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i) Durant aquesta fase d’avaluació contínua el centre 
de distribució ha de rebre, almenys, una visita d’inspecció 
a l’any (punt 9.3.1 de la norma UNE-EN 197-2:2000).

j) L’organisme certificador ha de dur a terme la verifi-
cació estadística dels resultats del període de control (els 
dotze mesos anteriors) almenys 2 vegades l’any (punt 
9.3.1 de la norma UNE-EN 197-2:2000).

k) El centre de distribució ha de comunicar immedia-
tament qualsevol cessament d’expedició (punt 7 de la 
norma UNE-EN 197-2:2000).

l) Quan en un centre de distribució s’hagi d’emma-
gatzemar un ciment diferent d’un dels abans autoritzats 
(ciments de diferent designació o de la mateixa designa-
ció però de fabricants diferents), la sitja d’emmagatze-
matge ha d’estar buida i neta, i és preceptiu avisar l’orga-
nisme certificador, amb un termini mínim de set dies, 
abans que es rebi el nou ciment. L’organisme certificador 
pot ordenar una inspecció per verificar que la sitja està en 
condicions adequades per emmagatzemar un altre ciment 
(punt 9.3.1 de la norma UNE-EN 197-2:2000).

Qualsevol canvi en els ciments emmagatzemats o distri-
buïts ha de donar lloc a la modificació de l’autorització, de 
manera que aquesta autorització limiti el seu abast als 
ciments que hi figuren. Per això, han de sol·licitar amb prou 
antelació qualsevol canvi en la distribució de ciment amb la 
finalitat d’adequar l’autorització. No pot expedir el nou ciment 
fins que no disposi de la nova autorització que l’inclogui.

L’organisme certificador pot emetre procediments o ins-
truccions per aclarir aspectes concrets dels controls i tas-
ques que s’han de dur a terme en el seguiment de la qualitat 
dels ciments que distribueixen els centres de distribució.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
10082 ORDRE PRE/1764/2006, de 5 de juny, per la 

qual es modifica l’annex A del Reial decret 
49/1993, de 15 de gener, relatiu als controls 
veterinaris aplicables als intercanvis intraco-
munitaris en els productes d’origen animal. 
(«BOE» 135, de 7-6-2006.)

La Directiva 89/662/CEE del Consell, d’11 de desembre 
de 1989, relativa als controls veterinaris aplicables als 
intercanvis intracomunitaris amb vista a la realització del 
mercat interior, té com a objectiu final limitar els controls 
veterinaris en el lloc de partida mitjançant l’harmonització 
de les exigències essencials dels controls per garantir la 
protecció de la salut pública i animal, que fins a la data 
s’efectuaven a les fronteres, incloent-hi el conjunt de les 
mercaderies que tenien i complien requisits veterinaris.

El Reial decret 49/1993, de 15 de gener, relatiu als con-
trols veterinaris aplicables als intercanvis intracomunita-
ris en els productes d’origen animal, va incorporar al dret 
intern la Directiva 89/662/CEE del Consell, d’11 de desem-
bre de 1989.

Aquesta Directiva ha estat modificada per la Directiva 
2004/41/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 
d’abril de 2004, per la qual es deroguen determinades 
directives que estableixen les condicions d’higiene dels 
productes alimentaris i les condicions sanitàries per a la 
producció i comercialització de determinats productes 
d’origen animal destinats al consum humà i es modifi-
quen les directives 89/662/CEE i 92/118/CEE del Consell i la 
Decisió 95/408/CE del Consell.

Mitjançant aquesta disposició s’incorpora parcialment 
al nostre ordenament jurídic la Directiva 2004/41/CE del 
Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’abril de 2004.

En la tramitació han estat escoltats els sectors afec-
tats, consultades les comunitats autònomes i n’ha emès 
l’informe preceptiu la Comissió Interministerial per a l’Or-
denació Alimentària.

Aquesta Ordre es dicta a l’empara del que disposa la dis-
posició final primera del Reial decret 49/1993, de 15 de gener.

En virtut d’això, a proposta de les ministres de Sanitat 
i Consum i d’Agricultura, Pesca i Alimentació, d’acord 
amb el Consell d’Estat, disposo:

Article únic. Modificació de l’annex A del Reial decret 
49/1993, de 15 de gener.

L’annex A del Reial decret 49/1993, de 15 de gener, 
relatiu als controls veterinaris aplicables als intercanvis 
intracomunitaris en els productes d’origen animal, se 
substitueix pel següent:

«ANNEX A
CAPÍTOL I

Reial decret 1976/2004, d’1 d’octubre, pel qual s’es-
tableixen les normes zoosanitàries aplicables a la pro-
ducció, transformació, distribució i introducció dels 
productes d’origen animal destinats al consum humà.

Reglament (CE) núm. 853/2004 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, pel qual 
s’estableixen normes específiques d’higiene dels 
aliments d’origen animal.

CAPÍTOL II
Reial decret 2551/1994, de 29 de desembre, pel qual 

s’estableixen les condicions de sanitat animal i sanità-
ries aplicables als intercanvis i importacions de produc-
tes no sotmesos, respecte a aquestes condicions, a les 
normes específiques al capítol I de l’annex A del Reial 
decret 49/1993, de 15 de gener, i, respecte als agents 
patògens, al Reial decret 1316/1992, de 30 d’octubre.

Reglament (CE) núm. 1774/2002 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 3 d’octubre de 2002, pel 
qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables 
als subproductes animals no destinats al consum 
humà, i Reial decret 1429/2003, de 21 de novembre, 
pel qual es regulen les condicions d’aplicació de la 
normativa comunitària en matèria de subproductes 
d’origen animal no destinats al consum humà.»

Disposició final primera. Habilitació normativa.

Aquesta Ordre es dicta de conformitat amb el que esta-
bleix la disposició final primera del Reial decret 49/1993,
de 15 de gener.

Disposició final segona. Incorporació de dret de la Unió 
Europea.

Mitjançant aquesta Ordre s’incorporen al dret espanyol 
els articles 6 i 8 de la Directiva 2004/41/CE del Parlament 
Europeu i del Consell, de 21 d’abril de 2004, per la qual es 
deroguen determinades directives que estableixen les con-
dicions d’higiene dels productes alimentaris i les condicions 
sanitàries per a la producció i comercialització de determi-
nats productes d’origen animal destinats al consum humà i 
es modifiquen les directives 89/662/CEE i 92/118/CEE del 
Consell i la Decisió 95/408/CE del Consell.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

La present Ordre entra en vigor l’endemà de la publi-
cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 5 de juny de 2006.–La vicepresidenta primera 
del Govern i ministra de la Presidència, María Teresa Fer-
nández de la Vega Sanz.


