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I. DISPOSICIONS gENErALS

MinistEri DE MEDi AMBiEnt, i MEDi rUrAL i MArÍ
10971 ORDRE ARM/1859/2008, de 25 de juny, per la qual es modifica l’annex I del 

Reial decret 1999/1995, de 7 de desembre, relatiu als aliments per a animals 
destinats a objectius de nutrició específics.

La Directiva 94/39/CE del Consell, de 25 de juliol, per la qual s’estableix una llista 
d’usos previstos dels aliments per a animals destinats a objectius de nutrició 
específics, va ser incorporada al nostre ordenament jurídic pel Reial decret 1999/1995, 
de 7 de desembre, relatiu als aliments per a animals destinats a objectius de nutrició 
específics.

La Directiva 2008/4/CE de la Comissió, de 9 de gener de 2008, per la qual es modifica 
la Directiva 94/39/CE respecte als aliments previstos per a la reducció del risc de febre 
puerperal, ha modificat el contingut d’aquest aliment en funció del dictamen de 12 de 
juny de 2007 de l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària.

Per això, escau incorporar al nostre ordenament la Directiva esmentada a través 
de la modificació oportuna de l’annex I del Reial decret 199/1995, de 7 de desembre.

En la tramitació d’aquesta norma han estat consultades les comunitats autònomes 
i les entitats representatives dels interessos dels sectors afectats.

Aquesta Ordre es dicta a l’empara de la disposició final primera del Reial decret 
1999/1995, de 7 de desembre, que faculta el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació 
perquè, en l’àmbit de les seves competències, pugui dictar les disposicions necessàries 
per adaptar el contingut dels seus annexos a les modificacions corresponents de la 
normativa comunitària.

En virtut d’això, disposo:

Article únic. Modificació de l’annex I del Reial decret 1999/1995, de 7 de desembre, 
relatiu als aliments per a animals destinats a objectius de nutrició específics.

A la part B de l’annex I del Reial decret 1999/1995, de 7 de desembre, relatiu als 
aliments per a animals destinats a objectius de nutrició específics, el contingut de 
l’objectiu de nutrició específic «reducció del risc de febre puerperal» se substitueix pel 
que figura a l’annex.

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

Mitjançant aquesta Ordre s’incorpora al dret espanyol la Directiva 2008/4/CE de la 
Comissió, de 9 de gener de 2008, per la qual es modifica la Directiva 94/39/CE respecte 
als aliments previstos per a la reducció del risc de febre puerperal.

Disposició final segona. Entrada en vigor.
La present Ordre entra en vigor el 30 de juliol de 2008.

Madrid, 25 de juny de 2008.–La ministra de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, 
Elena Espinosa Mangana.
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ANNEX

«Objectiu de 
nutrició 
específic

Característiques 
nutritives
essencials

Espècie o 
categoria 
d’animals

Declaracions 
d’etiquetatge

Període d’utilització
recomanat

Altres indicacions

1 2 3 4 5 6

reducció del 
risc de febre 
puerperal

— Baix contingut 
de calci

o
— Baixa relació 
cations/anions

o
— Alt contingut 
de 
zeolita 
(aluminosilicat 
de sodi sintètic)

o
— Alt contingut 
de calci en forma 
de sals càlciques 
altament 
disponibles

Vaques 
lleteres

— Calci
— Fòsfor
— Magnesi

— Calci
— Fòsfor
— Sodi
— Potassi
— Clorurs
— Sofre

Contingut 
d’aluminosilicat 
de sodi sintètic

Contingut total 
de calci, fonts i
els seus 
respectius 
continguts de 
calci

D’1 a 4 setmanes 
abans del part

D’1 a 4 setmanes 
abans del part

Les dues setmanes 
anteriors al part

Començament 
davant els primers 
símptomes de part 
fins als dos dies 
següents al part

Indiqueu a les instruccions per a 
l’ús:
“Suspeneu-ne l’administració 
després del part”

Indiqueu a les instruccions per a 
l’ús:
“Suspeneu-ne l’administració 
després del part”

Indiqueu a les instruccions per a 
l’ús:
— “La quantitat de pinso s’ha de 
restringir per garantir que no se 
sobrepassi una dosi diària de 500 g 
d’aluminosilicat de sodi per animal”
— “Suspeneu-ne l’administració 
després del part”

Indiqueu en l’envàs, recipient o 
etiqueta:
— Les instruccions d’ús, és a dir, el 
nombre d’administracions i el 
període abans i després del part.
— El text “Es recomana consultar 
un expert en nutrició abans 
d’utilitzar-lo”».


