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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
16118 Reial decret 1338/2011, de 3 d’octubre, pel qual s’estableixen distintes mesures 

singulars d’aplicació de les disposicions comunitàries en matèria d’higiene de 
la producció i comercialització dels productes alimentaris.

L’any 2004, el Consell i el Parlament Europeu van adoptar un paquet de mesures per 
a la producció i comercialització segons normes higièniques de tots els aliments, seguint 
les bases que estableix el Llibre blanc de la seguretat alimentària, de gener de 2000. Des 
d’aleshores, la Comissió Europea ha desplegat, mitjançant el procediment de comitologia, 
mesures d’aplicació sobre aspectes concrets dels reglaments i disposicions transitòries 
necessàries per facilitar l’adaptació dels operadors econòmics a les esmentades 
exigències.

Des de la  seva entrada en vigor, s’ha procurat l’adaptació del disseny i l’equipament, 
així com de les pràctiques d’higiene dels establiments, conforme al 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. Per a aquest procés, les mateixes disposicions comunitàries preveuen que 
determinats aspectes siguin regulats en l’àmbit nacional. Es tracta en la seva majoria de 
certes pràctiques comunes de la producció i comercialització d’aliments que no 
requereixen adaptar-se a la norma general, sempre que es garanteixin els objectius de 
seguretat alimentària dels reglaments.

Per tant, en la mesura que els esmentats reglaments ho permeten, convé establir a 
Espanya les bases normatives per mantenir certes pràctiques en els escorxadors 
considerades com a singulars en el marc comunitari. Aquest Reial decret determina les 
condicions en què es poden posar al mercat les canals de certs xais, cabrits, garrins, 
ocells i lagomorfs de caça silvestre, parcialment eviscerades.

Davant aquest marc legislatiu comunitari relatiu a la higiene dels aliments, a Espanya, 
el Reial decret 640/2006, de 26 de maig, pel qual es regulen determinades condicions 
d’aplicació de les disposicions comunitàries en matèria d’higiene, de la producció i 
comercialització dels productes alimentaris, va derogar les disposicions nacionals que 
procedien de la transposició dels actes legislatius comunitaris previs i va corroborar certes 
disposicions d’iniciativa nacional no contràries al dret comunitari.

Aquestes qüestions objecte de regulació nacional afecten, entre d’altres, les 
condicions en què es permet comercialitzar productes alimentaris, entre establiments de 
comerç al detall, així com a les condicions en què es pot comercialitzar la llet crua que no 
s’ajusta als requisits comunitaris de cèl·lules somàtiques i contingut de gèrmens a 30 ºC.

És necessari, doncs, modificar el Reial decret 640/2006, en primer lloc per adaptar els 
marges de distribució de productes alimentaris, dels establiments de comerç al detall, 
incloent els productes d’origen animal, com a desplegament del que estableix l’article 
1.5.b).ii) del Reglament (CE) núm. 853/2004, conforme a la naturalesa i la mida de les 
empreses i, en segon lloc, per admetre altres sistemes de transformació de la llet crua 
equivalents en garanties de seguretat a la transformació en formatge amb un període de 
maduració superior a 60 dies.

Aquest Reial decret s’ha 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 
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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.

En la seva elaboració han estat consultades les comunitats autònomes, així com els 
sectors afectats, i n’ha emès el preceptiu informe la Comissió Interministerial per a 
l’Ordenació Alimentària.

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 seva reunió del dia 30 de setembre 
de 2011,

DISPOSO:

Article únic. Excepcions a l’evisceració total.

1. Conforme al que estableix la lletra d), del punt 16, del capítol IV, de la secció I, 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, per a certs ungulats domèstics, en la lletra c), del punt 7, del capítol IV, de 
la secció II del mateix annex per a certs ocells de corral i en el punt 5, del capítol III, de la 
secció IV, del mateix annex per a certs animals de caça menor silvestre, s’autoritza que 
les seves canals continguin les vísceres, diferents de l’estómac i de l’intestí, que es 
mantinguin en connexió anatòmica amb el cos. La relació d’animals exceptuats està 
recollida a l’annex d’aquesta norma.

2. En el cas dels ungulats domèstics, les esmentades vísceres sempre han de ser 
objecte de la inspecció «post mortem» i, en el cas dels ocells de corral, l’operador 
econòmic ha de garantir l’homogeneïtat sanitària dels lots sacrificats i la inspecció «post 
mortem» realitzada pel veterinari oficial ha de complir els requisits següents:

a) S’ha de determinar en cada ocasió el percentatge d’animals dels quals és 
necessari examinar les vísceres i cavitats del cos sobre la base de la informació de la 
cadena alimentària, a la inspecció «ante mortem» i a qualsevol altra consideració pertinent.

b) Si en les inspeccions per mostreig es constatés la presència d’alteracions en les 
vísceres de diverses canals, s’ha de procedir a la inspecció completa de totes les canals 
del lot.

Disposició final primera. Modificació del Reial decret 640/2006, de 26 de maig, pel 
qual es regulen determinades condicions d’aplicació de les disposicions comunitàries 
en matèria d’higiene, de la producció i comercialització dels productes alimentaris.

El Reial decret 640/2006, de 26 de maig, pel qual es regulen determinades condicions 
d’aplicació de les disposicions comunitàries en matèria d’higiene, de la producció i 
comercialització dels productes alimentaris, queda modificat de la manera següent:

U. L’apartat 2 de l’article 3 queda redactat de la manera següent:

«2. Sense perjudici del que estableix el Reial decret 1376/2003, de 7 de 
novembre, pel qual s’estableixen les condicions sanitàries de producció, 
emmagatzemament i comercialització de les carns fresques i els seus derivats en 
els establiments de comerç al detall, o altres disposicions que estableixin requisits 
específics diferents, els establiments de comerç al detall que venen o subministren 
exclusivament al consumidor final o a col·lectivitats poden subministrar els seus 
productes a altres establiments d’aquestes mateixes característiques, sempre que:

a) l’establiment subministrador disposi d’instal·lacions i equips adequats i 
proporcionals per a l’obtenció higiènica del seu volum de producció;
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b) no subministrin a establiments subjectes a inscripció en el Registre general 
sanitari d’aliments;

c) la seva distribució es realitzi dins de l’àmbit del municipi on estigui ubicat 
l’establiment o bé en la unitat sanitària local, zona de salut o territori de les mateixes 
característiques i finalitat que defineixi l’autoritat competent corresponent;

d) es tracti d’una activitat marginal en termes tant econòmics com de 
producció.»

Dos. L’apartat 2 de l’article 5 queda redactat de la manera següent:

«Quan els controls que preveu el capítol II de l’annex IV del 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 la granja d’origen 
demostrin que la llet crua supera els paràmetres establerts en la secció IX de 
l’annex III del Reglament (CE) núm. 853/2004, pel que fa a les colònies de gèrmens 
i al contingut de cèl·lules somàtiques, l’autoritat competent ha d’enviar una 
notificació al productor en què li comuniqui que disposa d’un termini de tres mesos 
per corregir la situació.

Passats els tres mesos, els productors que segueixin superant els esmentats 
paràmetres han de suspendre el lliurament de llet crua, o, d’acord amb una 
autorització de l’autoritat competent, han de lliurar aquesta llet, i informar d’aquesta 
situació els establiments que garanteixin els requisits de tractament i utilització que 
s’indiquen a continuació:

a) L’elaboració de formatges amb un cicle de maduració de 60 dies com a 
mínim i productes lactis obtinguts en la fabricació dels esmentats formatges, amb la 
condició que els responsables dels establiments que elaborin aquests formatges 
realitzin un control de magatzem de forma que es conegui i registri el temps de 
permanència de cada lot de productes per garantir una estada mínima de 60 dies; o

b) l’elaboració de productes lactis o productes a base de calostre a partir 
d’aquesta llet o calostre, una vegada hagin estat sotmesos als requisits de 
tractament tèrmic establerts en el capítol II de la secció IX de l’annex III del 
Reglament (CE) núm. 853/2004.

S’ha de mantenir l’esmentada suspensió o els esmentats requisits fins que el 
productor de la granja d’origen demostri que la llet crua torna a ser conforme als 
criteris esmentats.»

Disposició final segona. 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 tercera. Entrada en vigor.

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

Madrid, 3 d’octubre de 2011.

JUAN CARLOS R.

El ministre de la Presidència,
RAMÓN JÁUREGUI ATONDO
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ANNEX

Llista d’ungulats domèstics, ocells i lagomorfs exceptuats de l’evisceració total

1. Ungulats domèstics:

Anyells de llet.
Cabrits de llet.
Garrins.

2. Ocells de corral domèstics que s’ajustin a alguna d’aquestes quatre condicions:

Resolució individual d’ús de l’etiquetatge facultatiu emesa per l’autoritat competent 
(CCAA) a cada un dels escorxadors autoritzats, conforme als articles 11 i 12 del 
Reglament (CE) núm. 543/2008, de 16 de juny, pel qual s’estableixen normes de 
desplegament del Reglament (CE) núm. 1234/2007 del Consell pel que fa a la 
comercialització de carn d’ocells de corral.

Inscripció en el registre d’operadors de producció ecològica de cada escorxador 
autoritzat per a l’ús del precinte o etiqueta amb la llegenda «Agricultura ecològica» o Codi 
de l’organisme de control, conforme al Reglament (CE) núm. 889/2008 de la Comissió, de 
5 de setembre de 2008, pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament 
(CE) núm. 834/2007 del Consell sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics, 
respecte a la producció ecològica, el seu etiquetatge i el seu control.

Resolució individual d’ús de la marca emesa per l’autoritat competent (CCAA) a cada 
un dels escorxadors autoritzats per a l’ús del logotip de la marca de qualitat nacional, 
conforme al Reglament (CE) núm. 510/2006, de 20 de març de 2006, sobre protecció de 
les indicacions geogràfiques i de les denominacions d’origen dels productes agrícoles i 
alimentaris, o autonòmica.

Gallina còrnica pesant o reproductora.

3. Gall dindi, ànec, pintada, oca, faisà, perdiu, guatlla i colom.
4. Caça silvestre: ocells i lagomorfs silvestres.
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