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DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
1602

Reial decret 75/2009, de 30 de gener, pel qual es modifiquen el Reial decret
1698/2003, de 12 de desembre, pel qual s’estableixen les disposicions
d’aplicació dels reglaments comunitaris sobre el sistema d’etiquetatge de la
carn de boví, i el Reial decret 1799/2008, de 3 de novembre, pel qual
s’estableixen les bases reguladores per a la concessió d’ajudes destinades a
la reconversió de plantacions de determinats cítrics.

El sistema actual d’etiquetatge de la carn de boví a nivell comunitari està definit pel
Reglament (CE) núm. 1760/2000 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de juliol
de 2000, que estableix un sistema d’identificació i registre dels animals de l’espècie bovina
i relatiu a l’etiquetatge de la carn de boví i dels productes a base de carn de boví i pel qual
es deroga el Reglament (CE) núm. 820/97, i pel Reglament (CE) núm. 1825/2000 de la
Comissió, de 25 d’agost de 2000, pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació del
Reglament (CE) núm. 1760/2000 del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa a
l’etiquetatge de la carn de boví i dels productes a base de carn de boví.
Sobre la base de l’experiència adquirida en l’aplicació d’aquest sistema l’any 2004 es va
obrir un debat a nivell comunitari per avaluar la possibilitat de simplificar les normes indicades,
sempre que la traçabilitat de les carns esmentades es garantís de la mateixa manera. Fruit
d’aquell debat ha estat la publicació del Reglament (CE) núm. 275/2007, de la Comissió, de 15
de març de 2007, que modifica el Reglament (CE) núm. 1825/2000, pel qual s’estableixen
disposicions d’aplicació del Reglament (CE) núm. 1760/2000 del Parlament Europeu i del
Consell, pel que fa a l’etiquetatge de la carn de boví i dels productes a base de carn de boví.
El Reglament (CE) núm. 275/2007, de la Comissió, de 15 de març de 2007, introdueix
una simplificació del sistema d’etiquetatge de la carn de boví a nivell comunitari pel que fa a
alguns aspectes com l’etiquetatge dels retalls de carn, adoptant mesures similars a la carn
picada, o permetent que es faciliti via oral certa informació relativa a les carns especejades
no preenvasades en els punts de venda. D’altra banda, flexibilitza el sistema de formació de
grups, sense detriment de la traçabilitat, admetent la formació de lots de carn especejada a
partir de tres escorxadors i tres sales d’especejament, mentre que per als retalls de carn i la
carn picada únicament s’ha de respectar la unicitat de país de sacrifici.
D’altra banda, arran d’una consulta realitzada als consumidors europeus sobre les
denominacions de venda de la carn procedent d’animals menors de dotze mesos d’edat al
sacrifici, i per tal d’evitar la competència deslleial en el mercat interior amb les denominacions
de venda particulars de cada país basades en els sistemes d’alimentació, s’han establert
noves normes de comercialització d’aquestes carns mitjançant el Reglament 361/2008 del
Consell, de 14 d’abril de 2008, que modifica el Reglament 1234/2007, pel qual es crea una
organització comuna de mercats agrícoles i s’estableixen disposicions especifiques per a
determinats productes agrícoles. Aquest Reglament inclou en el seu articulat el que regula el
Reglament 700/2007 del Consell, d’11 de juny de 2007, sobre la comercialització de la carn
procedent de bovins d’edat igual o inferior a dotze mesos de manera que organitza la
comercialització d’aquestes carns i millora la informació al consumidor fixant les denominacions
de venda per a aquestes carns en tots els estats membres en funció de l’edat dels animals al
sacrifici, així com garantint la veracitat de les esmentades mencions des del sacrifici fins al
consumidor mitjançant la implantació d’un sistema de registre de traçabilitat i el seu control en
totes les fases de la cadena alimentària. Aquests requisits, i en concret les denominacions de
venda referides a carn de boví amb edat fins a dotze mesos, van ser incorporats amb caràcter
urgent com a disposició addicional de modificació de l’annex I del Reial decret 1698/2003, de
12 de desembre, en el Reial decret 1178/2008, d’11 de juliol, pel qual s’estableixen les bases
reguladores de les ajudes destinades a les explotacions ramaderes, les indústries
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agroalimentàries i establiments de gestió de subproductes per a la millora de la capacitat
tècnica de gestió de subproductes d’origen animal no destinats al consum humà. No obstant
això, per a un alineament exacte amb el text comunitari i consegüentment per a la seva
aplicació a les denominacions de la carn de boví, és procedent portar-ne a terme una nova
modificació i incloure-la en aquest Reial decret.
Per motius de seguretat jurídica, en particular, en aplicació del que disposa l’article 6.5
del Reial decret 1334/1999, de 31 de juliol, pel qual s’aprova la Norma general d’etiquetatge,
presentació i publicitat dels productes alimentaris, pel qual s’estableix que, quan un
producte alimentari està regulat per disposicions específiques, s’han d’utilitzar les
designacions de qualitat tipificades, i queden prohibits els adjectius qualificatius diferents
dels que estableixen les disposicions específiques, i sense perjudici de la directa aplicabilitat
de les normes comunitàries esmentades, és necessari modificar el Reial decret 1698/2003,
de 12 de desembre, pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació dels Reglaments
comunitaris sobre el sistema d’etiquetatge de la carn de boví, per tal d’adaptar-lo a les
singularitats del nostre Estat en aquesta norma bàsica.
En el procés d’elaboració d’aquest Reial decret han estat consultades les comunitats
autònomes i les entitats representatives dels interessos dels sectors afectats i sobre aquest
ha emès informe favorable la Comissió Interministerial per a l’Ordenació Alimentària.
D’altra banda, d’acord amb la petició formulada per diverses comunitats autònomes, es
modifiquen els articles 5.1 i 9.1 del Reial decret 1799/2008, de 3 de novembre, pel qual
s’estableixen les bases reguladores per a la concessió d’ajudes destinades a la reconversió
de plantacions de determinats cítrics, a fi d’ampliar els terminis que els articles esmentats
estableixen per a la presentació de les sol·licituds d’ajuda i comunicació per les comunitats
autònomes al Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí de les sol·licituds acceptades.
En virtut d’això, a proposta de la ministra de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, i del
ministre de Sanitat i Consum, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del
Consell de Ministres en la reunió del dia 30 de gener de 2009,
DISPOSO:
Article primer. Modificació del Reial decret 1698/2003, de 12 de desembre, pel qual
s’estableixen disposicions d’aplicació dels Reglaments comunitaris sobre el sistema
d’etiquetatge de la carn de boví.
El Reial decret 1698/2003, de 12 de desembre, pel qual s’estableixen disposicions
d’aplicació dels reglaments comunitaris sobre el sistema d’etiquetatge de la carn de boví,
queda modificat de la manera següent:
U.

Se substitueix el paràgraf b) de l’article 3 amb el contingut següent:
«b) En el cas de la carn picada i dels retalls de carn, s’ha d’afegir a les mencions
“Carn picada de” o, si s’escau, “Retalls de carn de”, les que siguin d’aplicació d’acord
amb el que estableix l’apartat a). No obstant això, per a la carn picada es pot fer
servir el terme general de “Carn picada de boví”.»

Dos.

Se substitueix l’article 4 pel següent:

«Article 4.

Etiquetatge obligatori.

1. El sistema d’etiquetatge obligatori ha de garantir la relació entre la identificació
de canals, quarts o trossos de carn i cada animal o, quan això sigui suficient, amb el
grup d’animals corresponent, d’acord amb el que disposa l’article 13 del Reglament
(CE) núm. 1760/2000, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de juliol de 2000,
que estableix un sistema d’identificació i registre dels animals de l’espècie bovina i
relatiu a l’etiquetatge de la carn de boví i dels productes a base de carn de boví i pel
qual es deroga el Reglament (CE) núm. 820/97 del Consell.
2. Als efectes de l’apartat anterior, es poden formar grups a partir de canals,
mitges canals, mitges canals especejades en un màxim de tres peces o quarts de
canal, sempre que siguin obtinguts d’animals procedents d’un mateix país de
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naixement, d’un o diversos països d’engreix, d’un mateix país de sacrifici i sacrificats
en un mateix escorxador.
El grup ha de tenir una dimensió que permeti constituir un sol lot per a la sala
d’especejament, i no pot excedir la producció d’un dia. No obstant això, en el cas de
la carn especejada sense preenvasar exposada per a la venda al consumidor final,
la dimensió del grup pot ser superior a la producció d’un dia.
Durant l’especejament posterior de la carn, es poden formar lots a partir de
carns procedents d’animals sacrificats en tres escorxadors diferents, com a màxim,
i de canals especejades en tres sales d’especejament diferents, com a màxim.
No obstant això, per a la formació de lots de retalls de carn i de carn picada només
s’ha de respectar que la carn procedeixi d’animals sacrificats en un mateix país.
3. En l’etiquetatge de la carn de boví, excepte la carn de boví picada i els
retalls de carn, s’han d’indicar les mencions obligatòries que estableix l’annex II.
4. En el cas de la carn especejada sense preenvasar exposada per a la venda
al consumidor final, quan els països de naixement, d’engreix i de sacrifici siguin
diferents, les carns dels animals s’han d’exposar clarament separades segons el
seu origen, de conformitat amb el que estableix l’article 13 del Reglament (CE) núm.
1760/2000, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de juliol de 2000. En aquest
cas, l’agent econòmic, a més, ha de disposar de la informació dels números
d’autorització sanitària de l’escorxador i sala d’especejament o, si s’escau, dels
escorxadors i sales d’especejament, per comunicar-la als consumidors finals que la
sol·licitin, sense perjudici del que disposen els articles 15 i 16 del Reial decret
1334/1999, de 31 de juliol, pel qual s’aprova la Norma general d’etiquetatge,
presentació i publicitat dels aliments.
No obstant això, la informació referent a l’edat del sacrifici d’animals de 12 mesos
o menys pot ser substituïda en qualsevol de les fases de la producció i comercialització,
excepte en el punt de venda al consumidor final, per la lletra de la categoria que
preveu l’annex II, apartat 4.
5. Per a la carn de boví picada i els retalls de carn s’han d’indicar, almenys, les
mencions que indica l’annex II, apartats 1 i 3.
Aquestes indicacions s’apliquen a l’etiquetatge de la carn picada que contingui
una barreja de carn de boví amb altres espècies animals, quan el contingut de carn
de boví sigui superior al 50 per cent.
6. La carn de boví importada a la Unió Europea de tercers països, en què no
estigui disponible la informació que preveu aquest article, ha de portar a l’etiqueta la
indicació “Origen: no comunitari” i “Lloc de sacrifici: (nom del tercer país)”.
No obstant això, la carn de boví importada a la Unió Europea de tercers països
procedent d’animals d’edat igual o inferior a dotze mesos ha de complir, en totes les
fases de la seva comercialització i venda, el que disposa el present Reial decret en
matèria de classificació, denominacions de venda i etiquetatge.
7. En tots els casos s’ha d’indicar el nom complet de l’Estat membre o tercer país.»
Tres. Se substitueix l’article 5 pel següent:
«Article 5.

Traçabilitat.

1. Amb el fi de garantir la traçabilitat de la carn de boví, s’estableixen les
obligacions següents:
a) A l’escorxador s’ha d’etiquetar cada canal i mitja canal, en la cadena de sacrifici,
i cada mitja canal especejada en un màxim de tres peces o quart de canal, tan aviat
com sigui possible, de manera que hi hagi una relació inequívoca amb l’animal del qual
procedeixen mitjançant un sistema que permeti garantir aquesta relació en tot moment.
A més s’han de classificar en el moment del sacrifici tots els animals d’edat igual o
inferior a dotze mesos mitjançant la lletra que preveu l’annex II, apartat 4.
b) En totes les fases de producció, comercialització i venda s’ha d’aplicar a les
canals, mitges canals, mitges canals especejades en un màxim de tres peces, quarts
de canal i peces de carn un etiquetatge amb, almenys, les mencions obligatòries de
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l’article 4. No obstant això, en el punt de venda, en els productes no preenvasats,
s’ha de subministrar la informació obligatòria de l’etiquetatge d’acord amb el que
preveu la Norma general d’etiquetatge, presentació i publicitat dels productes
alimentaris, aprovada pel Reial decret 1334/1999, de 31 de juliol, bé per escrit i de
manera visible sobre la carn, o bé en un lloc que hi sigui pròxim, per garantir que el
consumidor pugui relacionar cada peça de carn amb el número o codi de referència
de l’animal o grup de què procedeix i li permeti distingir fàcilment les carns de
diferents orígens, així com les denominacions de venda.
c) Cada establiment ha d’incorporar a l’etiqueta únicament les mencions que li
corresponguin d’acord amb la seva activitat segons la seva autorització sanitària.
d) Tots els agents econòmics i les organitzacions, a més de complir el sistema
d’etiquetatge, han de disposar, en les diverses fases de producció i venda, d’un
sistema de registre complet d’entrades i sortides, a què es refereix l’article 1 del
Reglament (CE) núm. 1825/2000, de la Comissió, de 25 d’agost de 2000, que
contingui, almenys, les dades que figuren a l’annex III.
2. Els registres establerts s’han de conservar per un període mínim de tres
anys, excepte per als establiments de venda al consumidor final, que s’han de
conservar com a mínim durant un any.
3. Els agents econòmics i organitzacions han de transmetre al llarg de tota la
cadena de comercialització les dades d’edat i sexe necessàries per a l’aplicació
correcta de l’article 3.»
Quatre. El primer paràgraf de l’article 8 se substitueix pel següent:
«Per donar compliment al que estableix l’article 11 del Reglament (CE) núm.
1825/2000, de la Comissió, de 25 d’agost de 2000, sobre comunicacions a la Comissió
Europea, les comunitats autònomes han de comunicar als ministeris de Medi Ambient,
i Medi Rural i Marí, i de Sanitat i Consum el nom de les autoritats competents als
efectes de l’aplicació del sistema d’etiquetatge que preveuen el Reglament (CE) núm.
1760/2000 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de juliol de 2000, i el Reglament
(CE) núm. 361/2008 del Consell, d’11 de juny de 2008, que modifica el Reglament (CE)
núm. 1234/2007, pel qual es crea una organització comuna de mercats agrícoles i
s’estableixen disposicions especifiques per a determinats productes agrícoles, i que
regula en el seu article 113 ter la comercialització de la carn procedent de bovins d’edat
igual o inferior a dotze mesos, així com les disposicions addicionals i, en particular, les
relatives als controls que s’han efectuar i les sancions que s’imposin.»
Cinc.

La disposició final primera se substitueix per la següent:

«Disposició final primera.

Facultat de desplegament.

Es faculta els ministres de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, i de Sanitat i
Consum, en l’àmbit de les seves competències, per modificar els annexos amb la
finalitat d’adaptar-los al que disposa la normativa comunitària.»
Sis. L’annex I se substitueix pel que figura com a tal a l’annex d’aquest Reial decret.
Set. S’estableix un nou annex II, titulat «Mencions obligatòries en l’etiquetatge», que
figura com a tal a l’annex d’aquest Reial decret.
Vuit. S’estableix un nou annex III, titulat «Sistema d’anotació d’entrades i sortides»,
que figura com a tal a l’annex d’aquest Reial decret.
Article segon. Modificació del Reial decret 1799/2008, de 3 de novembre, pel qual
s’estableixen les bases reguladores per a la concessió d’ajudes destinades a la
reconversió de plantacions de determinats cítrics.
El Reial decret 1799/2008, de 3 de novembre, pel qual s’estableixen les bases
reguladores per a la concessió d’ajudes destinades a la reconversió de plantacions de
determinats cítrics, queda modificat de la manera següent:
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L’apartat 1 de l’article 5 queda redactat de la manera següent:
«1. Les sol·licituds d’ajuda s’han d’adreçar a l’òrgan competent de la comunitat
autònoma en el territori del qual radiqui la plantació, i s’han de presentar abans del
dia 1 de març de cada any, fins al 2012, en qualsevol dels llocs que preveu a l’article
38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, adjuntant-hi, almenys, el pla de
reconversió en els termes que estableix l’article 6 d’aquest Reial decret.»

Dos.

L’apartat 1 de l’article 9 queda redactat de la manera següent:

«1. Les comunitats autònomes han de comunicar a la Direcció General de Recursos
Agrícoles i Ramaders del Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, com a màxim el
dia 31 de març de cada any, una vegada realitzades les comprovacions oportunes de
cada una de les sol·licituds rebudes, el nombre de sol·licituds acceptades, amb indicació
de l’import de l’ajuda i de la superfície subvencionable, segons el que disposa l’article 7,
i desglossades entre agricultors inclosos en plans de reconversió d’OPFH i agricultors
amb pla de reconversió individual, segons model que figura a l’annex.»
Disposició addicional única. Etiquetatge dels productes alimentaris sense envasar o
envasats en els llocs de venda.
Als efectes de la denominació de venda, la indicació de classe i tipus de canal de
procedència, que forma part de l’etiquetatge dels productes alimentaris que es presenten
sense envasar per a la venda al consumidor final i els envasats en els llocs de venda a petició
del comprador, de conformitat amb l’article 15.b) de la Norma general d’etiquetatge, presentació
i publicitat dels productes alimentaris, aprovada mitjançant el Reial decret 1334/1999, de 31 de
juliol, són les que estableix l’article 3 del Reial decret 1698/2003, de 12 de desembre.
Disposició transitòria única. Animals sacrificats abans de l’1 de juliol de 2008.
La carn procedent d’animals d’edat igual o inferior a dotze mesos i sacrificats abans de
l’1 de juliol de 2008 es pot seguir comercialitzant sense complir les disposicions del present
Reial decret, sempre que compleixin les normes nacionals o comunitàries vigents fins al
moment de la seva entrada en vigor, que els siguin aplicables.
Disposició final única. Entrada en vigor.
Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Madrid, 30 de gener de 2009.
JUAN CARLOS R.
La vicepresidenta primera del Govern
i ministra de la Presidència,
MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ

ANNEX I
Denominació de venda
Denominació de venda aplicable a la carn de boví en relació amb la categoria de l’animal
establerta en funció del seu sexe i edat
Denominació de venda

Sexe

«Vedella blanca» o «Carn de vedella blanca»  . . . . . . . . Mascle o femella.
«Vedella» o «Carn de vedella» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mascle o femella.

Edat

Menor o igual a 8 mesos.
Més gran de 8 mesos fins a 12 mesos.
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Denominació de venda

Sexe

Edat

«Anoll» o «Carn d’anoll» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
«Brava» o «Carn de brava» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
«Enceball» o «Carn d’enceball » . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
«Bou» o «Carn de bou»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
«Vaca» o «Carn de vaca» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
«Toro» o «Carn de toro» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mascle o femella.
Mascle o femella.
Mascle castrat.
Mascle castrat.
Femella.
Mascle.

Més gran de 12 mesos fins a 24 mesos.
Més gran de 24 mesos fins a 48 mesos.
Menor o igual a 48 mesos.
Més gran de 48 mesos.
Més gran de 48 mesos.
Més gran de 48 mesos.

ANNEX II
Mencions obligatòries en l’etiquetatge
1. El número de referència o codi de referència que ha de relacionar inequívocament
la carn amb l’animal o grup d’animals de què procedeix.
2. Menció dels estats membres i països tercers que hi intervenen.
a) El nom de l’Estat membre o el tercer país de naixement, precedit de les mencions,
excloents entre si, «Nascut a» o «País de naixement».
b) Els noms dels estats membres o tercers països en què hagi tingut lloc l’engreix,
precedits d’una de les mencions següents, excloents entre si: «Criat a» o «Engreixat a» o
«Engreixat a» o «País d’engreix»*.
c) El nom de l’Estat membre o el tercer país on hagi tingut lloc el sacrifici, precedit de
la menció «Sacrificat a», seguida del número o els números, si s’escau, d’autorització
sanitària de l’escorxador.
d) El nom de l’Estat membre o el tercer país on que hagi tingut lloc l’especejament,
precedit de la menció «Especejat a», seguida del número o els números, si s’escau,
d’autorització sanitària de la sala o sales d’especejament.
En cas que la carn de boví procedeixi d’animals nascuts, criats i sacrificats en el mateix
Estat membre o en el mateix tercer país, les mencions referides a l’Estat membre o tercer
país de naixement, engreix i sacrifici es poden substituir pel nom de l’esmentat Estat
membre o tercer país precedit de la menció «Origen» i el número d’autorització sanitària
de l’escorxador.
3. En el cas de la carn picada i els retalls de carn, les mencions de l’apartat anterior
poden ser substituïdes per les següents:
a) La menció «Produït a», seguida del nom de l’Estat membre o del tercer país
d’elaboració. En el cas dels retalls de carn s’han d’indicar a més el número d’autorització
sanitària de l’establiment d’elaboració.
b) El nom de l’Estat membre o tercer país on hagi tingut lloc el sacrifici, precedit de la
menció «Sacrificat a» o «País de sacrifici».
c) Els països de naixement i engreix dels animals quan no coincideixin amb el país
de producció o elaboració de la carn picada.
4. En el cas dels animals d’edat igual o inferior a dotze mesos, s’han d’indicar les
mencions següents:
a) «Edat de sacrifici: fins a 8 mesos», categoria «V», quan es tracti d’animals d’edat
inferior o igual a vuit mesos, i que correspon a la denominació «vedella blanca» o «carn de
vedella blanca».
b) «Edat de sacrifici: De 8 a 12 mesos», categoria «Z», quan es tracti d’animals
d’edat superior a vuit mesos i inferior a dotze, i que correspon a la denominació «vedella»
o «carn de vedella».
* En cas que l’animal hagi estat menys de 30 dies a l’Estat membre o tercer país de naixement o a l’Estat
membre o tercer país de sacrifici, no cal indicar l’esmentat Estat membre o tercer país en l’etiquetatge com a país
d’engreix.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 27

Dissabte 31 de gener de 2009

Secc. I. Pàg. 7

5. Per a la carn de bestiar de lídia definida d’acord amb el que estableix el Reial
decret 260/2002, de 8 de març, pel qual es fixen les condicions sanitàries aplicables a la
producció i comercialització de carn de bestiar de lídia.
a) El número de referència, establert a l’apartat 1, és el codi d’identificació de l’animal
que estableix l’article 5 del Reial decret 1980/1998, de 18 de setembre, pel qual s’estableix
un sistema d’identificació i registre dels animals de l’espècie bovina.
b) El número d’autorització sanitària de l’escorxador se substitueix pel número
assignat al lloc on tingui lloc l’espectacle taurí o celebració popular assignat a la base de
dades d’identificació i registre de bovins que estableix l’article 12 del Reial decret 1980/1998,
de 18 de setembre.
En cas que la preparació de la canal o especejament dels animals es realitzi en algun dels
establiments que recull l’article 3.5.a) i b) del Reial decret 260/2002, de 8 de març, s’hi ha d’indicar,
a més, el número o els números d’autorització sanitària dels establiments esmentats.
ANNEX III
Sistema d’anotació d’entrades i sortides

Entrades

Sortides

En escorxador
Número d’identificació d’animal.
Número o codi de referència.
Data de naixement.
Data d’entrada.
Codi de l’explotació d’origen de l’animal.
País de naixement de l’animal.
País o països d’engreix de l’animal.

Data de sacrifici.
Edat i sexe de l’animal de què procedeix la canal.
Data de sortida de les canals, mitges canals,
mitges canals dividides en un màxim de tres
trossos i quarts de canal.
Pes de les canals, mitges canals, mitges canals
dividides en un màxim de tres trossos i quarts
de canal.
Establiment de destí de les canals, mitges canals,
mitges canals dividides en un màxim de tres
trossos i quarts de canal.

En sala d’especejament
Mencions obligatòries de l’etiqueta que porten
les canals, mitges canals, mitges canals
dividides en un màxim de tres trossos i quarts
de canal.
Nom i número d’autorització sanitària de
l’establiment de procedència.
Data d’arribada de les canals, mitges canals,
mitges canals dividides en un màxim de tres
trossos i quarts de canal.
Pes de les canals, mitges canals, mitges canals
dividides en un màxim de tres trossos i quarts
de canal.

Número o codi de referència, assignat per la sala
a les peces de carn, relacionat amb les canals,
mitges canals, mitges canals dividides en un
màxim de tres trossos i quarts de canal de què
procedeixen.
Data d’especejament.
Data de sortida de les peces de carn.
Pes de les peces.
Establiment de destí de les peces de carn.

En magatzem frigorífic
Nom i número d’autorització sanitària de Data de sortida de les canals, mitges canals,
mitges canals dividides en un màxim de tres
l’establiment de procedència.
trossos, quarts de canal i peces de carn.
Número o codi de referència que porten les
canals, mitges canals, mitges canals dividides Establiment de destí
en un màxim de tres trossos, quarts de canal i
peces de carn.
Data d’arribada de les canals, mitges canals,
mitges canals dividides en un màxim de tres
trossos, quarts de canal i peces de carn.
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Sortides

En establiment d’elaboració de carn picada
Número o codi de referència que porta la carn.
País de sacrifici.
País de naixement dels animals dels quals
procedeix la carn.
Països d’engreix dels animals dels quals
procedeix la carn.
Nom i número d’autorització sanitària dels
establiments de procedència.
Pes dels lots de carn.
Data d’arribada de la carn.

Número o codi de referència assignat al lot per la
indústria d’elaboració.
Data d’elaboració, en cas que se’n prevegi la
indicació a l’etiqueta.
Data de sortida de la carn picada.
Pes dels lots de carn picada.
Establiments de destí.

En el punt de venda al consumidor final s’ha d’indicar*
Mencions obligatòries de l’etiqueta que porten Data final de venda; és l’últim dia de venda de la
les canals, mitges canals, mitges canals
carn corresponent a un número de referència,
dividides en un màxim de tres trossos, quarts
excepte en el cas de presentació en productes
de canal i peces de carn.
preenvasats, en què s’ha d’anotar la data de
Nom i número d’autorització sanitària de
posada a la venda de la carn referida a un
l’establiment de procedència.
número de referència.
Pes de les canals, mitges canals, mitges canals
dividides en un màxim de tres trossos, quarts
de canal i peces.
Data d’arribada.
* No obstant això, en els establiments de venda al consumidor final, el sistema de registre complet pot
consistir en l’arxiu, a disposició immediata de l’autoritat competent quan aquesta ho requereixi, dels documents
comercials acreditatius, sigui en format paper o en qualsevol altre sistema constatable, inclosos els telemàtics,
de la procedència de la carn de boví, sempre que el proveïdor hi hagi fet constar les mencions de l’etiquetatge
obligatori i el detallista inclogui la data inicial d’arribada de la canal, mitja canal, mitja canal dividida en un màxim
de tres peces, quart de canal o peça de carn a l’establiment i la data final de venda, excepte en el cas de
presentació en terrines, en què s’ha d’indicar la data de posada a la venda per permetre a l’autoritat competent
conèixer en qualsevol moment quines canals o peces estaven a la venda en un dia determinat.
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