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c) Centre Nacional d’Alimentació de l’Agència 
Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició, per 
a les zoonosis trasmeses per aliments.

d) Centre Nacional de Microbiologia, Institut de 
Salut “Carlos III” a Majadahonda (Madrid), per als 
casos de zoonosis en l’home i en els animals sospi-
tosos de ràbia.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 13 de juny de 2007.–La ministra d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació, Elena Espinosa Mangana. 

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

 12119 REIAL DECRET 731/2007, de 8 de juny, pel qual es 
modifiquen determinades disposicions per a la 
seva adaptació a la normativa comunitària sobre 
pinsos, aliments i sanitat dels animals. («BOE» 
147, de 20-6-2007.)

Mitjançant el Reglament (CE) núm. 882/2004, del Parla-
ment Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, sobre els 
controls oficials efectuats per garantir la verificació del com-
pliment de la legislació en matèria de pinsos i aliments i la 
normativa sobre salut animal i benestar dels animals, s’han 
modificat la Directiva 96/23/CE del Consell, de 29 d’abril de 
1996, relativa a les mesures de control aplicables respecte de 
determinades substàncies i els seus residus en els animals 
vius i els seus productes i per la qual es deroguen les directi-
ves 85/358/CEE i 86/469/CEE i les decisions 89/187/CEE 
i 91/664/CEE, i la Directiva 97/78/CE del Consell, de 18 de 
desembre de 1997, per la qual s’estableixen els principis rela-
tius a l’organització de controls veterinaris dels productes que 
s’introdueixin en la Comunitat procedents de països tercers.

Sense perjudici de l’eficàcia i aplicabilitat directa del dit 
Reglament, per aconseguir la necessària seguretat jurídica 
cal modificar de manera conseqüent el Reial decret 1749/
1998, de 31 de juliol, pel qual s’estableixen les mesures de 
control aplicables a determinades substàncies i els seus resi-
dus en els animals vius i els seus productes, i el Reial decret 
1977/1999, de 23 de desembre, pel qual s’estableixen els 
principis relatius a l’organització dels controls veterinaris 
sobre els productes procedents de països tercers, mitjançant 
els quals s’han incorporat al nostre ordenament, respectiva-
ment, les directives 96/23/CE del Consell, de 29 d’abril, 
i 97/78/CE del Consell, de 18 de desembre de 1997.

El Reglament (CE) núm. 882/2004 del Parlament Europeu 
i del Consell, de 29 d’abril de 2004, també deroga, entre d’al-
tres, la Directiva 70/373/CE del Consell, de 20 de juliol de 
1970, relativa a la introducció de mètodes per a la presa de 
mostres i de mètodes d’anàlisi comunitaris per al control 
oficial de l’alimentació animal, i successives directives de 
desplegament d’aquesta Directiva, així com la Directi -
va 95/53/CE del Consell, de 25 d’octubre de 1995, per la qual 
s’estableixen els principis relatius a l’organització dels con-
trols oficials en l’àmbit de l’alimentació animal. Per això, i 
igualment, escau la derogació del Reial decret 2257/1994, 
de 25 de novembre, pel qual s’aproven els mètodes oficials 
d’anàlisi de pinsos o aliments per a animals i les seves prime-
res matèries; del Reial decret 214/2003, de 21 de febrer, pel 
qual s’estableixen els requisits per a la determinació dels 
nivells de dioxines i de policlorobifenils (PCB) similars a les 
dioxines en els pinsos; de l’Ordre del Ministeri de Relacions 

amb les Corts i de la Secretaria del Govern de 12 de maig de 
1989, per la qual s’aproven els mètodes oficials de presa de 
mostres d’aliments per a animals (pinsos), i del Reial decret 
354/2002, de 12 d’abril, pel qual s’estableixen els principis 
relatius a l’organització dels controls oficials en l’àmbit de 
l’alimentació animal, normes que han transposat les directi-
ves esmentades, i sempre tenint en compte el període transi-
tori necessari fins que la Unió Europea aprovi les normes de 
desplegament del dit Reglament (CE) núm. 882/2004 del Par-
lament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004.

Així mateix, mitjançant el Reglament (CE) núm. 1/2005, 
del Consell, de 22 de desembre de 2004, relatiu a la protecció 
dels animals durant el transport i les operacions connexes, 
s’han modificat les directives 64/432/CEE i 93/119/CE i el 
Reglament CE) núm. 1255/97.

En conseqüència, s’han d’efectuar les mateixes modifica-
cions al Reial decret 1716/2000, de 13 d’octubre, sobre nor-
mes sanitàries per a l’intercanvi intracomunitari d’animals de 
les espècies bovina i porcina, i al Reial decret 54/1995, de 20 
de gener, sobre protecció dels animals en el moment del seu 
sacrifici o matança, que incorporen les dues directives.

Aquest Reial decret es dicta en virtut de l’habilitació que 
conté la disposició final cinquena de la Llei 8/2003, de 24 
d’abril, de sanitat animal, i a l’empara del article 149.1.16a de 
la Constitució, que atribueix a l’Estat la competència exclu-
siva en matèria de bases i coordinació general de la sanitat, i 
sanitat exterior.

La present disposició ha estat sotmesa a consulta de les 
comunitats autònomes i de les entitats representatives dels 
interessos dels sectors afectats, i n’ha emès informe la 
Comissió Interministerial d’Ordenació Alimentària.

En virtut d’això, a proposta de les ministres d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació, de Sanitat i Consum i de Foment, d’acord 
amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell 
de Ministres en la reunió del dia 8 de juny de 2007,

D I S P O S O:

Article primer. Modificació del Reial decret 54/1995, de 20 
de gener, sobre protecció dels animals en el moment del 
seu sacrifici o matança.

L’apartat 3 de la part II de l’annex A del Real de-
cret 54/1995, de 20 de gener, sobre protecció dels animals 
en el moment del seu sacrifici o matança, queda redactat 
de la manera següent:

«3. Els animals s’han de conduir amb cura. Els 
corredors han d’estar dissenyats d’una manera que es 
redueixi al mínim el risc que els animals es puguin ferir 
i la disposició en permeti aprofitar la seva naturalesa 
gregària. Els instruments destinats a guiar els animals 
només es poden fer servir amb aquest fi i únicament 
durant poc temps. En la mesura que sigui possible, cal 
evitar la utilització d’aparells que administrin descàrre-
gues elèctriques. En qualsevol cas, aquests aparells 
només s’han d’aplicar als bovins o porcins adults que 
no es vulguin moure i només quan tinguin espai 
davant per avançar. Les descàrregues no poden durar 
més d’un segon, s’han d’espaiar convenientment i 
només s’han d’aplicar als músculs dels quarters del 
darrere. Les descàrregues no es poden aplicar de 
manera repetida si l’animal no reacciona.»

Article segon. Modificació del Reial decret 1749/1998, de 31 
de juliol, pel qual s’estableixen les mesures de control 
aplicables a determinades substàncies i els seus residus 
en els animals vius i els seus productes.

El Reial decret 1749/1998, de 31 de juliol, pel qual s’esta-
bleixen les mesures de control aplicables a determinades 
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substàncies i els seus residus en els animals vius i els seus 
productes, queda modificat de la manera següent:

U. L’apartat 2 de l’article 12 queda redactat de la manera 
següent:

«2. Els laboratoris comunitaris de referència són 
els designats a la part corresponent de l’annex VII del 
Reglament (CE) núm. 882/2004 del Parlament Europeu 
i del Consell, de 29 d’abril de 2004, sobre els controls 
oficials efectuats per garantir la verificació del compli-
ment de la legislació en matèria de pinsos i aliments i la 
normativa sobre salut animal i benestar dels animals.»

Dos. El paràgraf b) de l’article 26.1 queda redactat de la 
manera següent:

«b) Ha d’intensificar els controls sobre tots els 
lots d’animals o de productes del mateix origen. En 
particular, els deu lots successius procedents del 
mateix origen s’han de consignar, amb dipòsit d’una 
provisió per a despeses de control, al lloc d’inspecció 
fronterer perquè siguin sotmesos a un control de 
detecció de residus mitjançant la presa d’una mostra 
representativa del lot o part del lot.

Quan els controls demostrin la presència de subs-
tàncies o productes no autoritzats, o se sobrepassin els 
límits màxims, s’ha d’aplicar el que disposen els arti-
cles 19 a 22 del Reglament (CE) núm. 882/2004 del Par-
lament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004.»

Tres. El capítol I de l’annex VI queda redactat de la 
manera següent:

«CAPÍTOL I

Es designen laboratoris nacionals de referència per 
a la detecció de residus de determinades substàncies 
els laboratoris següents:

a) Centre Nacional d’Alimentació (Agència Espa-
nyola de Seguretat Alimentària).

Carretera Pozuelo-Majadahonda, km 6,2, Majada-
honda, Madrid.

Grups de residus: A1, A3, A4, A5, A6 (cloramfenicol 
i nitrofurans), B1, B2f (corticosteroides), B3c (només 
aqüicultura), B3d, B3e.

b) Laboratori Central de Sanitat Animal del Minis-
teri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, situat a Santa 
Fe.

Camí de El Jau, s/n, 18,18320 Santa Fe, Granada.
Grups de residus: A2, A6 (nitromidazols), B2a, B2b, 

B2c, B2d, B2e, B2f (excepte els corticosteroides).
c) Laboratori Arbitral Agroalimentari del Ministeri 

d’Agricultura, Pesca i Alimentació.
Carretera de La Coruña, km 10,700, 28023 Madrid.
Grups de residus: B3a, B3b, B3c (excepte l’aqüicul-

tura).
d) Laboratoris abans esmentats segons l’acció 

farmacològica. Grup de residus: B3f.»

Article tercer. Modificació del Reial decret 1977/1999, de 23 
de desembre, pel qual s’estableixen els principis relatius 
a l’organització dels controls veterinaris sobre els pro-
ductes procedents de països tercers.

El Reial decret 1977/1999, de 23 de desembre, pel qual 
s’estableixen els principis relatius a l’organització dels con-
trols veterinaris sobre els productes procedents de països 
tercers, queda modificat de la manera següent:

U. L’article 1 queda redactat de la manera següent:

«Article 1. Àmbit d’aplicació.

Els controls veterinaris dels productes procedents 
de països tercers que s’introdueixin al territori espa-
nyol que figura a l’apartat 4 de l’annex I s’han d’efec-
tuar d’acord amb el que estableixen el present Reial 
decret i el Reglament (CE) núm. 882/2004 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, sobre els 
controls oficials efectuats per garantir la verificació del 
compliment de la legislació en matèria de pinsos i ali-
ments i la normativa sobre salut animal i benestar dels 
animals, sense perjudici de les obligacions que resultin 
de la normativa duanera.»

Dos. El paràgraf b) de l’article 10.1 queda redactat de la 
manera següent:

«b) Que, en la mesura que aquesta obligació esti-
gui prevista per la normativa comunitària, procedeixin 
d’establiments autoritzats que figurin a la llista esta-
blerta de conformitat amb la normativa esmentada.»

Tres. A l’article 16 s’afegeix un nou apartat amb el con-
tingut següent:

«3. Així mateix, són aplicables les normes detalla-
des relatives a la introducció de productes d’origen 
animal destinats a la tripulació i als passatgers de mit-
jans de transport internacionals, i les relatives a pro-
ductes d’origen animal que siguin objecte d’una 
comanda a distància, incloent-hi per correu, telèfon o a 
través d’Internet, i s’enviïn al consumidor, establertes 
d’acord amb l’article 25 del Reglament (CE) núm. 882/
2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril 
de 2004.»

Quatre. El paràgraf b) de l’article 22.1 queda redactat de 
la manera següent:

«b) Ha d’intensificar els controls sobre totes les 
partides de productes del mateix origen. En particular, 
les 10 partides següents procedents del mateix origen 
s’han d’aturar al PIF per sotmetre-les a un control físic, 
que inclou presa de mostres i determinacions analíti-
ques, d’acord amb el que estableix l’annex IV. S’ha 
d’establir una provisió de fons en dipòsit o fiança per 
cobrir les despeses previstes per aquest control refor-
çat. Quan aquests controls permetin confirmar l’incom-
pliment de la legislació comunitària o, si hi manca, la 
nacional, s’ha de disposar de les partides o de les parts 
de partides en entredit, d’acord amb el que estableix 
l’article 17.»

Cinc. L’annex II se substitueix pel següent:

«ANNEX II
Productes

1. Carn fresca, carn picada i preparats de carn, 
carn fresca d’ocells de corral, carn de conill i carn de 
caça de granja, carn de caça silvestre, productes carnis, 
productes pesquers i productes de l’aqüicultura, mol-
luscos bivalves vius, equinoderms, tunicats i gasteròpo-
des marins, llet crua, llet tractada tèrmicament, llet des-
tinada a elaborar productes lactis i productes lactis, i 
ovoproductes: productes tots regulats pel Reglament 
(CE) núm. 854/2004 del Parlament Europeu i del Con-
sell, de 29 d’abril de 2004, pel qual s’estableixen normes 
específiques per a l’organització de controls oficials dels 
productes d’origen animal destinats al consum humà.

2. Gelats i mescles envasades per congelar, ela-
borats amb llet o productes lactis, regulats pel Reial 
decret 618/1998, de 17 d’abril, pel qual s’aprova la 
Reglamentació tecnicosanitària per a l’elaboració, cir-
culació i comerç de gelats i mescles envasades per 
congelar.
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3. Altres productes d’origen animal, als quals es 
refereix el Reial decret 2551/1994, de 29 de desembre, 
pel qual s’estableixen les condicions de sanitat animal 
i sanitàries aplicables als intercanvis i importacions de 
productes no sotmesos, respecte a aquestes condici-
ons, a les normes específiques que estableix el capítol 
1 de l’annex A del Reial decret 49/1993, de 15 de gener, 
i, pel  que fa als patògens, el Reial decret 1316/1992, de 
30 d’octubre.

4. Subproductes d’origen animal no destinats a 
consum humà, als quals es refereix el Reglament (CE) 
núm. 1774/2002 del Parlament Europeu i del Consell, 
de 3 d’octubre de 2002, pel qual s’estableixen les nor-
mes sanitàries aplicables als subproductes animals no 
destinats al consum humà, i el 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.

5. Esperma boví, que preveu el Reial de  -
cret 2256/1994, de 25 de novembre, que estableix les 
exigències de policia sanitària aplicables als inter-
canvis intracomunitaris i a les importacions d’es-
perma d’animals de l’espècie bovina.

6. Embrions bovins, als quals es refereix el Reial 
decret 855/1992, de 10 de juliol, que estableix les condi-
cions de policia sanitària aplicables als intercanvis 
intracomunitaris i a les importacions procedents de 
països tercers d’embrions d’animals domèstics de l’es-
pècie bovina.

7. Esperma porcí, regulat pel Reial decret 1148/1992, 
de 25 de setembre, que estableix les exigències de 
sanitat animal aplicables als intercanvis intracomu-
nitaris i a les importacions d’esperma d’animals de 
l’espècie porcina.

8. Esperma, òvuls i embrions d’altres espècies 
animals, que regula el Reial decret 1881/1994, de 16 de 
setembre, sobre condicions de policia sanitària aplica-
bles als intercanvis intracomunitaris i a les importaci-
ons de països tercers d’animals, esperma, òvuls i 
embrions no sotmesos, respecte a aquestes condici-
ons, a les disposicions que conté la secció 1 de l’annex 
A del Reial decret 1316/1992, de 30 d’octubre.

9. Productes d’origen animal a què es refereixen 
el Reial decret 1976/2004, d’1 d’octubre, pel qual s’esta-
bleixen les normes zoosanitàries aplicables a la pro-
ducció, transformació, distribució i introducció dels 
productes d’origen animal destinats al consum humà, i 
el Reglament (CE) núm. 854/2004 del Parlament Euro-
peu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, pel que esta-
bleixen normes específiques per a l’organització de 
controls oficials dels productes d’origen animal desti-
nats al consum humà.

10. Productes d’origen vegetal, als quals es refe-
reix l’article 18.1 d’aquest Reial decret.»

Article quart. Modificació del Reial decret 1716/2000, de 13 
d’octubre, sobre normes sanitàries per a l’intercanvi 
intracomunitari d’animals de les espècies bovina i por-
cina.

El Reial decret 1716/2000, de 13 d’octubre, sobre normes 
sanitàries per a l’intercanvi intracomunitari d’animals de les 
espècies bovina i porcina, queda modificat de la manera 
següent:

U. L’article 14 queda redactat de la manera següent:

«Article 14. Condicions del transport per als intercan-
vis intracomunitaris.

1. Els animals de les espècies bovina i porcina que 
preveu aquest Reial decret s’han de transportar en mit-
jans de transport que compleixin els requisits que esta-

bleix el Reglament (CE) núm. 1/2005, del Consell, de 22 
de desembre de 2004, relatiu a la protecció dels ani-
mals durant el transport i les operacions connexes i pel 
qual es modifiquen les directives 64/432/CEE i 93/119/
CE i el Reglament (CE) núm. 1255/97. Així mateix, els 
transportistes han de complir les condicions addicio-
nals següents:

a) Utilitzar mitjans de transport que:

1r S’hagin construït de manera que els excre-
ments, el jaç o el farratge no es puguin vessar o caure 
fora del vehicle; i

2n S’hagin netejat i desinfectat immediatament 
després de cada transport d’animals o de cada trans-
port de qualsevol producte que pugui afectar la salut 
animal i, en cas que sigui necessari, abans de qualsevol 
altre carregament d’animals, amb biocides autoritzats 
a aquest efecte de conformitat amb el Reial decret 
1054/2002, d’11 d’octubre, pel qual es regula el procés 
d’avaluació per al registre, l’autorització i la comercialit-
zació de biocides.

b) Tenir instal·lacions de neteja i desinfecció ade-
quades, autoritzades de conformitat amb el Reial 
decret 1559/2005, de 23 de desembre, sobre condicions 
bàsiques que han de complir els centres de neteja i 
desinfecció dels vehicles dedicats al transport per car-
retera en el sector ramader, incloses les instal·lacions 
per a l’emmagatzematge del jaç i els fems, o bé acredi-
tar documentalment que aquestes operacions les duen 
a terme altres centres autoritzats d’acord amb el Reial 
decret esmentat.

2. El transportista, per a cada vehicle que efectuï 
el transport d’animals, ha de portar i mantenir a dispo-
sició de les autoritats competents, durant un període 
mínim de tres anys, un registre que ha d’incloure, 
almenys, la informació següent:

a) Els llocs, les dates i les hores de recollida, així 
com la denominació o la raó social o comercial i 
l’adreça, de l’explotació o del centre de concentració en 
què es van recollir els animals.

b) Els llocs, les dates i les hores de lliurament, així 
com la denominació o la raó social o comercial i 
l’adreça, del destinatari o destinataris dels animals.

c) L’espècie i el nombre d’animals transportats.
d) La data i el lloc de desinfecció del vehicle, pre-

vis a la càrrega dels animals.
e) Els detalls de la documentació d’acompanya-

ment dels animals, amb indicació del nombre.
f) La durada prevista de cada viatge.

3. Els transportistes són responsables que el lot 
d’animals no entri en contacte en cap moment amb 
animals d’una qualificació sanitària inferior, des de la 
sortida de l’explotació o del centre de concentració 
d’origen fins a l’arribada al lloc de destinació.

4. Les autoritats competents han de dur a terme 
els oportuns controls o inspeccions per verificar que els 
transportistes respecten les disposicions del present 
article, així com les que fan referència a la documenta-
ció pertinent que ha d’acompanyar els animals.

5. El que disposa aquest article no és aplicable al 
transport d’animals fins a una distància màxima de 65 
km entre el lloc de sortida i el lloc de destinació.

6. En cas d’incompliment del present article s’han 
d’aplicar les mesures que preveu l’article 26 del Regla-
ment (CE) núm. 1/2005 del Consell, de 22 de desembre 
de 2004.»

Dos. A l’apartat 2 de l’article 19 s’afegeix un nou parà-
graf amb el contingut següent:

«f) Complir les disposicions que els siguin aplica-
bles del Reial decret 348/2000, de 10 de març, pel qual 
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s’incorpora a l’ordenament jurídic la Directiva 98/58/CE, 
relativa a la protecció dels animals a les explotacions 
ramaderes, i del Reglament (CE) núm. 1/2005 del Con-
sell, de 22 de desembre de 2004.»

Tres. L’apartat 2 de l’article 21 queda redactat de la 
manera següent:

«2. Les comunitats autònomes o les ciutats de 
Ceuta i Melilla poden suspendre o retirar l’autorització 
en cas d’incompliment de les obligacions que establei-
xen aquest Reial decret o altres disposicions pertinents 
de la normativa en matèria de sanitat animal enume-
rada a la part I de l’annex A del Reial decret 1316/1992, 
de 30 d’octubre, pel qual s’estableixen els controls 
veterinaris i zootècnics aplicables en els intercanvis 
intracomunitaris de determinats animals vius i produc-
tes amb vista a la realització del mercat interior. En el 
cas dels centres de concentració també es pot suspen-
dre o retirar l’autorització si s’incompleixen les disposi-
cions pertinents del Reglament (CE) núm. 1/2005 del 
Consell, de 22 de desembre de 2004.

La suspensió de l’autorització es pot aixecar quan 
es constati que el centre de concentració o el comerci-
ant o operador comercial compleix totes les disposici-
ons pertinents del present Reial decret.»

Disposició addicional única. Referències a la normativa 
derogada.

En la normativa aplicable, les referències que continguin 
les disposicions incloses a la disposició derogatòria única 
s’han de considerar referides al Reglament (CE) núm. 882/
2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 
2004, sobre els controls oficials efectuats per garantir la veri-
ficació del compliment de la legislació en matèria de pinsos i 
aliments i la normativa sobre salut animal i benestar dels 
animals.

Disposició transitòria única. Aplicació transitòria de la nor-
mativa derogada en matèria d’alimentació animal.

Fins que no s’aprovi normativa comunitària específica, 
mantenen l’aplicació, sempre que no siguin contràries a les 
normes del dret comunitari, l’Ordre del Ministeri de Relaci-
ons amb les Corts i de la Secretaria del Govern, de 12 de 
maig de 1989, per la qual s’aproven els mètodes oficials de 
presa de mostres d’aliments per a animals (pinsos); el Reial 
decret 354/2002, de 12 d’abril, pel qual s’estableixen els prin-
cipis relatius a l’organització dels controls oficials en l’àmbit 
de l’alimentació animal; el Reial decret 2257/1994, de 25 de 
novembre, pel qual s’aproven els mètodes oficials d’anàlisi 
de pinsos o aliments per a animals i les seves primeres matè-
ries, i el Reial decret 214/2003, de 21 de febrer, pel qual s’es-
tableixen els requisits per a la determinació dels nivells de 
dioxines i de policlorobifenils (PCB) similars a les dioxines en 
els pinsos.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Sense perjudici del que estableix la disposició transitòria 
única, es deroguen les disposicions següents:

a) Els articles 12.9, 15.5 i 21 del Reial decret 1977/1999, 
de 23 de desembre, pel qual s’estableixen els principis rela-
tius a l’organització dels controls veterinaris sobre els pro-
ductes procedents de països tercers.

b) L’annex V del Reial decret 1749/1998, de 31 de juliol, 
pel qual s’estableixen les mesures de control aplicables a 
determinades substàncies i els seus residus en els animals 
vius i els seus productes.

c) L’Ordre del Ministeri de Relacions amb les Corts i de 
la Secretaria del Govern de 12 de maig de 1989, per la qual 

s’aproven els mètodes oficials de presa de mostres d’ali-
ments per a animals (pinsos).

d) El Reial decret 354/2002, de 12 d’abril, pel qual s’esta-
bleixen els principis relatius a l’organització dels controls 
oficials en l’àmbit de l’alimentació animal, a excepció de les 
disposicions finals segona i tercera.

e) El Reial decret 2257/1994, de 25 de novembre, pel 
qual s’aproven els mètodes oficials d’anàlisi de pinsos o ali-
ments per a animals i les seves primeres matèries.

f) El Reial decret 214/2003, de 21 de febrer, pel qual s’es-
tableixen els requisits per a la determinació dels nivells de 
dioxines i de policlorobifenils (PCB) similars a les dioxines en 
els pinsos.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret té caràcter bàsic i es dicta a l’empara 
de l’article 149.1.16a de la Constitució, que atribueix a l’Estat 
la competència exclusiva en matèria de bases i coordinació 
general de la sanitat.

S’exceptua del caràcter esmentat de normativa bàsica la 
regulació que conté l’article tercer, que es dicta a l’empara 
del que disposa l’article 149.1.16a, primer incís, de la Consti-
tució, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en 
matèria de sanitat exterior.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 8 de juny de 2007.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta primera del Govern

i ministra de la Presidència,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ 

MINISTERI
D’AFERS EXTERIORS 

I DE COOPERACIÓ
 12195 ORDRE AEC/1817/2007, de 15 de juny, per la 

qual es modifica l’Ordre AEC/163/2007, de 25 
de gener, per la qual es desplega el Reial 
decret 519/2006, de 28 d’abril, pel qual s’esta-
bleix l’Estatut dels cooperants. («BOE» 148, 
de 21-6-2007.)

El 14 de maig de 2006 va entrar en vigor el Reial de-
cret 519/2006, de 28 d’abril, pel qual s’estableix l’Estatut 
dels cooperants (BOE de 13 de maig de 2006).

L’Estatut dels cooperants conté una sèrie de disposi-
cions que requerien un desplegament normatiu ulterior. A 
aquests efectes es va aprovar l’Ordre AEC/163/2007, de 25 
de gener (BOE de 2 de febrer de 2007), que constitueix un 
desplegament parcial de l’Estatut dels cooperants en rela-
ció amb les obligacions que aquest imposa a l’Agència 
Espanyola de Cooperació Internacional (d’ara endavant, 
AECI). Aquesta Ordre va entrar en vigor el 3 de febrer 
de 2007.

Pel que fa a l’assegurança col·lectiva dels cooperants, 
l’Ordre AEC/163/2007 estableix els capitals mínims que, 
tant l’AECI en la contractació de l’assegurança col·lectiva 


