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DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
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Reial decret 463/2011, d’1 d’abril, pel qual s’estableixen per als lagomorfs
mesures singulars d’aplicació de les disposicions comunitàries en matèria
d’higiene de la producció i comercialització dels productes alimentosos.

La publicació l’any 2000 del Llibre Blanc de la Seguretat Alimentària va ser determinant
per a l’adopció d’un paquet de mesures per a la producció i la comercialització de tots els
aliments segons unes normes higièniques. Després d’això, es van aprovar el Reglament
(CE) núm. 852/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, relatiu a
la higiene dels productes alimentaris; el 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, i el Reglament (CE) núm. 854/2004 del Parlament
Europeu i del Consell, 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.
En tot aquest procés, les mateixes disposicions comunitàries han previst que
determinats aspectes siguin regulats en l’àmbit nacional. Es tracta principalment de certes
pràctiques comunes de la producció i la comercialització d’aliments que no requereixen
adaptar-se a la norma general, sempre que es garanteixin els objectius de seguretat
alimentària dels reglaments.
Així, el Reglament (CE) núm. 853/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29
d’abril de 2004, permet l’evisceració parcial de les canals, sempre que l’autoritat competent
ho autoritzi. Aquesta pràctica es duia a terme abans de l’entrada en vigor del Reglament
esmentat i s’identificava amb productes molt específics demanats així pels consumidors.
Per tant, en la mesura que els reglaments esmentats ho permeten, aquest Reial decret
té per objecte establir les bases normatives per mantenir certes pràctiques en els
escorxadors, pràctiques que estan considerades singulars en el marc comunitari i que es
refereixen en particular al mercat de les canals dels lagomorfs parcialment eviscerats.
Aquest Reial decret ha estat sotmès al procediment d’informació en matèria de normes
i reglamentacions tècniques i de reglaments relatius als serveis de la societat de la
informació, que preveuen la Directiva 98/34/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 22
de juny de 1998, per la qual s’estableix un procediment d’informació en matèria de normes
i reglamentacions tècniques, modificada per la Directiva 98/48/CE, de 20 de juliol de 1998,
així com el Reial decret 1337/1999, de 31 de juliol, pel qual es regula la remissió d’informació
en matèria de normes i reglamentacions tècniques i reglaments relatius als serveis de la
societat de la informació, que incorpora aquestes directives a l’ordenament jurídic
espanyol.
A més, amb data 11 de febrer de 2009, el Comitè Científic de l’Agència Espanyola de
Seguretat Alimentària va aprovar en sessió plenària l’Informe sobre l’evisceració dels
lagomorfs en compliment de les exigències que conté en matèria d’anàlisi del risc l’article
6 del Reglament (CE) núm. 178/2002 del Parlament Europeu i del Consell, de 28 de gener
de 2002, pel qual s’estableixen els principis i els requisits generals de la legislació
alimentària, es crea l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària i es fixen procediments
relatius a la seguretat alimentària.
En la seva elaboració han estat consultades les comunitats autònomes així com els
sectors afectats, i ha emès l’informe preceptiu la Comissió Interministerial per a l’Ordenació
Alimentaria.
En virtut d’això, a proposta de la ministra de Sanitat, Política Social i Igualtat i de la
ministra de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la
deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 1 d’abril de 2011,
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DISPOSO:
Article únic.

Excepcions a l’evisceració total dels lagomorfs.

1. S’autoritza que les canals dels lagomorfs continguin les vísceres, diferents de
l’estómac i l’intestí, que es mantinguin en connexió anatòmica amb el cos, d’acord amb el
que estableix la lletra c) del punt 7 del capítol IV de la secció II de l’annex III del 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.
2. L’operador econòmic ha de garantir l’homogeneïtat sanitària dels lots sacrificats.
3. La inspecció post mortem realitzada pel veterinari oficial ha de complir els requisits
següents:
a) El veterinari oficial ha de determinar per a cada lot el percentatge d’animals dels
quals és necessari examinar-ne les vísceres i cavitats del cos basant-se en la informació
de la cadena alimentària, la inspecció ante mortem i qualsevol altra consideració
pertinent.
b) Si en les inspeccions per mostreig es constata la presència d’alteracions en les
vísceres de diverses canals, el veterinari oficial ha de fer la inspecció completa de totes les
canals del lot.
Disposició final primera.

Títol competencial.

Aquest Reial decret 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.
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, 1 d’abril de 2011.
JUAN CARLOS R.
El ministre de la Presidència,
RAMÓN JÁUREGUI ATONDO
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