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de cap de Creus, només les espècies que preveu
el seu pla d’usos). Entre isòbates d’1 i 30 m.
Classificació: A.
Espècies o grups d’espècies: gasteròpodes, equinoderms i tunicats.
(00.259.042)

ORDRE
de 29 de setembre de 2000, per la qual es reglamenta la utilització de la Marca Q per a la carn
de conill.
Mitjançant el Decret 362/1986, de 18 de desembre, es crea el distintiu Marca Q per a productes alimentaris de qualitat (DOGC núm. 791,
de 16.1.1987).
D’acord amb l’Ordre de 28 de juliol de 1987,
sobre desplegament del Decret 362/1986, de 18
de desembre, pel qual es crea el distintiu Marca Q per a productes alimentaris de qualitat, que
amplia la relació de grups o sectors que poden
gaudir de la Marca Q, on s’inclouen, entre d’altres, el sector de la carn de conill;
En ús de les atribucions que m’han estat conferides,
ORDENO:
Article 1
Pot gaudir de la Marca Q la carn de conill que
compleixi el Reglament que s’estableix a aquest
efecte, el text del qual figura a l’annex d’aquesta
Ordre.
Article 2
Les referències als òrgans i les direccions
generals que conté aquesta Ordre s’han d’aplicar
d’acord amb el que estableix la disposició
transitòria primera del Decret 282/2000, de 31
d’agost, de reestructuració del Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (DOGC núm.
3218, de 4.9.2000).
Barcelona, 29 de setembre de 2000
JOSEP GRAU I SERIS
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
ANNEX
Reglament d’utilització de la Marca Q establert
per a la carn de conill
CAPÍTOL 1
Generalitats
Article 1
D’acord amb el que disposen el Decret 362/
1986, de 18 de desembre, pel qual es crea el distintiu Marca Q per a productes alimentaris de
qualitat, i l’Ordre de 28 de juliol de 1987, per la
qual s’amplia la relació de grups o sectors que
poden gaudir de la Marca Q, on s’inclouen, entre
d’altres, el sector de la carn de conill, podrà
gaudir de la Marca Q la carn de conill que reuneixi les característiques definides en aquesta
reglamentació i compleixi tots els requisits que
aquesta i la legislació vigent exigeixen.
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CAPÍTOL 2
Àmbit i definició
Article 2
Es concedeix la Marca Q a la carn de conill
procedent d’animals aptes per al sacrifici, de
línies seleccionades per a producció càrnia. En
el moment de la sol·licitud, cada adjudicatari
haurà de comunicar les línies amb les quals treballa i les granges de selecció d’on procedeixen
els animals.
Article 3
Els conills destinats a produir carn emparada amb la Marca Q només podran néixer, ser
criats i/o engreixats en explotacions inscrites al
Registre d’adjudicataris de la Marca Q. En qualsevol moment s’haurà de garantir l’exclusivitat
de les naus de la granja que es dediquen a la
producció de conills amb la Marca Q.
Article 4
Les pràctiques utilitzades en la cria i l’engreix
dels conills han de permetre obtenir un producte
de màxima qualitat i un desenvolupament equilibrat dels animals.
Pel que fa a les instal·lacions, els locals, l’utillatge i els equips, han de complir, en tot moment,
el que estableix la legislació vigent, i assegurar,
en tots els casos, el benestar dels animals.
Article 5
5.1 Les explotacions han de portar un llibre
de registre, amb pàgines numerades, segellat i
datat pel Servei de Protecció a la Qualitat Agroalimentària. Aquest llibre es podrà portar en
suport informàtic, d’acord amb les instruccions
de l’esmentat servei.
5.2 Tots els conills d’engreix que pertanyin
a una granja inscrita al Registre d’adjudicataris
de la Marca Q s’hauran d’identificar col·lectivament i figurar inscrits per lots en l’esmentat
llibre de registre, en el qual han de figurar les
dades següents:
Número, lot o banda i nombre de conills que
el componen.
Número de la nau.
Data d’entrada per a l’engreix.
Tractaments, baixes i qualsevol altre dada o
incidència.
Data de sortida i d’escorxador de destinació.
Número de Guia d’Origen i Sanitat Pecuària
(GOSP) o document sanitari de trasllat.
Article 6
L’alimentació dels conills seguirà les etapes
següents:
6.1 Etapa de lactació: des del naixement fins
als 30-40 dies de vida.
Durant aquesta etapa els animals prendran
únicament llet de la mare fins a les 2-3 setmanes de vida. A partir de la 3a setmana també
prendran pinso.
6.2 Etapa d’engreix: des dels 30-40 dies de
vida fins al sacrifici amb un pes viu d’1,750 a
2,250 kg.
Durant aquest període els animals prendran
pinso amb la composició següent:
Proteïna bruta: 15-18%.
Fibra bruta: 13-17%.
Les fórmules de pinso s’han de notificar al
Servei de Ramaderia de la Direcció General de
Producció i Indústries Agroalimentàries, d’acord
amb el que estableix la legislació vigent.
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Article 7
7.1 Es disposarà d’un veterinari col·legiat
responsable de cada explotació el qual, en cas
de malaltia dels animals, realitzarà tots els tractaments necessaris i els consignarà detalladament al llibre de Registre a què fa referència
l’article 5 d’aquesta Ordre.
7.2 Els animals no seran sotmesos a cap
tractament o alimentació medicamentosa durant
els 20 dies anteriors al sacrifici i, en tots els casos, s’hauran de respectar els períodes de supressió establerts per a cada producte d’aquest tipus.
Si durant el període dels 20 dies anteriors al
sacrifici fos necessari aplicar tractament a un lot
d’animals, la seva carn no seria apta per ser comercialitzada amb la Marca Q.
Article 8
A l’etapa d’engreix, els conills han d’estar
agrupats en lots de la mateixa edat i, en cap cas,
les gàbies superaran la densitat de 16 conills per
metre quadrat.
Article 9
Entre lot i lot, les gàbies s’han de buidar totalment i fer una neteja i desinfecció acurada.
Les granges portaran un programa de control
d’aquestes actuacions, les quals seran anotades
al llibre de Registre de l’explotació.
CAPÍTOL 3
Sacrifici i feinejat de la carn
Article 10
El sacrifici dels conills només es realitzarà en
escorxadors que compleixen el que disposa el
Reial decret 1543/1994, de 8 de juliol, pel qual
s’estableixen els requisits sanitaris i de policia
sanitària aplicables a la producció i la comercialització de carn de conill, així com la resta de
la legislació vigent aplicable.
Article 11
El transport d’animals es realitzarà d’acord
amb el que disposa la normativa vigent i es garantirà que els animals no hi pateixin alteracions o molèsties que puguin afectar la qualitat de
la carn.
Les gàbies on es transportin conills emparats
per la Marca Q han d’anar separades de la resta.
La distància entre la granja i l’escorxador mai
ha de superar els 300 km amb un temps de transport màxim de 5 hores.
El nombre d’animals per gàbia de mida estàndard serà com a màxim de 12 conills a l’època
d’estiu i de 15 conills a la d’hivern.
Article 12
Els conills emparats per la Marca Q romandran a l’escorxador en repòs i dejuni un mínim
de 2 hores i un màxim de 8 hores abans del sacrifici. Durant aquest període els animals estaran
separats de la resta de lots.
El sacrifici d’aquests animals es realitzarà de
forma separada de la resta de lots, i queda totalment prohibit el sacrifici simultani.
El període mínim d’oreig i maduració haurà
de ser de dues hores, per aconseguir la màxima
qualitat del producte.
Article 13
Els escorxadors portaran un llibre de control
on figuraran les dades següents:
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Data de sacrifici.
Número de GOSP/document sanitari de trasllat.
Nombre de conills.
Número de lot d’origen de la granja.
Incidències ante i post mortem.
CAPÍTOL 4
Característiques de la carn
Article 14
Les canals de conill emparades amb la Marca Q han de complir les característiques següents:
Pes de la canal: conills de 1.000 a 1.500 gr.
Color de la carn: rosada.
Les canals s’han de presentar sense contusions ni cap altre defecte físic.
CAPÍTOL 5
Comercialització
Article 15
15.1 Només podran gaudir de la Marca Q
de carn de conill les presentacions següents:
a) Canal sencera individual.
b) Canal sencera trossejada en quarts i meitats.
c) Mitja canal.
d) Especejament del conill (espatlles, cuixes,
lloms).
15.2 Les presentacions del tipus b) i d) estaran envasades i aquest envasat s’haurà de
realitzar a la sala d’especejament abans de la
seva expedició. Les del tipus a) i c) també es
podran presentar sense envasar, però en tots els
casos hauran de portar l’etiqueta a què fa referència l’article 17 d’aquest Reglament.
15.3 A proposta dels adjudicataris de la
Marca Q, el Servei de Protecció a la Qualitat
Agroalimentària podrà autoritzar altres tipus de
presentació.
15.4 Les canals senceres es presentaran
amb:
Orelles tallades.
Potes tallades a nivell del metatars i metacarp.
Fetge.
Article 16
Queda totalment prohibida la venda de canals congelades. En cas de congelació, les canals
no es podran comercialitzar amb la Marca Q.
Article 17
A més de la informació obligatòria establerta
per la Norma general d’etiquetatge, presentació i publicitat dels productes alimentaris, cada
envàs portarà una etiqueta on figuraran les indicacions següents:
Nom de l’adjudicatari.
Distintiu de la Marca Q.
Número de l’etiqueta que es correspondrà
amb el número de lot d’origen de la granja.
Data de sacrifici.
Pes.
CAPÍTOL 6
Adjudicataris de la Marca Q
Article 18
La facultat d’utilització de la Marca Q serà
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exclusiu per als que en siguin adjudicataris i figurin inscrits al corresponent registre i en cap
cas es pot cedir la seva utilització.
Article 19
Poden ser adjudicataris de la Marca Q les
persones físiques o jurídiques que compleixin els
requisits establerts al Decret 362/1986, de 18 de
desembre, sobre productes alimentaris de qualitat, i que facin la producció i/o la comercialització de conills, acreditant que disposen dels
mitjans necessaris, propis o llogats, per dur-ho
a terme.
Els adjudicataris estan subjectes als drets i les
obligacions inherents a la utilització de la Marca
Q, i en seran els responsables de l’ús.
Article 20
20.1 El Servei de Protecció a la Qualitat
Agroalimentària portarà un Registre d’adjudicataris de la Marca Q per a la carn de conill en
el qual s’indicaran les dades següents:
Emplaçament i situació de la totalitat de les
instal·lacions que formen l’explotació, així com
l’acreditació de la titularitat de l’explotació ramadera i, si s’escau, dades del contracte d’integració.
Característiques bàsiques i plànol de les instal·lacions de cria. Cens i capacitat.
Emplaçament i situació de les fàbriques de
pinso subministradores, dels escorxadors on se
sacrifiquin els animals, sales d’especejament i
magatzems emprats per dur a terme la seva
activitat, així com dels punts de venda o empreses comercialitzadores. En cas que alguna d’aquestes no sigui gestionada directament per l’adjudicatari, en el contracte referit a l’article 21 cal
que s’especifiqui que l’entitat de control tindrà
lliure accés a la totalitat d’instal·lacions que s’utilitzin directament o indirectament en relació
amb la Marca Q.
20.2 Els adjudicataris han de presentar davant la Direcció General de Producció i Indústries Agroalimentàries justificants en els quals
consti que les explotacions, els escorxadors, les
sales d’especejament o altres instal·lacions utilitzades estan autoritzades i que compleixen la
normativa vigent.

CAPÍTOL 7
Control
Article 21
21.1 Els adjudicataris de la Marca Q han de
contractar una entitat de control i certificació de
productes agroalimentaris inscrita al Registre
de la Direcció General de Producció i Indústries
Agroalimentàries creat per l’Ordre de 4 d’agost
de 1992 (DOGC núm. 1631, de 12.8.1992) per
al control des de l’origen de la producció fins a
la venda dels conills als consumidors.
21.2 El contracte ha d’indicar els elements
que formin part dels controls i la seva freqüència.
Aquest control ha de certificar la procedència dels conills, les condicions de cria, l’alimentació, el sacrifici i el condicionament de la carn
de conill i les seves característiques en el moment
de la venda.
El programa de control ha de ser aprovat pel
Servei de Protecció a la Qualitat Agroalimentària del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.

21.3 L’entitat de control ha de tenir en tot
moment accés a totes les instal·lacions relacionades amb la cria, el sacrifici, l’especejament,
l’emmagatzematge, el transport i la venda de la
carn de conill emparada amb la Marca Q.
21.4 Els informes sobre els resultats dels
controls realitzats s’han de presentar per escrit
a la Direcció General de Producció i Indústries Agroalimentàries.
Article 22
Tota infracció d’aquest Reglament i de la
legislació vigent sobre la matèria comportarà la
suspensió de la inscripció al Registre i la retirada
de l’autorització per utilitzar la Marca Q. L’adjudicatari sancionat no podrà tornar a sol·licitar
el permís d’inscripció al Registre fins haver
transcorregut el període de suspensió establert
per la Direcció General de Producció i Indústries Agroalimentàries.
Article 23
23.1 En el si de la Direcció General de Producció i Indústries Agroalimentàries es crea una
comissió de seguiment formada per un representant de cadascuna de les empreses adjudicatàries de la Marca Q i un representant de cadascuna de les entitats de control, juntament amb
els membres de l’Administració que es designin.
23.2 Aquesta comissió té com a funció donar
suport a l’Administració i a les entitats de control
i vetllar pel compliment de la normativa de la Marca Q per part de tots els agents implicats.
Per exercir aquesta funció la comissió ha d’informar sobre aquells aspectes que consideri
oportuns de tenir en compte pel que fa a la concessió de la Marca Q, la retirada de la seva utilització i sobre la correcta aplicació de la normativa per part de l’entitat de control.
(00.265.086)

ORDRE
de 3 d’octubre de 2000, de modificació de l’Ordre de 22 de desembre de 1999, per la qual es fixa
el procediment per a la tramitació dels ajuts als
productors de bestiar boví, oví i cabrum, establerts per les respectives organitzacions comunes
de mercat, per a l’any 2000.
El Reglament (CE) de la Comissió, de 18 de
maig, que modifica el Reglament (CE) 2432/
1999, pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació dels règims de primes en el sector de la carn
de vacu, en el cas de la prima per sacrifici de
bovins, amplia el termini màxim entre la finalització del període de retenció dels animals
objecte de l’esmentada prima i la seva exportació
a països tercers.
Aquest termini, que regula l’Ordre de 22 de
desembre de 1999, ha de ser modificat per tal
d’adaptar-lo a l’esmentada normativa comunitària i a l’Ordre ministerial de 25 de juliol de 2000
(BOE núm. 180, de 28.7.2000).
En conseqüència, en ús de les atribucions que
em són conferides,
ORDENO:
Article únic
Es modifica l’article 9.4 de l’Ordre de 22 de

