçabilitat, amb la canal o mitja canal de la qual procedeixi
dins del lot de sacrifici. Aquests precintes han de ser assignats a les canals que compleixin
els requisits de cada designació per l’Associació Interprofessional del Porc Ibèric (ASICI)
que pot examinar a l’escorxador la seva correcta col·locació en les peces i portar la
comptabilitat dels col·locats, lliurats i utilitzats. ASICI ha d’informar periòdicament
l’autoritat competent de la comunitat autònoma de destinació de les canals o peces per a
la seva elaboració, de totes les possibles incidències que es produeixin en aquesta etapa.
En el cas particular dels productes emparats per una denominació d’origen o una
indicació geogràfica protegida que utilitzin les denominacions de venda que estableix
aquesta norma, poden utilitzar els seus propis precintes, sempre que s’utilitzin els colors i
les mencions que indica la norma, i altres requisits i condicions que preveu aquest article.
Els precintes s’han de mantenir en les peces en qualsevol moment, inclosos punts de
venda i establiments de restauració i no es pot col·locar cap altre precinte addicional, per
part de qualsevol operador o un tercer, llevat que respecti els colors i les mencions en cas
quals les inclogui, previstos en aquesta norma.
4. En el cas dels productes obtinguts de l’especejament de la canal que es
comercialitzen en fresc, la identificació ha d’estar prevista en una etiqueta adherida a l’envàs
del producte que ha de contenir, així mateix, la denominació de venda del producte.
5. Per al llom embotit s’ha de fer una primera identificació a la sala d’especejament,
i posteriorment se n’ha de fer el marcatge o la identificació, de manera inviolable, indeleble
i perfectament llegible, una vegada adobada i embotida a la tripa corresponent, de manera
que s’asseguri la traçabilitat de la peça, respectant el color que correspongui en els
precintes de pernils i espatlles a aquesta denominació de venda.
6. Els productes procedents de l’especejament de la canal, filetejats o en porcions
han de procedir de lots homogenis quant a raça i s’han d’identificar en l’envàs amb una
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etiqueta en la qual consti un número d’identificació pel qual quedi garantida la seva
traçabilitat, així com la denominació de venda del producte.
Els productes elaborats que es comercialitzin en llenques o en porcions han de
procedir de lots homogenis quant a raça i alimentació, i han d’incorporar una etiqueta a
l’envàs del mateix color que el precinte de la peça de la qual procedeixin en la qual ha de
constar un nombre d’identificació que es pugui rastrejar i en quedi garantida la traçabilitat
i la denominació de venda del producte.
7. La desqualificació de la canal, la carència d’identificació, la seva il·legibilitat o la
impossibilitat de correlacionar les peces, les porcions, els tallats en llenques o filetejats
amb el lot o lots d’alimentació o producte, suposa la pèrdua del dret a utilitzar en
l’etiquetatge les denominacions de venda incloses a l’article 3.
Article 10.

Traçabilitat.

En totes les etapes de la producció, transformació, emmagatzematge i distribució s’ha
d’assegurar la traçabilitat dels productes objecte de la norma, de manera que es puguin
relacionar les peces o porcions dels productes amb l’animal o el lot o lots d’explotació de
què procedeixin, sense perjudici del que estableix l’article 18 del Reglament (CE) núm.
178/2002, de 28 de gener, pel qual s’estableixen els principis i els requisits generals de la
legislació alimentària, es crea l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària i es fixen
procediments relatius a la seguretat alimentària.
CAPÍTOL V
Elaboració dels productes
Article 11.

Elaboració del pernil, l’espatlla i el llom embotit ibèrics.

1. Les tècniques utilitzades en el procés d’elaboració tenen per objecte l’obtenció de
productes de la màxima qualitat, que compleixin les característiques tradicionals del pernil
ibèric, de l’espatlla ibèrica i del llom embotit ibèric.
2. El procés d’elaboració dels pernils i les espatlles ibèriques s’ha de portar a terme
amb les peces osteomusculars íntegres i consta de les fases següents: salaó, rentada,
postsalament i curació-maduració.
3. El procés d’elaboració del llom embotit ibèric consta de les fases següents:
adobament i embotiment en tripes naturals o artificials i curació-maduració.
Article 12. Característiques del pernil, l’espatlla i el llom embotit ibèrics.
Per obtenir productes de la millor qualitat, el pernil, l’espatlla i el llom embotit ibèrics
s’han d’ajustar als pesos i els temps mínims d’elaboració. A l’objecte de poder verificar el
compliment dels temps mínims d’elaboració de pernils i les espatlles al llarg de la vida del
producte, s’ha de col·locar en un lloc visible una identificació inviolable i perfectament
llegible mitjançant un sistema que inclogui almenys els dos dígits de la setmana d’entrada
en salaó i els dos dígits finals de l’any.
Aquests pesos i temps mínims comptats a partir del dia d’entrada en salaó són els
següents:
1.

Pernil:

a)

Els temps mínims d’elaboració per al pernil en funció dels pesos són:
Pes peces elaborades (kg)

Temps mínim d’elaboració

<7
≥7

600 dies
730 dies
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b) Els pesos mínims del pernil elaborat una vegada etiquetat, en el moment de la
sortida de la instal·lació de la indústria final, són:
– Pernil 100% ibèric: ≥ 5,75 kg.
– Pernil ibèric: ≥ 7 kg.
2.

Espatlla:

a) Independentment del pes el temps mínim d’elaboració és de 365 dies.
b) Els pesos mínims de l’espatlla elaborada una vegada etiquetada, en el moment
de la sortida de la instal·lació de la indústria final, són:
– Espatlla 100% ibèrica: ≥ 3,7 kg
– Espatlla ibèrica: ≥ 4 kg
3.

Llom embotit. El temps mínim del procés d’elaboració per al llom és de 70 dies.
CAPÍTOL VI
Control, inspecció i certificació

Article 13.

Control oficial.

Les autoritats competents de les comunitats autònomes han de portar a terme els
controls oficials corresponents al llarg de tot el procés des de l’explotació ramadera fins al
consumidor, en les diferents etapes de producció, elaboració i comercialització dels
productes acollits a aquesta norma, d’acord amb els corresponents programes de control
anuals.
Article 14.

Autocontrol.

1. Sense perjudici del control oficial efectuat per les autoritats competents de
conformitat amb l’article 13, els operadors han d’establir en totes i cadascuna de les fases
de producció, elaboració i comercialització inclosa la distribució quan efectuï alguna
activitat sobre el producte, un sistema d’autocontrol de les operacions que es duguin a
terme sota la seva responsabilitat, que ha de ser verificat per una entitat d’inspecció o
certificació, segons correspongui.
Els operadors han de contractar els serveis d’una entitat d’inspecció o certificació,
segons correspongui, als efectes que preveu l’apartat anterior. En aquest contracte s’ha
d’incloure una autorització expressa perquè l’Entitat Nacional d’Acreditació, sense
necessitat d’acompanyament de l’entitat de certificació o inspecció, pugui visitar les
explotacions o indústries objecte de la inspecció o certificació, per comprovar
exclusivament el funcionament de les entitats acreditades als efectes de mantenir o no
l’acreditació.
2. Els operadors han de conservar la documentació referida a l’autocontrol a
disposició de les autoritats competents per al control oficial, durant un període mínim de 5
anys.
3. La certificació de producte es pot fer a compte de l’operador final, que s’ha de fer
responsable de totes les fases anteriors, o mitjançant certificacions parcials en
escorxadors, sales d’especejament, indústries d’elaboració i distribució fent-se cadascun
responsable de les operacions que es duen a terme en el seu àmbit.
Article 15.

Entitats d’inspecció i certificació.

1. Les entitats d’inspecció i certificació estan acreditades per a un abast que inclogui
el que estableix aquest Reial decret per l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC) o
l’organisme nacional d’acreditació de qualsevol altre Estat membre de la Unió Europea,
designat d’acord amb el que estableix el Reglament (CE) 765/2008 pel qual s’estableixen
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els requisits d’acreditació i vigilància del mercat relatius a la comercialització dels
productes i pel qual es deroga el Reglament (CEE) núm. 339/93 i que s’hagi sotmès amb
èxit al sistema d’avaluació per parells que preveu el Reglament esmentat.
Les entitats d’inspecció i certificació, segons la seva activitat, han de complir les
normes següent:
a) Per a les entitats d’inspecció, la norma UNE EN ISO/IEC 17020, amb un abast
que inclogui el que estableixen aquest Reial decret i les normes de desplegament.
b) Per a les entitats de certificació de producte, la norma EN 45011 o norma que la
substitueixi, amb un abast que inclogui el que estableixen aquest Reial decret i les normes
de desplegament.
En el cas d’entitats que iniciïn l’activitat, l’autoritat competent de la comunitat
autònoma, on les entitats hagin d’iniciar l’activitat, pot autoritzar provisionalment les
entitats esmentades sense acreditació prèvia, i sempre que hagin sol·licitat l’acreditació,
durant el termini màxim de 24 mesos des de la data de l’autorització provisional o fins que
siguin acreditats si el termini és inferior, si s’estima que responen al que estableixen les
normes esmentades als apartats a) i b) d’aquest article. Autorització provisional que, una
vegada concedida, té eficàcia en tot el territori nacional.
2. Les entitats d’inspecció i certificació, una vegada acreditades, han de presentar
una declaració responsable a la comunitat autònoma en la qual iniciïn la seva activitat en
els termes de l’article 71 bis de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i la normativa autonòmica
que hi sigui aplicable. Declaració responsable que, una vegada presentada, té eficàcia en
tot el territori nacional.
Aquestes entitats han de ser supervisades per les autoritats competents de les
comunitats autònomes per verificar que reuneixen els requisits necessaris per exercir
l’activitat declarada i l’exerceixen de manera correcta.
3. Si com a conseqüència de la supervisió que efectuen les comunitats autònomes
sobre les entitats d’inspecció i certificació que actuen en el seu territori, es detecten
anomalies ho han de comunicar immediatament a ENAC perquè aquesta adopti les
mesures oportunes, i ho han de comunicar igualment a la resta de comunitats autònomes
perquè en tinguin coneixement.
4. La suspensió o la retirada de l’acreditació implica el cessament automàtic de
qualsevol activitat, relacionada amb aquesta norma, mentre no es reinstauri
l’acreditació. ENAC ha d’informar de manera immediata les autoritats competents de
les comunitats autònomes, a través del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi
Ambient, de qualsevol suspensió o retirada, així com les raons que han conduït a
aquesta decisió.
5. La contractació per l’operador d’una entitat d’inspecció s’ha de mantenir durant el
període de pastura de glans, excepte per causes imputables a la mateixa entitat
d’inspecció, o degudament justificades. En cap cas, per motius derivats del resultat de la
inspecció. En aquest cas, l’entitat d’inspecció ha d’informar-ne l’òrgan competent de la
comunitat autònoma.
6. Per al cas particular dels productes emparats per una denominació d’origen o una
indicació geogràfica protegida que utilitzin les denominacions de venda que estableix
aquesta norma, la verificació l’han de portar a terme els organismes o les autoritats
competents de control que es reconeixen en el marc del Reglament (UE) núm. 1151/2012
del Parlament Europeu i del Consell de 21 de novembre de 2012 sobre els règims de
qualitat dels productes agrícoles i alimentaris.
Article 16.

Deure d’informació.

1. Les entitats d’inspecció i certificació acreditades, i si s’escau els consells
reguladors de les denominacions d’origen protegides, han de comunicar periòdicament a
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les autoritats competents de les comunitats autònomes, dins els terminis i en la forma que
aquestes determinin, la informació següent:
a) L’acumulat anual, per municipi, del cens d’animals sotmesos a la seva verificació i
comercialitzats pels ramaders per designacions racials i d’alimentació i maneig. La
informació s’ha d’incorporar per trimestres naturals, els 15 dies següents al venciment de
cadascun.
b) L’acumulat anual, per municipi, de la quantitat de pernils, espatlles, lloms i
productes frescos procedents de l’especejament de la canal, sotmesos a verificació i
comercialitzats per l’operador final amb cadascuna de les designacions racials i
d’alimentació i maneig.
Les autoritats competents de les comunitats autònomes han de remetre aquesta
informació al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient,el qual l’ha de publicar a
la seva pàgina web per a coneixement de les autoritats competents de les comunitats
autònomes i del públic en general, amb les garanties degudes protecció de les dades de
caràcter personal.
2. L’Associació Interprofessional del Porc Ibèric (ASICI) ha de remetre trimestralment
amb caràcter general i particularment en finalitzar la pastura de glans les comunitats
autònomes corresponents i al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, la
informació relativa al nombre de precintes per designacions col·locats, lliurats i utilitzats
per cadascun dels operadors en els diferents establiments.
CAPÍTOL VII
Infraccions i sancions
Article 17.

Infraccions i sancions.

1. Les infraccions comeses contra el que disposa aquest Reial decret se sancionen
d’acord amb 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, i la
corresponent normativa de les comunitats autònomes en matèria de defensa dels
consumidors i de la qualitat alimentària.
2. Les infraccions comeses per les entitats d’inspecció i entitats de certificació
privats se sancionen d’acord amb el que disposa la Llei 21/1992, de 16 de juliol,
d’indústria.
Disposició addicional primera.

Mesa de Coordinació de la Norma de Qualitat de l’Ibèric.

Es constitueix la Mesa de Coordinació de la Norma de Qualitat de l’Ibèric, amb el
caràcter de grup de treball, integrada per representants del Ministeri d’Agricultura,
Alimentació i Medi Ambient i de les comunitats autònomes. També hi col·laboren, quan el
tema ho requereixi, l’Associació Interprofessional del Porc Ibèric (ASICI), els consells
reguladors de les denominacions d’origen de porc ibèric, l’Entitat Nacional d’Acreditació
(ENAC), així com les entitats que gestionen els llibres genealògics relacionats amb la
norma.
Poden ser convidades a participar en aquesta Mesa altres associacions o entitats.
Aquesta Mesa, que està presidida pel director general de la Indústria Alimentària, ha
de dur a terme i desenvolupar els estudis i els treballs tècnics relacionats amb:
1. La millora de la coordinació i l’harmonització de les actuacions que preveu
aquesta norma de qualitat i d’altres normes que es puguin establir per al seu
desplegament.
2. Els procediments de treball que han de desenvolupar les entitats d’inspecció i
certificació.
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3. Els procediments de control racial i de reconeixement dels animals que integren
l’actual cabanya productora, amb l’objecte de facilitar l’adequació de la cabanya als
requisits racials que estableix aquesta norma.
4. El desenvolupament i la millora de mecanismes de verificació i anàlisi de
traçabilitat que permetin avaluar els resultats de l’aplicació d’aquesta norma.
5. Elaboració tècnica d’un pla nacional de control de la qualitat dels productes
acollits a aquesta norma, que ha de ser proposat per ser desenvolupat per les comunitats
autònomes mitjançant els corresponents programes de control anuals.
El Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient pot establir, si és procedent,
acords de col·laboració amb ASICI per a l’execució de determinats treballs i estudis
acordats a la Mesa.
Disposició addicional segona.
animals.

Sistemes privats de control analític de l’alimentació dels

Si una indústria estableix de manera privada procediments específics de control
analític de l’alimentació, aquests procediments s’han de donar a conèixer, amb anterioritat,
als ramaders i s’han d’aplicar amb la màxima transparència i garanties per al productor.
En el cas que mitjançant l’aplicació d’aquests mètodes es desqualifiquin animals en
relació amb l’alimentació i el maneig, el ramader ho ha de comunicar a l’autoritat
competent de control, als efectes corresponents.
Disposició addicional tercera.

Clàusula de reconeixement mutu.

Els requisits de la norma de qualitat que s’aprova no s’apliquen als productes
legalment fabricats o comercialitzats d’acord amb altres especificacions en altres estats
membres de la Unió Europea, ni als productes originaris dels països de l’Associació
Europea de Lliure Comerç (AELC), ni parts contractants a l’Acord de l’Espai Econòmic
Europeu (EEE), ni als estats que tinguin un acord d’associació duanera amb la Unió
Europea.
Disposició transitòria primera.

Posada al mercat dels productes.

1. Els productes en elaboració que hagin de ser posats al mercat abans de l’1 de
març de 2014, s’han d’etiquetar utilitzant les denominacions de venda que estableix el
Reial decret 1469/2007, pel qual s’aprova la norma de qualitat per a la carn, el pernil,
l’espatlla i el llom embotit ibèrics, i poden ser comercialitzats fins al final d’existències
d’aquests productes.
2. L’operador que disposi de productes en elaboració a l’entrada en vigor d’aquesta
norma però la posada al mercat dels quals estigui prevista per després de l’1 de març de
2014, a l’hora de la comercialització i fins al final de les existències, pot optar per a tots els
productes de què disposi entre seguir etiquetant-los d’acord amb el que estableix el Reial
decret 1469/2007, llevat del que indica el tercer paràgraf d’aquest punt, o passar a
etiquetar-los amb les noves denominacions de venda que estableix aquesta norma.
Únicament si l’operador opta per etiquetar els productes d’acord amb el que especifica
aquesta norma, s’ha d’incorporar, abans de la seva posada al mercat, un precinte de
període transitori, amb els mateixos colors que els recollits a l’article 9, que li són assignats
per l’Associació Interprofessional del Porc Ibèric (ASICI). Així mateix, per als productes
etiquetats voluntàriament amb aquesta norma, la posada al mercat dels quals es realitzi
amb posterioritat al 14 de desembre de 2014, han de contenir en l’etiquetatge la menció
obligatòria a què fa referència l’apartat 4 a), de l’article 4, relativa al percentatge de raça
ibèrica de l’animal del qual procedeix el producte.
Sigui quina sigui l’opció escollida per l’operador, entre les dues anteriors, el compliment
de la resta dels requisits que s’han de tenir en compte en relació amb l’etiquetatge, que
conté l’esmentat article 4, diferents del que indica l’apartat 4a), és exigible en els productes
que es posin al mercat a partir de l’1 de març de 2014.
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El lliurament dels precintes de període transitori requereix una declaració responsable
prèvia per part de l’operador, en què es detalli el nombre de peces existents en cada
categoria i any, que ha de coincidir amb el balanç d’existències que efectuï l’entitat de
certificació d’aquest operador en el procés ordinari d’avaluació. En tot cas les dades
declarades per l’operador s’han de correspondre amb els seus registres de traçabilitat i
altres documentació que hagi de conservar.
Els productes que estant en procés d’elaboració hagin de ser etiquetats de conformitat
amb aquesta norma, s’han de denominar d’acord amb la taula d’equivalències següent:
Reial decret 1469/2007

Aquest Reial decret

Llom.

Llom ibèric pur de gla.
Llom ibèric de gla.
Llom ibèric pur d’enceball de camp.
Llom ibèric d’enceball de camp.
Llom ibèric pur d’enceball.
Llom ibèric d’enceball.

Llom de gla 100% ibèric.
Llom de gla ibèric.
Llom d’enceball de camp 100% ibèric.
Llom d’enceball de camp ibèric.
Llom d’enceball 100% ibèric.
Llom d’enceball ibèric.

Espatlla.

Espatlla ibèrica pura de gla.
Espatlla ibèrica de gla.
Espatlla ibèrica pura d’enceball de camp.
Espatlla ibèrica d’enceball de camp.
Espatlla ibèrica pura d’enceball.
Espatlla ibèrica d’enceball.

Espatlla de gla 100% ibèrica.
Espatlla de gla ibèrica.
Espatlla d’enceball de camp 100% ibèrica.
Espatlla d’enceball de camp ibèrica.
Espatlla d’enceball 100% ibèrica.
Espatlla d’enceball ibèrica.

Pernil.

Pernil ibèric pur de gla.
Pernil ibèric de gla.
Pernil ibèric pur d’enceball de camp.
Pernil ibèric d’enceball de camp.
Pernil ibèric pur d’enceball.
Pernil ibèric d’enceball.

Pernil de gla 100% ibèric.
Pernil de gla ibèric.
Pernil d’enceball de camp 100% ibèric.
Pernil d’enceball de camp ibèric.
Pernil d’enceball 100% ibèric.
Pernil d’enceball ibèric.

Els productes procedents d’animals nascuts abans de la data d’entrada en vigor
d’aquesta norma i sacrificats amb posterioritat a aquesta data, han d’aplicar
obligatòriament aquestes equivalències i precintes transitoris.
3. Els productes amb dret a l’ús de la menció «d’enceball» d’acord amb el Reial
decret 1469/2007, que estiguin en fase d’elaboració en el moment d’entrada en vigor de
la norma, es poden seguir comercialitzant fins a la finalització d’existències. Si l’operador
opta per etiquetar tots els productes en elaboració d’acord amb el que especifica aquesta
norma, el precinte que incorpori la categoria «de reenceball» ha de ser de color marró.
També s’ha de procedir a la col·locació d’un precinte marró als productes procedents
d’animals «de reenceball» nascuts abans de la data d’entrada en vigor d’aquesta norma i
sacrificats amb posterioritat a aquesta data, fins al final d’existències.
4. Els productes procedents d’animals sacrificats després de l’entrada en vigor
d’aquesta norma, inclosos els que procedeixin d’animals subjectes a la disposició
transitòria segona o d’explotacions subjectes a la disposició transitòria tercera, han de
complir els temps mínims d’elaboració i els pesos mínims de producte elaborat que
preveu l’article 12.
Disposició transitòria segona.
característiques racials.

Terminis d’adaptació a la nova norma respecte a les

Sense perjudici del que estableix la disposició derogatòria amb l’objecte de facilitar el
compliment del que preveu aquesta norma, respecte de les característiques racials dels
animals i el procediment per a la seva certificació, s’estableix un termini transitori de dos
anys perquè els reproductors acollits al Reial decret 1469/2007 s’ajustin a aquest Reial
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decret. En qualsevol cas, els nous reproductors que, a partir de la publicació d’aquesta
norma, s’incorporin a les explotacions han de complir els requisits racials esmentats.
Disposició transitòria tercera. Període transitori per a les explotacions que produeixin
animals que donen lloc a productes amb la designació «d’enceball».
Les explotacions ramaderes intensives que, a la data d’entrada en vigor d’aquest
Reial decret, estiguin autoritzades i produint porcs ibèrics, disposen d’un termini de tres
anys per adaptar-se a les condicions que estableix el punt 1 de l’article 8.
Disposició derogatòria única.

Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin al
que disposen aquest Reial decret i, en particular, el 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.
Disposició final primera.

Títol competencial.

El que disposa aquest Reial decret té caràcter de normativa bàsica, a l’empara del
que disposa l’article 149.1.13a, 16a i 23a de la Constitució, que atribueix a l’Estat la
competència exclusiva sobre bases i coordinació de la planificació general de l’activitat
econòmica, bases i coordinació general de la sanitat i protecció del medi ambient,
respectivament.
Disposició final segona.

Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de
l’Estat».
Madrid, 10 de gener de 2014.
JUAN CARLOS R.
El ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient,
MIGUEL ARIAS CAÑETE

ANNEX
Càrrega ramadera màxima admissible determinada per la superfície arbrada
coberta del recinte SIGPAC per als animals que donen origen a productes amb
designació «de gla»

http://www.boe.es

Superfície arbrada coberta dels
recintes SIGPAC que integren
l’explotació
–
Percentatge

Càrrega ramadera
màxima admissible en
l’explotació
–
(Animals/Ha)

Fins a 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fins a 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fins a 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fins a 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fins a 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fins a 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Superior a 35 . . . . . . . . . . . . . . . .

0,25
0,42
0,58
0,75
0,92
1,08
1,25
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