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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
14165 Reial decret 1528/2012, de 8 de novembre, pel qual s’estableixen les normes 

aplicables als subproductes animals i els productes derivats no destinats al 
consum humà.

El Reglament (CE) núm. 1069/2009, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 
d’octubre, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables als subproductes 
animals i els productes derivats no destinats al consum humà i pel qual es deroga el 
Reglament (CE) núm. 1774/2002 (Reglament sobre subproductes animals), constitueix 
des del 4 de març de 2011 el marc legal aplicable a la gestió de tots els materials d’origen 
animal que per diferents motius no es destinen al consum humà.

Aquesta norma ha estat objecte de desplegament pel Reglament (UE) núm. 142/2011, 
de la Comissió, de 25 de febrer de 2011, pel qual s’estableixen les disposicions d’aplicació 
del Reglament (CE) núm. 1069/2009, del Parlament Europeu i del Consell, pel qual 
s’estableixen les normes sanitàries aplicables als subproductes animals i els productes 
derivats no destinats al consum humà, i la Directiva 97/78/CE del Consell, quant a 
determinades mostres i unitats exemptes dels controls veterinaris a la frontera en virtut 
d’aquesta Directiva.

La Directiva 2008/98/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de novembre de 
2008, sobre els residus (Directiva marc de residus), transposada al dret intern espanyol 
per la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, és aplicable a tots els 
residus, entre els quals hi ha els subproductes animals, amb l’exclusió, entre d’altres, de 
les matèries fecals i altre material natural agrícola o silvícola, no perillós, utilitzat en 
explotacions agrícoles i ramaderes, en la silvicultura o en la producció d’energia a base 
d’aquesta biomassa, mitjançant procediments o mètodes que no posin en perill la salut 
humana o malmetin el medi ambient.

No obstant això, els requisits establerts en les dues normes no són aplicables als 
subproductes animals en els aspectes que ja estan regulats per altres normes 
comunitàries o nacionals, com els que preveuen el Reglament (CE) núm. 1069/2009, el 
Reglament (UE) núm. 142/2011 o aquest Reial decret, excepte quan els subproductes es 
destinen a la incineració, als abocadors o a ser utilitzats en plantes de biogàs o 
compostatge.

Sense perjudici de l’eficàcia i l’aplicabilitat directa d’aquests reglaments, es fa 
necessari establir disposicions específiques a fi d’aclarir la distribució de competències 
entre les diferents autoritats involucrades en la seva aplicació, preveure els mecanismes 
de coordinació i d’intercanvi d’informació entre aquestes i regular l’ús de determinades 
excepcions que les dues normes preveuen. Així mateix, per assegurar la coherència i la 
comprensió del text, aquesta disposició reprodueix parcialment alguns aspectes dels dits 
reglaments, sense que això afecti la seva aplicabilitat directa. Tot això en funció de 
l’experiència existent en aquest àmbit, plasmada en el Llibre blanc dels subproductes 
d’origen animal no destinats al consum humà, elaborat pel Ministeri d’Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient, i de l’execució del Pla nacional integral de subproductes 
d’origen animal no destinats al consum humà, aprovat mitjançant Acord del Consell de 
Ministres en la reunió de 5 d’octubre de 2007, i publicat mitjançant l’Ordre PRE/468/2008, 
de 15 de febrer.

A Espanya, 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, va establir pautes harmonitzades d’aplicació del 
Reglament (CE) núm. 1774/2002, del Parlament Europeu i del Consell, de 3 d’octubre de 
2002, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables als subproductes animals no 
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destinats al consum humà. L’entrada en vigor del Reglament (CE) núm. 1069/2009, del 
Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’octubre, fa necessari revisar aquestes 
condicions i derogar el Reial decret 1429/2003, de 21 de novembre.

D’altra banda, es mantenen vigents encara algunes disposicions relacionades amb la 
recollida i el transport d’alguns subproductes animals, que preveuen el Reial decret 
3454/2000, de 22 de desembre, pel qual s’estableix i es regula el Programa integral 
coordinat de vigilància i control de les encefalopaties espongiformes transmissibles dels 
animals, i el Reial decret 845/1987, de 15 de maig, pel qual s’aprova la reglamentació 
zoosanitària d’indústries d’aprofitament i transformació d’animals morts i decomisos per a 
alimentació animal i altres usos industrials diferents de l’alimentació humana. El Reial 
decret 845/1987, de 15 de maig, va ser parcialment derogat, en tot el que fa referència a 
l’alimentació animal, pel Reial decret 2224/1993, de 17 de desembre, sobre normes 
sanitàries d’eliminació i transformació d’animals morts i deixalles d’origen animal i 
protecció contra agents patògens en pinsos d’origen animal. Per simplificació és 
convenient procedir a derogar-lo completament i traslladar les disposicions encara vigents 
a aquest Reial decret, i adaptar-les a les noves exigències normatives.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de les habilitacions que preveuen la disposició 
final cinquena de la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal, la disposició final cinquena 
de la Llei 17/2011, de 5 de juliol, de seguretat alimentària i nutrició, l’apartat 1.c) de la 
disposició final tercera de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, i la 
disposició final cinquena de la Llei 33/2011, de 4 d’octubre, general de salut pública.

La regulació bàsica que conté aquesta disposició s’efectua mitjançant un reial decret 
atès que es tracta d’una matèria de caràcter marcadament tècnic i de naturalesa 
conjuntural i canviant, íntimament lligada al desplegament de la normativa comunitària.

En l’elaboració d’aquesta disposició han estat consultades les comunitats autònomes 
i les entitats representatives dels sectors afectats, de la mateixa manera, aquesta 
disposició ha rebut informe favorable de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i de 
la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, amb l’aprovació prèvia del ministre 
d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació 
prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 8 de novembre de 2012,

DISPOSO:

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte establir disposicions específiques d’aplicació a 
Espanya del Reglament (CE) núm. 1069/2009, del Parlament Europeu i del Consell, de 
21 d’octubre, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables als subproductes 
animals i els productes derivats no destinats al consum humà, i pel qual es deroga el 
Reglament (CE) núm. 1774/2002 (Reglament sobre subproductes animals), i del 
Reglament (UE) núm. 142/2011, de la Comissió, de 25 de febrer de 2011, pel qual 
s’estableixen les disposicions d’aplicació del Reglament (CE) núm. 1069/2009, del 
Parlament Europeu i del Consell, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables 
als subproductes animals i els productes derivats no destinats al consum humà, i la 
Directiva 97/78/CE del Consell, quant a determinades mostres i unitats exemptes dels 
controls veterinaris a la frontera en virtut d’aquesta Directiva.

Article 2. Competències.

L’autoritat competent facultada per garantir el compliment dels requisits d’aquest Reial 
decret i de la normativa de la Unió Europea en matèria de subproductes d’origen animal i 
productes derivats no destinats a consum humà, SANDACH d’ara endavant, són els 
òrgans competents de les comunitats autònomes o ciutats de Ceuta i Melilla, així com de 
les entitats locals, i els òrgans competents de l’Administració General de l’Estat pel que fa 
als intercanvis amb tercers països.
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Els ministeris d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, i de Sanitat, Serveis Socials i 
Igualtat, han de coordinar l’aplicació, per les comunitats autònomes o ciutats de Ceuta i 
Melilla, i per les entitats locals, de la normativa de SANDACH.

Article 3. Definicions.

Als efectes d’aquest Reial decret, són aplicables les definicions que preveuen el 
Reglament (CE) núm. 1069/2009, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’octubre, i 
el Reglament (UE) núm. 142/2011, de la Comissió, de 25 de febrer de 2011.

Article 4. Comissió nacional de subproductes d’origen animal no destinats a consum 
humà.

1. La Comissió nacional de subproductes d’origen animal no destinats a consum 
humà, d’ara endavant «Comissió nacional», com a òrgan col·legiat de caràcter 
interministerial i multidisciplinari, adscrit a la Direcció General de Sanitat de la Producció 
Agrària, del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, té com a funcions les 
següents:

a) El seguiment i la coordinació amb les autoritats competents de l’execució d’aquest 
Reial decret i del Pla nacional integral de subproductes d’origen animal no destinats al 
consum humà, aprovat mitjançant l’Acord del Consell de Ministres en la reunió de 5 
d’octubre de 2007, i publicat mitjançant l’Ordre PRE/468/2008, de 15 de febrer.

b) La revisió periòdica de l’evolució d’aquesta execució, i proposar les modificacions 
necessàries per a un compliment eficaç dels objectius.

c) Elevar a les autoritats competents propostes que permetin una millor aplicació 
d’aquesta normativa o la seva execució.

d) Assessorar les autoritats competents en matèria de subproductes d’origen animal 
no destinats a consum humà.

e) Proposar la realització d’estudis i treballs científics en relació amb aquests 
subproductes, en particular sobre nous mètodes de valorització o eliminació dels mateixos 
subproductes.

f) Sol·licitar, per al seu trasllat a les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla, 
als altres estats membres i a la Comissió Europea, la informació a què es refereix l’article 
5 d’aquest Reial decret.

2. La Comissió nacional la componen els membres següents:

a) President: el director general de Sanitat de la Producció Agrària del Ministeri 
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.

b) Vicepresident: el director executiu de l’Agència Espanyola de Seguretat 
Alimentària i Nutrició, del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

c) Vocals:

1r Dotze vocals en representació de l’Administració General de l’Estat, pertanyents 
als ministeris següents:

i. Set en representació del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, amb 
rang de subdirector general.

ii. Quatre en representació del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, amb 
rang de subdirector general.

iii. Un representant del Ministeri d’Economia i Competitivitat, amb rang de subdirector 
general.

Aquests vocals els designa el subsecretari del departament corresponent, i en els 
casos d’absència o malaltia i, en general, quan es doni alguna altra causa justificada, 
poden ser substituïts per una altra persona al servei de la unitat de la qual depenguin, que 
és designada de la mateixa manera.
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2n En representació de les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla que 
decideixin integrar-s’hi, un representant per cada una d’aquestes.

3r Dos vocals designats per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, en 
representació de les entitats locals.

d) Així mateix, poden assistir a les reunions de la Comissió nacional, en qualitat 
d’assessors, amb veu però sense vot, les persones que, en consideració a la seva 
competència professional, siguin expressament convocades pel president.

e) Actua com a secretari de la Comissió nacional un funcionari del Ministeri 
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, designat pel subsecretari d’aquest Departament.

3. La Comissió nacional es regeix per les seves pròpies normes de funcionament i, 
en tot el que no preveuen expressament aquestes normes i aquest article, és aplicable el 
que estableix el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en matèria 
d’òrgans col·legiats.

4. La Comissió nacional es reuneix, amb la convocatòria prèvia del seu president, 
almenys una vegada cada semestre, i tantes vegades com la situació ho requereixi o 
quan ho sol·liciti qualsevol dels seus membres.

Article 5. Deure d’informació.

Les autoritats competents han de remetre al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi 
Ambient, o al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, en funció de les seves 
competències, per al trasllat a la Comissió Europea, la informació que preveu a aquest 
efecte el Reglament (UE) núm. 1069/2009, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 
d’octubre, i en particular:

a) El text de les disposicions del dret autonòmic que adoptin en àmbits de la seva 
competència que afectin directament la correcta aplicació d’aquest Reial decret o de la 
normativa de la Unió Europea en matèria de subproductes d’origen animal no destinats a 
consum humà, SANDACH d’ara endavant.

b) Informació sobre les autoritzacions concedides a plantes de transformació en les 
condicions que especifica l’article 7.2.b d’aquest Reial decret.

c) Informació sobre les autoritzacions concedides a plantes de transformació d’acord 
amb l’article 7.3 d’aquest Reial decret.

d) Informació sobre les autoritzacions concedides a plantes de biogàs o compostatge 
per utilitzar paràmetres alternatius de transformació d’acord amb els articles 8.3 i 9.2 
d’aquest Reial decret.

e) Informació sobre les autoritzacions concedides per a usos especials en 
alimentació animal d’acord amb l’article 15, epígrafs 1 i 2 d’aquest Reial decret, i sobre les 
mesures de comprovació adoptades per garantir que els subproductes animals són 
utilitzats únicament per als fins autoritzats i les condicions exigides per garantir el control 
dels riscos per a la salut pública i la salut animal.

f) La informació requerida a l’article 16 relativa a l’ús de determinades excepcions 
als requisits per a la recollida, el transport i l’eliminació de determinats materials.

g) Informació relativa a les autoritzacions concedides d’acord amb el procediment 
que indica l’annex XI, capítol I, secció 2.c) del Reglament (UE) núm. 142/2011, de la 
Comissió, de 25 de febrer de 2011, per a l’ús d’altres paràmetres normalitzats per al 
tractament de fems, productes derivats dels fems i guano de ratpenat.

h) Informació relativa a les autoritzacions concedides per a l’elaboració d’aliments 
per a animals de companyia mitjançant altres tractaments a què es refereix l’annex XIII, 
capítol II.3.b (iv) i (v) del Reglament (UE) núm. 142/2011, de la Comissió, de 25 de febrer 
de 2011.

i) Les llistes d’establiments, plantes o explotadors que hagin estat autoritzats o 
registrats en els seus respectius territoris d’acord amb l’article 24 d’aquest Reial decret.
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Article 6. Eliminació de determinats materials en abocador.

Sense perjudici del que estableixen els articles 12 i 14 c), del Reglament (CE) 
núm. 1069/2009, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’octubre, l’autoritat 
competent pot autoritzar l’eliminació en un abocador autoritzat dels materials a què fa 
referència l’article 7 del Reglament (UE) núm. 142/2011, de la Comissió, de 25 de febrer 
de 2011.

Aquesta eliminació s’ha de fer en les condicions que estableix el Reial decret 
1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l’eliminació de residus mitjançant 
dipòsit en abocador, i la Decisió 2003/33/CE, del Consell, de 19 de desembre de 2002, 
per la qual s’estableixen els criteris i els procediments d’admissió de residus en els 
abocadors.

Article 7. Plantes de transformació.

1. Les plantes de transformació han de complir els requisits que estableix l’article 8 
del Reglament (UE) núm. 142/2011, de la Comissió, de 25 de febrer de 2011.

2. Les plantes de transformació que estiguin situades a la mateixa localització que 
escorxadors o altres establiments autoritzats o registrats d’acord amb el Reglament (CE) 
núm. 852/2004, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, o el Reglament 
(CE) núm. 853/2004, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, han de 
complir:

a) Els requisits especificats en la secció 1, epígrafs a.i) al a.iv) del capítol I de l’annex 
IV del Reglament (UE) núm. 142/2011, de la Comissió, de 25 de febrer de 2011, o

b) En el cas de les plantes de transformació de categoria 3, altres requisits que 
estableixi en el seu lloc l’autoritat competent, amb la finalitat de reduir els riscos per a la 
salut pública i animal, inclosos els riscos derivats del processament de materials de 
categoria 3 que procedeixin d’establiments registrats o autoritzats segons el Reglament 
(CE) núm. 852/2004, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, i el 
Reglament (CE) núm. 853/2004, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 
2004, i que estiguin ubicats en altres llocs.

3. L’autoritat competent pot autoritzar a les plantes de transformació l’aplicació de 
mètodes de transformació que s’ajustin al que estableix l’annex IV, capítol III, epígraf G 
(«Mètode 7»), del Reglament (UE) núm. 142/2011, de la Comissió, de 25 de febrer de 
2011. En aquest cas, ha de posar en coneixement de la Comissió nacional que preveu 
l’article 4 els detalls tècnics del mètode autoritzat.

Article 8. Plantes de biogàs.

1. Requisits aplicables a les plantes de biogàs.
Les plantes de biogàs que utilitzin subproductes animals o productes derivats com a 

primera matèria han de complir els requisits que estableix l’article 10 del Reglament (UE) 
núm. 142/2011, de la Comissió, de 25 de febrer de 2011.

Han d’estar equipades amb una unitat de pasteurització/higienització de pas obligatori 
per a les primeres matèries d’origen animal que utilitzin i que hagin de ser sotmeses a 
aquest tractament, d’acord amb la secció 1 del capítol III de l’annex V del Reglament (UE) 
núm. 142/2011, de la Comissió, de 25 de febrer de 2011, llevat que la pasteurització/
higienització s’hagi realitzat prèviament en una altra planta autoritzada o els residus de 
digestió hagin de ser compostats, tractats o eliminats posteriorment d’acord amb les 
condicions exigides en aquest Reglament, en funció de la categoria dels SANDACH 
utilitzats com a primera matèria.

2. Paràmetres estàndard de transformació.

La pasteurització/higienització s’ha de fer complint els paràmetres estàndard de 
transformació següents:
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a) Dimensió granulomètrica màxima abans d’entrar en la unitat d’higienització: 12 
mm. Aquest paràmetre no s’exigeix en el tractament dels materials de categoria 2 que 
especifica l’article 13.e.ii del Reglament (CE) núm. 1069/2009, del Parlament Europeu i 
del Consell, de 21 d’octubre.

b) Temperatura mínima de tot el material en la unitat d’higienització de 70º, i
c) Temps de permanència mínim i ininterromput de tot el material en la unitat, a 

aquesta temperatura, de 60 minuts.

Els materials següents es poden utilitzar per a la producció de biogàs sense 
pasteurització o higienització:

a) Material de categoria 2 que hagi estat transformat d’acord amb el mètode de 
transformació 1 que defineix el capítol III de l’annex IV del Reglament (UE) núm. 142/2011, 
de la Comissió, de 25 de febrer de 2011.

b) Material de la categoria 3 que hagi estat transformat d’acord amb un dels mètodes 
de transformació 1 a 5 o al mètode de transformació 7 o, en el cas de material procedent 
d’animals aquàtics, amb un dels mètodes de transformació 1 a 7, d’acord amb el que 
disposa el capítol III de l’annex IV del Reglament (UE) núm. 142/2011, de la Comissió, de 
25 de febrer de 2011.

c) Subproductes animals que han estat sotmesos al procés d’hidròlisi alcalina definit 
a la lletra A de la secció 2 del capítol IV de l’annex IV del Reglament (UE) núm. 142/2011, 
de la Comissió, de 25 de febrer de 2011.

d) Llet, productes lactis, productes derivats de la llet, calostres i productes a base de 
calostres, llevat que l’autoritat competent consideri que plantegen un risc de propagació 
de malaltia transmissible greu a les persones i els animals.

e) Els subproductes animals següents, si ho autoritza l’autoritat competent:

1r Els esmentats a l’article 10, lletra f), del Reglament (CE) núm. 1069/2009, del 
Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’octubre, que hagin estat transformats d’acord 
amb el que defineix l’article 2, apartat 1, lletra m), del Reglament (CE) núm. 852/2004, en 
el moment en què es destinen a fins diferents del consum humà.

2n Els subproductes animals a què es refereix l’article 10, lletra g), del Reglament 
(CE) núm. 1069/2009, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’octubre.

3. Ús de paràmetres alternatius de transformació.

L’autoritat competent pot autoritzar l’ús de paràmetres alternatius als que estableix 
l’epígraf anterior a condició que l’interessat que en sol·liciti l’ús demostri que garanteixen 
una atenuació adequada dels riscos biològics. La demostració inclou una validació que 
s’ha de fer d’acord amb els requisits que indica la secció 2 del capítol III de l’annex V del 
Reglament (UE) núm. 142/2011, de la Comissió, de 25 de febrer de 2011.

4. Supòsits especials per a l’autorització de la producció de biogàs a partir de residus 
de cuina.

Fins que la Comissió europea adopti mesures específiques d’aplicació, les autoritats 
competents poden autoritzar la producció de biogàs complint requisits diferents dels que 
estableixen els epígrafs 1 i 2, sempre que garanteixin un efecte equivalent respecte a la 
reducció de patògens, quan els SANDACH utilitzats a la planta de biogàs consisteixin 
exclusivament en:

a) Residus de cuina, o
b) Residus de cuina barrejats amb fems, contingut del tub digestiu separat del tub 

digestiu, llet, productes lactis, productes derivats de la llet, calostre, productes a base de 
calostre, ous, productes derivats de l’ou o subproductes animals que preveu l’article 10, 
lletra f), del Reglament (CE) núm. 1069/2009, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 
d’octubre, que s’hagin transformat d’acord amb el que disposa l’article 2, apartat 1, lletra 
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m), del Reglament (CE) núm. 852/2004, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril 
de 2004.

5. Supòsits especials per a l’autorització de la producció de biogàs a partir de 
determinats materials de categories 2 i 3.

Les autoritats competents poden autoritzar la producció de biogàs complint requisits 
específics diferents dels que preveuen els epígrafs 1 i 2, quan:

a) Els SANDACH sotmesos a tractament en la planta consisteixin exclusivament en 
fems, contingut del tub digestiu separat del tub digestiu, llet, productes lactis, productes 
derivats de la llet, calostre, productes a base de calostre, ous, productes derivats de l’ou, 
subproductes animals que preveu l’article 10, lletra f), del Reglament (CE) núm. 
1069/2009, que s’hagin transformat d’acord amb el que disposa l’article 2, apartat 1, lletra 
m), del Reglament (CE) núm. 852/2004, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril 
de 2004, o els productes derivats esmentats a l’article 10, lletra g), del Reglament (CE) 
núm. 1069/2009, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’octubre.

b) Les autoritats competents considerin que aquests materials no presenten risc de 
propagació de malaltia transmissible greu a persones o animals, i

c) Considerin que els residus de fermentació són material sense transformar i 
obliguin als explotadors a manipular-lo d’acord amb el que disposa el Reglament (CE) 
núm. 1069/2009, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’octubre, el Reglament (UE) 
núm. 142/2011, de la Comissió, de 25 de febrer de 2011, i aquest Reial decret.

Article 9. Condicions aplicables a la producció de compost.

1. Primeres matèries aptes per a la producció de compost.

Per a la producció de compost es poden fer servir els SANDACH següents:

a) Materials de categoria 2 que hagin estat transformats prèviament per esterilització 
a pressió.

b) Els materials de categoria 2 especificats a l’article 13.e.ii) del Reglament (CE) 
núm. 1069/2009, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’octubre, sense 
transformació prèvia.

c) Materials de categoria 3, que hagin estat transformats prèviament amb un dels 
mètodes de transformació 1 a 5 o amb el mètode de transformació 7 o, en el cas de 
material procedent d’animals aquàtics, amb un dels mètodes de transformació 1 a 7, 
d’acord amb el que disposa el capítol III de l’annex IV del Reglament (UE) núm. 142/2011, 
de la Comissió, de 25 de febrer de 2011.

d) Materials de categoria 3 sense transformació prèvia.

2. Requisits aplicables a les plantes de compostatge.

Les plantes de compostatge que utilitzin SANDACH han de complir els requisits que 
estableix l’article 10 del Reglament (UE) núm. 142/2011, de la Comissió, de 25 de febrer 
de 2011.

Estan equipades amb una àrea tancada o un reactor de compostatge tancat de pas 
obligatori per als SANDACH, amb instal·lacions per mesurar la temperatura al llarg del 
temps, dispositius que registrin (de forma contínua quan escaigui) els resultats d’aquests 
mesuraments, i un sistema de seguretat per evitar un escalfament insuficient, de manera 
que es garanteixi que s’obtenen els paràmetres estàndard de transformació que especifica 
l’article 8.2, primer paràgraf.

L’autoritat competent pot autoritzar l’ús de paràmetres alternatius als anteriors a 
condició que l’interessat que en sol·liciti l’ús demostri que garanteixen una atenuació 
adequada dels riscos biològics. La demostració inclou una validació que s’ha de fer 
d’acord amb els requisits que indica la secció 2 del capítol III de l’annex V del Reglament 
(UE) núm. 142/2011, de la Comissió, de 25 de febrer de 2011.
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3. Autorització d’altres sistemes de compostatge.

L’autoritat competent pot autoritzar l’ús d’altres sistemes de compostatge a condició 
que les plantes compleixin la resta de requisits pertinents que estableix el Reglament 
(UE) núm. 142/2011, de la Comissió, de 25 de febrer de 2011, i

a) Que tot el material que passi pel sistema obtingui els paràmetres de temps i 
temperatura que exigeix l’epígraf 2, inclosa, si cal, la supervisió contínua dels paràmetres, o

b) Que transformin exclusivament:

1r Els materials indicats en els epígrafs 1.a) i 1.c).
2n Els materials indicats en els epígrafs 1.b) i 1.d) si han estat sotmesos a 

pasteurització/higienització en una planta autoritzada amb els paràmetres estàndard que 
indica l’epígraf 2.

3r Els subproductes animals que preveu l’article 10, lletra f), del Reglament (CE) 
núm. 1069/2009, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’octubre, que s’hagin 
transformat d’acord amb el que disposa l’article 2, apartat 1, lletra m), del Reglament (CE) 
núm. 852/2004.

4t Els productes derivats esmentats a l’article 10, lletra g), del Reglament (CE) núm. 
1069/2009, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’octubre.

4. Autorització de requisits especials per a la producció de compost a partir de 
residus de cuina.

Fins que la Comissió europea adopti mesures específiques d’aplicació, les autoritats 
competents poden autoritzar l’ús de requisits especials diferents dels que estableix 
l’epígraf 2, a condició que garanteixin un efecte equivalent respecte a la reducció de 
patògens, quan els SANDACH utilitzats en la planta de compostatge consisteixin en:

a) Residus de cuina, o
b) Residus de cuina barrejats amb fems, contingut del tub digestiu separat del tub 

digestiu, llet, productes lactis, productes derivats de la llet, calostre, productes a base de 
calostre, ous, productes derivats de l’ou o subproductes animals que preveu l’article 10, 
lletra f), del Reglament (CE) núm. 1069/2009, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 
d’octubre, que s’hagin transformat d’acord amb el que disposa l’article 2, apartat 1, lletra 
m), del Reglament (CE) núm. 852/2004, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril 
de 2004.

5. Supòsits especials per a l’autorització de producció de compost a partir de 
determinats materials de categories 2 i 3.

Les autoritats competents poden autoritzar la producció de compost complint requisits 
específics diferents dels que preveu l’epígraf 2, quan:

a) Els SANDACH transformats en la planta consisteixin exclusivament en fems, 
contingut del tub digestiu separat del tub digestiu, llet, productes lactis, productes derivats 
de la llet, calostre, productes a base de calostre, ous, productes derivats de l’ou, 
subproductes animals que preveu l’article 10, lletra f), del Reglament (CE) núm. 
1069/2009, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’octubre, que s’hagin transformat 
d’acord amb el que disposa l’article 2, apartat 1, lletra m), del Reglament (CE) núm. 
852/2004, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, o els productes 
derivats esmentats a l’article 10, lletra g), del Reglament (CE) núm. 1069/2009, del 
Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’octubre.

b) Les autoritats competents considerin que aquests materials no plantegen un risc 
de propagació de malaltia transmissible greu a persones o animals, i

c) Considerin que el compost resultant és material sense transformar i obliguin als 
explotadors a manipular-lo d’acord amb el que disposa el Reglament (CE) núm. 1069/2009, 
del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’octubre, el Reglament (UE) núm. 142/2011, 
de la Comissió, de 25 de febrer de 2011, i aquest Reial decret.
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Article 10. Condicions aplicables als residus de digestió obtinguts en la producció de 
biogàs i al compost.

Els residus de digestió i el compost s’han de sotmetre a mostreig i complir les normes 
que estableix la secció 3 del capítol III de l’annex V del Reglament (UE) núm. 142/2011, 
de la Comissió, de 25 de febrer de 2011.

Quan les mostres de compost o dels residus de digestió preses durant, o quan finalitzi, 
l’emmagatzematge, mostrin la presència de salmonel·la, els operadors ho han de 
comunicar a l’autoritat competent, que ha de dictar les instruccions adequades en cada 
cas per a la gestió dels dits materials, d’acord amb els plans d’acció corresponents 
aprovats en virtut del Reial decret 1940/2004, de 27 de setembre, sobre la vigilància de la 
zoonosi i els agents zoonòtics.

Els residus de digestió i el compost produïts d’acord amb els epígrafs 4 i 5 de l’article 
8 o els epígrafs 4 i 5 de l’article 9 només es poden comercialitzar dins del territori espanyol. 
Aquest fet s’ha de fer constar en l’etiqueta del producte o, si s’escau, en la documentació 
comercial, mitjançant la menció «Per a la venda únicament a Espanya» o similar.

Article 11. Aplicació a les terres, sense processament previ, de determinats materials de 
categories 2 i 3.

D’acord amb els articles 13.f) i 14.l) del Reglament (CE) núm. 1069/2009, del 
Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’octubre, i tret de disposició en contra de les 
autoritats competents si consideren que hi ha risc de propagació d’alguna malaltia 
transmissible a través d’aquests productes per als éssers humans o els animals, 
s’autoritza l’aplicació a les terres sense processament previ dels materials següents, 
sense perjudici dels requisits establerts en altres normes que siguin aplicables, en 
particular en la normativa ambiental:

a) De categoria 2: fems, contingut del tub digestiu separat del tub digestiu, llet, 
productes a base de llet i calostre.

b) De categoria 3: la llet crua, el calostre i els seus productes derivats.

Article 12. Ús de petxines de mol·luscos i clofolles d’ous de categoria 3.

A més dels usos que preveu l’article 14 del Reglament (CE) núm. 1069/2009, del 
Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’octubre, s’autoritzen per als següents SANDACH 
els usos indicats a continuació, sense perjudici dels requisits que estableixen altres 
normes que siguin aplicables, en particular la normativa ambiental i si s’escau el Reial 
decret 824/2005, de 8 de juliol, sobre productes fertilitzants:

1. Petxines de mol·luscos de categoria 3 diferents de les esmentades a l’article 2, 
apartat 2, lletra f), del Reglament (CE) núm. 1069/2009, del Parlament Europeu i del 
Consell, de 21 d’octubre:

a) Ús com a fertilitzant o esmena del sòl quan provinguin d’establiments registrats 
segons el Reglament (CE) núm. 852/2004, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 
d’abril de 2004, o el Reglament (CE) núm. 853/2004, del Parlament Europeu i del Consell, 
de 29 d’abril de 2004, i el tractament aplicat al producte permeti descartar la presència de 
riscos per a la salut pública o la salut animal.

b) Ús com a primera matèria per a l’elaboració de productes no destinats a 
l’alimentació humana o animal.

2. Clofolles d’ou de categoria 3:

a) Aplicació directa a la terra com a fertilitzant o esmena en la mateixa explotació 
ramadera en la qual s’han produït, sempre que no hi hagi motius per sospitar l’existència 
d’un risc de transmissió de malalties a les persones o els animals derivat d’aquesta 
aplicació.
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b) Ús com a fertilitzant o esmena del sòl quan provinguin d’establiments registrats 
segons el Reglament (CE) núm. 853/2004, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 
d’abril de 2004, i es descarti qualsevol risc per a la salut pública o la salut animal.

c) Ús com a primera matèria per a l’elaboració de productes no destinats a 
l’alimentació humana o animal.

Article 13. Preparats biodinàmics.

D’acord amb l’article 16.f) del Reglament (CE) núm. 1069/2009, del Parlament 
Europeu i del Consell, de 21 d’octubre, i llevat de disposició en contra de les autoritats 
competents si consideren que hi ha risc de propagació d’alguna malaltia transmissible a 
través dels dits productes per als éssers humans o els animals, s’autoritza l’ús de 
materials de les categories 2 i 3 per a la preparació i l’aplicació a les terres de preparats 
biodinàmics, tal com preveu l’article 12, apartat 1, lletra c), del Reglament (CE) núm. 
834/2007 del Consell, de 28 de juny de 2007, sobre producció i etiquetatge dels productes 
ecològics i pel qual es deroga el Reglament (CEE) núm. 2092/91, i sense perjudici dels 
requisits establerts en altres normes que siguin aplicables, en particular en la normativa 
ambiental.

Article 14. Eliminació excepcional de determinats subproductes animals en la mateixa 
explotació ramadera.

Llevat de disposició en contra de les autoritats competents si consideren que hi ha 
risc de propagació d’alguna malaltia transmissible a través dels dits productes per als 
éssers humans o els animals, i sense perjudici dels requisits que estableixen altres 
normes que puguin ser aplicables, en particular en la normativa ambiental, s’autoritza 
l’eliminació en la mateixa explotació dels subproductes animals de categories 2 i 3 que es 
generin durant intervencions quirúrgiques en animals vius o durant naixements d’animals.

Article 15. Usos especials en alimentació animal.

1. Les autoritats competents poden autoritzar i establir condicions específiques per 
a la recollida i l’ús de material de la categoria 2 que procedeixi d’animals que no hagin 
estat sacrificats ni hagin mort com a conseqüència de la presència real o sospitada d’una 
malaltia transmissible a l’ésser humà o als animals, i de material de la categoria 3, per a 
l’alimentació de:

a) Animals de zoològic.
b) Animals de circs.
c) Rèptils i aus de presa que no siguin de zoològics ni de circs.
d) Animals de pelleteria.
e) Animals salvatges.
f) Gossos procedents de gosseres o canilles reconegudes.
g) Gossos i gats en refugis.
h) Cucs per a esquers.

En els casos a), d), f), g) i h) aquestes condicions inclouen com a mínim els requisits 
que especifica l’article 13 del Reglament (UE) núm. 142/2011, de la Comissió, de 25 de 
febrer de 2011.

Les plantes de transformació de categoria 2 poden ser autoritzades per exercir a més 
com a centre de recollida, segons la definició núm. 53 de l’annex I del Reglament (UE) 
núm. 142/2011, de la Comissió, de 25 de febrer de 2011.

2. Les autoritats competents poden autoritzar l’alimentació d’animals de zoològic i 
de determinades espècies protegides i en perill amb els cossos sencers o parts d’animals 
morts que continguin material especificat de risc en el moment de l’eliminació, d’acord 
amb les condicions que estableixen l’article 14 del Reglament (UE) núm. 142/2011, de la 
Comissió, de 25 de febrer de 2011, i el Reial decret 1632/2011, de 14 de novembre, pel 
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qual es regula l’alimentació de determinades espècies de fauna silvestre amb 
subproductes animals no destinats a consum humà.

Article 16. Normes especials de recollida i eliminació.

1. Les autoritats competents poden autoritzar, d’acord amb l’article 19 del Reglament 
(CE) núm. 1069/2009, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’octubre, l’eliminació 
de:

a) Els animals de companyia i èquids morts, mitjançant enterrament.
b) El material de la categoria 1 que preveu l’article 8, lletra a), incís v), i lletra b), 

incís ii), del Reglament (CE) núm. 1069/2009, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 
d’octubre, i dels materials de les categories 2 i 3 mitjançant incineració, o enterrament in 
situ o altres mitjans, sota supervisió oficial, en zones remotes que han de designar les 
autoritats competents d’acord amb l’article 19.2 del Reglament (CE) núm. 1069/2009, del 
Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’octubre, i el Reial decret 1131/2010, de 10 de 
setembre, pel qual s’estableixen els criteris per a l’establiment de les zones remotes a 
efectes d’eliminació de determinats subproductes animals no destinats a consum humà 
generats a les explotacions ramaderes.

c) El material de la categoria 1 que preveu l’article 8, lletra b), incís ii), del Reglament 
(CE) núm. 1069/2009, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’octubre, i dels 
materials de les categories 2 i 3, mitjançant incineració, o enterrament in situ o altres 
mitjans, sota supervisió oficial, en zones on l’accés sigui pràcticament impossible o només 
sigui possible en circumstàncies que, per motius geogràfics o climàtics o arran d’un 
desastre natural, comportarien riscos per a la salut i la seguretat del personal que porta a 
terme la recollida, o l’accés a les quals implicaria un ús desproporcionat de mitjans de 
recollida.

d) Els subproductes animals diferents dels de la categoria 1 que preveu l’article 8, 
lletra a), incís i), del Reglament (CE) núm. 1069/2009, del Parlament Europeu i del 
Consell, de 21 d’octubre, en cas de brot d’una malaltia de declaració obligatòria, mitjançant 
incineració o enterrament in situ sota supervisió oficial, si el seu transport a la planta 
autoritzada per al processament o l’eliminació dels subproductes animals més pròxima 
augmenta el perill de propagació dels riscos sanitaris o excedeix la capacitat d’eliminació 
d’aquestes plantes en cas d’extens brot d’una malaltia epizoòtica.

e) Abelles i subproductes de l’apicultura mitjançant incineració o enterrament in situ, 
en les condicions que estableixi l’autoritat competent per garantir l’absència de riscos per 
a la salut pública o animal o el medi ambient.

2. L’eliminació d’aquests materials s’ha de fer d’acord amb els requisits que preveu 
l’article 15 del Reglament (UE) núm. 142/2011, de la Comissió, de 25 de febrer de 2011, 
així com els requisits addicionals que l’autoritat competent pugui establir per garantir 
l’absència de riscos per a la salut pública o animal o el medi ambient.

Article 17. Recollida, transport i identificació.

1. La recollida i el transport de SANDACH s’ha de fer d’acord amb els requisits que 
estableixen l’article 21 del Reglament (CE) núm. 1069/2009, del Parlament Europeu i del 
Consell, de 21 d’octubre, i l’article 17 del Reglament (UE) núm. 142/2011, de la Comissió, 
de 25 de febrer de 2011.

No obstant això:

a) Els subproductes animals o productes derivats esmentats a l’article 10, lletra f), 
del Reglament (CE) núm. 1069/2009, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 
d’octubre, es poden transportar a la vegada en vehicles que es dediquin al transport de 
productes destinats al consum humà, sempre que hi hagi una separació efectiva entre 
aquests productes i s’eviti la contaminació encreuada, sense perjudici del que estableix el 
Reglament 852/2004, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004. Durant 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 277  Dissabte 17 de novembre de 2012  Secc. I. Pàg. 12

el seu transport, aquests subproductes han d’anar acompanyats d’un document comercial 
degudament numerat, segons el model de l’annex II d’aquest Reial decret.

b) Els vehicles que distribueixen productes alimentaris als comerços detallistes els 
poden recollir i transportar de retorn al centre de distribució d’origen els productes d’origen 
animal retirats de la venda per motius comercials. Durant el transport, aquests productes 
han d’anar degudament identificats. Al centre de distribució l’explotador els ha de 
categoritzar i gestionar d’acord amb les condicions que estableixen aquest Reial decret 
així com el Reglament (CE) núm. 1069/2009, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 
d’octubre, i el Reglament (UE) núm. 142/2011, de la Comissió, de 25 de febrer de 2011.

2. Durant la seva recollida i transport, els SANDACH s’han de mantenir identificats i 
separats d’acord amb els requisits que estableixen l’article 21 del Reglament (CE) núm. 
1069/2009, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’octubre, i l’annex VIII, capítol II, 
del Reglament (UE) núm. 142/2011, de la Comissió, de 25 de febrer de 2011. En particular, 
el codi de colors que preveu el punt 1.c d’aquest capítol també ha de ser utilitzat per als 
enviaments de subproductes i productes animals dins del territori nacional.

3. No obstant el que estableixen els apartats anteriors:

a) Llevat de disposició en contra de l’autoritat competent si considera que hi ha risc 
de propagació d’alguna malaltia transmissible per als éssers humans o els animals, el 
transport de fems entre punts de la mateixa explotació ramadera o entre aquestes i els 
agricultors usuaris d’aquests dins de la mateixa comunitat o ciutat autònoma es pot fer en 
vehicles o contenidors que s’ajustin a condicions diferents de les que preveu l’annex VIII, 
capítol I, secció 1, del Reglament (UE) núm. 142/2011, de la Comissió, de 25 de febrer de 
2011, sempre que evitin l’aparició de riscos inacceptables per a la salut pública i animal, i 
utilitzant mitjans d’identificació diferents dels que estableix l’annex VIII, capítol II, punts 1 i 
2. Les comunitats autònomes adjacents poden acordar de manera bilateral estendre 
aquesta excepció als fems transportats entre explotacions ramaderes i agricultors usuaris 
d’aquests ubicats en els seus respectius territoris, i han d’establir, si s’escau, les 
condicions que considerin adequades per evitar l’aparició de riscos per a la salut pública i 
animal o per al medi ambient.

b) No és necessària l’etiqueta requerida a l’annex VIII, capítol II, punt 2.b.xi, del 
Reglament (UE) núm. 142/2011, de la Comissió, de 25 de febrer de 2011, per als 
fertilitzants orgànics o esmenes del sòl que hagin de ser aplicats en el territori nacional si 
vénen envasats en sacs o contenidors flexibles de no més de 1.000 kg de pes, i si en 
aquests envasos s’indica que no estan destinats a la seva aplicació en terres a les quals 
els animals de granja tinguin accés.

Article 18. Document comercial i certificat sanitari.

1. Durant el seu transport, els subproductes animals i els productes derivats han 
d’anar acompanyats amb un document comercial i, si s’escau, amb un certificat sanitari 
d’acord amb els requisits que estableixen l’article 21 del Reglament (CE) núm. 1069/2009, 
del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’octubre, i l’article 17 del Reglament (UE) 
núm. 142/2011, de la Comissió, de 25 de febrer de 2011.

2. No obstant això:

a) Per al transport de SANDACH dins del territori nacional les autoritats competents 
poden establir un model de document comercial diferent del que estableix l’annex VIII, 
capítol III.6, del Reglament (UE) núm. 142/2011, de la Comissió, de 25 de febrer de 2011. 
Aquest document ha de contenir, com a mínim, la informació que especifica l’annex II 
d’aquest Reial decret.

b) Per als enviaments de SANDACH que es facin dins del territori nacional, 
s’autoritza la transmissió de la informació continguda en el document comercial mitjançant 
un sistema alternatiu. La Comissió nacional ha de proposar a les autoritats competents 
els requisits tècnics mínims als quals s’han d’ajustar aquests sistemes alternatius.
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c) Els subproductes d’origen animal procedents de tercers països han d’anar 
acompanyats durant el trasllat des del lloc d’inspecció fronterer d’introducció fins al primer 
establiment de destinació del document veterinari comú d’entrada (DVCE) que estableix 
l’annex III del Reglament (CE) núm. 136/2004, de la Comissió, de 22 de gener de 2004, 
pel qual s’estableixen els procediments de control veterinari en els punts d’inspecció 
fronterers de la Comunitat dels productes importats de tercers països.

d) Els productes d’origen animal procedents de tercers països que no compleixin els 
requisits que estableix la legislació comunitària o nacional per autoritzar-ne la introducció 
o importació en el territori nacional, així com els residus de cuina procedents de mitjans 
de transport que operin a escala internacional, han d’anar acompanyats durant el seu 
trasllat cap a l’establiment de destinació situat en el territori nacional d’un document 
comercial d’acord amb el model que recull l’annex III d’aquest Reial decret.

e) El transport de fems entre punts de la mateixa granja o entre explotacions 
ramaderes i agricultors usuaris d’aquests dins de la mateixa comunitat o ciutat autònoma 
es pot fer sense document comercial ni certificat sanitari, llevat que disposicions 
específiques de l’autoritat competent n’estableixin el contrari.

f) El transport de fems entre explotacions ramaderes i agricultors usuaris d’aquests 
de diferents comunitats autònomes es pot fer sense document comercial si va acompanyat 
d’un certificat sanitari emès per l’autoritat competent en origen que descarti el risc de 
propagació de malalties transmissibles per als éssers humans o els animals a través 
d’aquest material. No obstant això, quan es tracti de comunitats autònomes adjacents, 
totes dues poden acordar permetre, de manera bilateral, el transport de fems sense 
document comercial ni certificat sanitari entre explotacions ramaderes i agricultors usuaris 
d’aquests ubicats en els seus respectius territoris, i han d’establir si s’escau les condicions 
que considerin adequades per evitar l’aparició de riscos per a la salut pública i animal o 
per al medi ambient.

Article 19. Marcatge de determinats productes derivats.

A les plantes de transformació de categories 1 i 2, els productes derivats s’han de 
marcar d’acord amb les condicions que estableix l’annex VIII, capítol V, del Reglament 
(UE) núm. 142/2011, de la Comissió, de 25 de febrer de 2011, fins i tot quan es tracti de 
materials amb origen i destinació en el territori nacional.

Article 20. Registre i autorització.

1. Obligació de registre.

Els explotadors, amb vista al registre exigit a l’article 23 del Reglament (CE) núm. 
1069/2009, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’octubre, han de notificar a 
l’autoritat competent en la seva comunitat o ciutats de Ceuta o Melilla, abans de començar 
les operacions, els establiments o les plantes sota el seu control que estiguin en activitat 
en qualsevol de les fases de generació, transport, manipulació, processament, 
emmagatzematge, introducció al mercat, distribució, ús o eliminació de subproductes 
animals i productes derivats.

Els explotadors que realitzin el transport de subproductes animals o productes 
derivats han d’estar registrats per l’autoritat competent de la comunitat autònoma o ciutats 
de Ceuta o Melilla on tinguin la seva raó social. Els explotadors, establiments o plantes 
autoritzats o registrats per realitzar altres activitats amb subproductes animals i que en 
facin el transport amb mitjans propis per fer aquest transport no necessiten un número de 
registre addicional, sinó que es considera el transport una més de les activitats associades 
al dit establiment o planta.

2. Obligació d’obtenir autorització prèvia.

Els explotadors han de garantir que els establiments o les plantes sota el seu control 
estan autoritzats per l’autoritat competent, quan realitzin alguna de les activitats incloses 
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a l’article 24 del Reglament (CE) núm. 1069/2009, del Parlament Europeu i del Consell, 
de 21 d’octubre.

Les autoritats competents poden autoritzar l’existència de més d’un establiment o 
planta en el mateix lloc si el disseny d’aquestes i les condicions de manipulació dels 
subproductes animals i els productes derivats exclouen l’aparició de riscos per a la salut 
pública o animal.

3. Excepcions.

No obstant el que disposen els apartats 1 i 2, no s’exigeix autorització ni registre en 
els casos següents:

a) Les activitats en què es generen subproductes animals, en establiments aprovats 
o registrats de conformitat amb el Reglament (CE) núm. 852/2004, del Parlament Europeu 
i del Consell, de 29 d’abril de 2004, o el Reglament (CE) núm. 853/2004, del Parlament 
Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004.

b) Les activitats que impliquin la generació de subproductes animals in situ en les 
explotacions ramaderes.

c) El transport de productes derivats que hagin superat el punt final en la cadena de 
fabricació establert d’acord amb l’article 5 del Reglament (CE) núm. 1069/2009, del 
Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’octubre.

d) El transport de llana que compleixi les condicions que indica l’article 23.2.b 
d’aquest Reial decret.

e) Llevat de disposició en contra de l’autoritat competent, el transport de fems no 
transformats i destinats a l’ús agrícola, entre punts de la mateixa explotació ramadera o 
entre aquestes i els agricultors usuaris d’aquests dins de la mateixa comunitat autònoma 
o ciutats de Ceuta i Melilla, quan es realitzi com una activitat auxiliar en els mitjans de 
transport de les mateixes explotacions o dels agricultors. A més, les comunitats autònomes 
adjacents poden estendre, de comú acord, l’exempció al transport de fems des de les 
explotacions ramaderes als agricultors usuaris d’aquests en els seus respectius territoris, 
i han d’establir, si s’escau, les condicions que considerin adequades per evitar l’aparició 
de riscos per a la salut pública i animal o per al medi ambient.

f) Els operadors que manipulin o generin material per a l’elaboració de trofeus de 
caça o altres preparacions indicades a l’annex XIII, capítol VI, del Reglament (UE) núm. 
142/2011, de la Comissió, de 25 de febrer de 2011, per a ús privat o no comercial.

g) Les autoritats competents poden aplicar, així mateix, la dita exempció a la resta 
d’explotadors que preveu l’article 20.4 del Reglament (CE) núm. 142/2011, de la Comissió, 
de 25 de febrer de 2011.

Article 21. Requisits específics per a l’ús de determinats SANDACH en l’alimentació 
d’animals de granja.

1. Per a l’ús de SANDACH com a pinsos o en l’elaboració de pinsos, són aplicables 
els requisits que preveu l’article 21 del Reglament (UE) núm. 142/2011, de la Comissió, 
de 25 de febrer de 2011.

2. No obstant això, les autoritats competents poden autoritzar:

a) El subministrament entre explotacions ramaderes de la mateixa comunitat 
autònoma o ciutats de Ceuta i Melilla de calostre que no compleixi les condicions que 
especifica l’annex X, capítol II, secció 4, part II.(3), del Reglament (UE) núm. 142/2011, de 
la Comissió, de 25 de febrer de 2011, per a l’alimentació d’animals lactants, en condicions 
que previnguin la transmissió de riscos sanitaris.

b) L’ús d’animals aquàtics i d’invertebrats terrestres i aquàtics, quan considerin que 
no hi ha un risc inacceptable per a la salut pública o la sanitat animal:

1r Com a pinso per a peixos de piscifactoria o per a animals invertebrats aquàtics, 
sense que aquests subproductes hagin estat processats d’acord amb l’annex X, capítol 
III.1.(c), del Reglament (UE) núm. 142/2011, de la Comissió, de 25 de febrer de 2011.
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2n Com a esquer de pesca, inclòs esquer per a animals invertebrats aquàtics.

Article 22. Adobs i esmenes del sòl d’origen orgànic.

La introducció al mercat i l’ús d’adobs i esmenes del sòl d’origen orgànic s’ha de fer 
d’acord amb les condicions que estableix l’article 22 del Reglament (UE) núm. 142/2011, 
de la Comissió, de 25 de febrer de 2011, així com d’acord amb les disposicions del Reial 
decret 824/2005, de 8 de juliol, que inclouen la inscripció obligatòria en el Registre dels 
productes fertilitzants prèvia a la seva comercialització.

Els adobs i les esmenes del sòl d’origen orgànic que hagin de ser utilitzats a Espanya 
i que consisteixin en farines de carn i ossos derivades de materials de categoria 2 o que 
hagin estat produïts a partir d’aquests o a partir de proteïnes animals processades, s’han 
de barrejar amb un component autoritzat per l’autoritat competent, en una proporció 
mínima que exclogui tot ús posterior de la barreja amb finalitats d’alimentació animal. El 
component s’ha d’autoritzar de conformitat amb els requisits que estableix l’annex XI, 
capítol II, secció 1 (3) del Reglament (UE) núm. 142/2011, de la Comissió, de 25 de febrer 
de 2011.

La barreja s’ha de fer en establiments o plantes autoritzades o registrades d’acord 
amb els articles 23 i 24 del Reglament (CE) núm. 1069/2009, del Parlament Europeu i del 
Consell, de 21 d’octubre.

Tanmateix no és necessària aquesta barreja per als adobs i esmenes del sòl d’origen 
orgànic en els casos que preveu l’annex XI, capítol II, secció 1(4), del Reglament (UE) 
núm. 142/2011, de la Comissió, de 25 de febrer de 2011.

Article 23. Aliments per a animals de companyia i altres productes derivats.

La producció, l’emmagatzematge, el transport i la comercialització d’aliments per a 
animals de companyia i altres productes derivats s’ha de fer d’acord amb els requisits que 
estableix l’article 24 del Reglament (UE) núm. 142/2011, de la Comissió, de 25 de febrer 
de 2011. A més, s’han de tenir en compte els requisits específics següents:

1. Requisits per a pells i cuirs d’ungulats i productes derivats d’aquests.

L’autoritat competent pot autoritzar plantes que manipulin pells i cuirs, inclosos els 
cuirs emblanquinats, a subministrar retalls de les pells i cuirs per a la producció de gelatina 
per a consum animal o d’adobs i esmenes del sòl d’origen orgànic, en les condicions que 
indica l’annex XIII, capítol V.A, del Reglament (UE) núm. 142/2011, de la Comissió, de 25 
de febrer de 2011.

Els enviaments de pells i cuirs tractats d’acord amb l’annex XIII, capítol V, C.2, 
epígrafs (c) i (d), del Reglament (UE) núm. 142/2011, de la Comissió, de 25 de febrer de 
2011, han d’anar acompanyats d’un document comercial d’acord amb l’article 19 d’aquest 
Reial decret quan se subministrin a establiments o plantes que produeixin aliments per a 
animals de companyia, fertilitzants orgànics o esmenes del sòl, o que hagin de transformar 
aquests materials en biogàs.

2. Requisits per a la llana, pèl, cerres, plomes, parts de plomes i plomissol.

a) Llevat de disposició en contra de l’autoritat competent, s’autoritza l’enviament 
directe de plomes, parts de plomes i plomissol que no hagin estat assecats des de 
l’escorxador a una planta de processament, en condicions que evitin l’aparició de riscos 
per a la salut pública o animal, sempre que es donin les circumstàncies següents:

1r Com a resultat de les inspeccions ante mortem i post mortem s’ha descartat 
qualsevol risc per a la salut pública o animal derivat d’aquests materials.

2n El transport s’ha de fer utilitzant contenidors o vehicles estancs, que s’han de 
netejar i desinfectar immediatament després de cada ús.

b) S’autoritza l’enviament dins del territori nacional de llana i pèl no tractats, sense 
restriccions derivades del Reglament (CE) núm. 1069/2009, del Parlament Europeu i del 
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Consell, de 21 d’octubre, del Reglament (UE) núm. 142/2011, de la Comissió, de 25 de 
febrer de 2011, i d’aquest Reial decret, sempre que:

1r Procedeixin d’explotacions ramaderes o des d’establiments o plantes autoritzades 
d’acord amb l’article 24(i) del Reglament (CE) núm. 1069/2009, del Parlament Europeu i 
del Consell, de 21 d’octubre,

2n Procedeixin d’animals vius sans i d’explotacions no subjectes a cap restricció de 
tipus sanitari, i

3r Els operadors disposin d’un sistema documentat que permeti conèixer l’origen i la 
destinació de cada enviament que reben, transporten o expedeixen.

3. Requisits per a subproductes derivats de l’apicultura. L’autoritat competent pot 
autoritzar dins del seu territori l’enviament de subproductes de l’apicultura destinats 
exclusivament a l’ús en apicultura, procedents d’àrees subjectes a restriccions degudes a 
la presència de loque americana (Penibacillus larvae larvae), i adoptar mesures que 
garanteixin l’absència de riscos per a la salut humana o animal, que han d’incloure, com a 
mínim:

a) Una avaluació del risc sanitari que demostri que aquest risc és insignificant.
b) I que l’autorització s’atorga específicament per a cada enviament.

Article 24. Registre general d’establiments, plantes i explotadors.

1. Les autoritats competents han d’establir i mantenir actualitzada una llista dels 
establiments, plantes i explotadors que han estat registrats d’acord amb l’article 20 
d’aquest Reial decret en el seu territori.

2. Les dades mínimes que les autoritats competents han de registrar per a cada 
establiment, planta o explotador, són les que especifiquen els apartats 1, 2 i 3 de l’annex 
I, segons escaigui; a més, poden incloure informació en els camps que recull l’apartat 4 
de l’annex I.

3. Als efectes del seu registre, els titulars d’establiments, plantes i explotadors han 
de facilitar obligatòriament a les autoritats competents les dades que figuren als apartats 
1, 2 i 3 de l’annex I (segons escaigui), i quan en disposin, les dades que figuren a l’apartat 
4 de l’annex I. Han de comunicar qualsevol variació en les dades consignades en el 
Registre a les autoritats competents en el termini màxim d’un mes, mitjançant un escrit 
dirigit a les autoritats competents.

4. Les autoritats competents han d’assignar a cada establiment, planta o explotador 
un codi d’identificació únic a escala nacional, que s’ha d’ajustar a l’estructura següent:

a) Lletra «S».
b) 2 dígits per a la província, segons la relació de municipis i els seus codis per 

províncies de l’Institut Nacional d’Estadística.
c) 3 dígits per al municipi, segons la relació de municipis i els seus codis per 

províncies de l’Institut Nacional d’Estadística.
d) 3 dígits que l’han d’identificar de forma única almenys dins de l’àmbit municipal.

No obstant això, el registre permet introduir en el seu lloc el número oficial que s’hagi 
assignat a l’establiment, a la planta o a l’explotador d’acord amb una altra normativa 
comunitària. Els codis que les autoritats competents hagin assignat amb caràcter 
autonòmic poden ser inclosos addicionalment en el Registre.

5. Es crea el Registre general d’establiments, plantes i explotadors de subproductes 
animals i productes derivats no destinats al consum humà, adscrit a la Direcció General 
de Sanitat de la Producció Agrària del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. 
Es constitueix en una base de dades informatitzada i té caràcter públic i informatiu, si bé 
no es fan públiques les dades de caràcter personal de les persones físiques titulars dels 
establiments.

6. El Registre general conté les dades requerides a l’apartat 2 relatives als 
establiments, plantes i explotadors registrats d’acord amb l’apartat 1.
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7. Les autoritats competents disposen d’accés directe al Registre general per donar 
d’alta, baixa o modificar les dades relatives als establiments, les plantes i els explotadors 
de subproductes animals o productes derivats registrats en el seu territori d’acord amb 
l’apartat 1.

Article 25. Controls comunitaris.

En la realització dels controls que els experts de la Comissió Europea duguin a terme, 
han d’acompanyar als representants dels òrgans competents de les comunitats 
autònomes o ciutats de Ceuta i Melilla representants dels ministeris d’Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient, de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, i de qualsevol altre de 
competent, en funció de les seves respectives atribucions.

Quan es facin aquests controls, les autoritats competents han de prestar als experts 
de la Comissió Europea tota l’ajuda necessària per al compliment de les seves funcions i 
han d’adoptar les mesures necessàries per a la correcta aplicació de les recomanacions 
que contenen els informes finals d’inspecció de la Comissió Europea.

Article 26. Règim sancionador.

En cas d’incompliment del que disposen aquest Reial decret o la normativa 
comunitària en matèria de SANDACH, és aplicable, en funció de la matèria, el règim 
d’infraccions i sancions que estableixen la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal, la 
Llei 17/2011, de 5 de juliol, de seguretat alimentària i nutrició, la Llei 22/2011, de 28 de 
juliol, de residus i sòls contaminats, o la Llei 33/2011, de 4 d’octubre, general de salut 
pública, sense perjudici de les possibles responsabilitats civils, penals, mediambientals o 
d’un altre tipus que hi pugui haver.

Disposició addicional primera. Repercussió econòmica.

La creació i el funcionament de la Comissió nacional de subproductes d’origen animal 
no destinats a consum humà no suposa cap increment de despesa pública, i el seu 
funcionament ha de ser atès amb els recursos humans i materials existents en els 
ministeris d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i 
d’Economia i Competitivitat.

Disposició addicional segona. Relació amb les normes mediambientals.

El que disposa aquest Reial decret s’entén sense perjudici de l’aplicació de les normes 
ambientals que en cada cas corresponguin.

Disposició addicional tercera. Reglament sancionador.

En el termini màxim de dos anys, el ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient 
ha d’elevar al Consell de Ministres un projecte de Reial decret que estableixi el règim 
d’infraccions i sancions en matèria d’incompliments d’aquest Reial decret i de la normativa 
comunitària en matèria de SANDACH, en desplegament dels règims corresponents que 
preveuen en cada cas la Llei 8/2003, de 24 d’abril, la Llei 17/2011, de 5 de juliol, la Llei 
22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, i la Llei 33/2011, de 4 d’octubre, 
general de salut pública.

Disposició transitòria primera. Comissió nacional.

No obstant el que disposa la disposició derogatòria única, la Comissió nacional de 
subproductes d’origen animal no destinats a consum humà, creada per l’article 15 del 
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 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 277  Dissabte 17 de novembre de 2012  Secc. I. Pàg. 18

consum humà, manté la seva activitat i funcions fins a l’efectiva constitució de la Comissió 
d’acord amb el que preveu l’article 4 d’aquest Reial decret.

Disposició transitòria segona. Establiments, plantes i explotadors.

Els establiments, plantes i explotadors autoritzats d’acord amb el Reial decret 
1429/2003, de 21 de novembre, i que compleixin totes les condicions que preveu aquest 
Reial decret i, si s’escau, les exigides per l’autoritat competent, s’han de considerar 
registrats i, si s’escau, autoritzats conforme al que estableix l’article 20 d’aquest Reial 
decret.

Els que no compleixin alguna de les condicions que preveu aquest Reial decret, i 
estiguin ja autoritzats, disposen d’un termini de sis mesos per adaptar-se als nous 
requisits, i durant aquest termini mantenen la seva autorització. Transcorregut aquest 
termini sense que s’hagi produït l’adaptació als nous requisits, l’autoritat competent ha de 
retirar l’autorització, amb l’audiència prèvia de l’interessat.

Les autoritats competents disposen d’un termini de sis mesos des de l’entrada en 
vigor d’aquest Reial decret per comunicar al registre que estableix l’article 24.2 les dades 
actualitzades de les seves llistes d’establiments, plantes i explotadors autoritzats o 
registrats.

Disposició transitòria tercera. Restriccions sobre sanitat animal.

Fins que s’adoptin les mesures a què es refereix l’article 6.2 del Reglament (CE) núm. 
1069/2009, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’octubre, destinades a prevenir la 
propagació de malalties transmissibles als éssers humans o als animals, no s’han d’enviar 
subproductes animals ni productes derivats d’espècies susceptibles des d’explotacions, 
establiments, plantes o zones subjectes a les restriccions que estableix l’apartat 1 
d’aquest article.

A aquests efectes, són d’aplicació transitòria les mesures sanitàries de salvaguarda 
que estableix l’article 8 de la Llei 8/2003, de 24 d’abril.

Disposició transitòria quarta. Mètodes de transformació.

Els mètodes de transformació autoritzats com a «Mètode 7» amb anterioritat al 4 de 
març de 2011 poden seguir sent utilitzats si l’autoritat competent així ho decideix. En cas 
contrari, l’autoritat competent ha de reavaluar el mètode d’acord amb el Reglament (UE) 
núm. 142/2011, de la Comissió, de 25 de febrer de 2011. L’autoritat competent ha 
d’informar la Comissió nacional que preveu l’article 4, o mentre no estigui encara 
constituïda, la Comissió nacional creada per l’article 15 del Reial decret 1429/2003, de 
l’ús que faci d’aquesta previsió.

Disposició transitòria cinquena. Eliminació de petites quantitats de determinats 
subproductes.

Fins a la finalització del període transitori que estableixen l’article 36.3 del Reglament 
(UE) núm. 142/2011, de la Comissió, de 25 de febrer de 2011, i les condicions que 
estableix l’article esmentat, les autoritats competents poden autoritzar la recollida, el 
transport i l’eliminació dels materials de categoria 3 indicats a l’article 10.f) del Reglament 
(CE) núm. 1069/2009, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’octubre, per mitjans 
diferents dels que estableix l’esmentat Reglament (CE) núm. 1069/2009, del Parlament 
Europeu i del Consell, de 21 d’octubre, i diferents de la incineració o l’enterrament in situ.

Es poden acollir a aquesta possibilitat els establiments o les plantes que no generin 
més de 20 kg setmanals dels subproductes esmentats, independentment de l’espècie 
d’origen.

La recollida, el transport i l’eliminació dels materials anteriors es fa conforme a la Llei 
22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.
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Els operadors d’aquests establiments han de tenir una documentació actualitzada que 
justifiqui el lliurament d’aquests subproductes a l’empresa autoritzada per a la gestió de 
residus i portar un registre setmanal de sortides dels subproductes esmentats a l’article 
10 f) del Reglament 1069/2009, on almenys s’indiqui:

a) La quantitat i el tipus de subproducte.
b) La data de sortida.
c) L’empresa autoritzada per a la gestió d’aquests subproductes.

Disposició transitòria sisena. Escorxadors o altres establiments autoritzats o registrats.

A partir de l’1 de gener de 2013, als efectes del que preveu l’article 7.2 d’aquest Reial 
decret, és aplicable l’article 4 del Reglament (CE) núm. 853/2004, del Parlament Europeu 
i del Consell, de 29 d’abril de 2004, en funció del que disposa l’article 14 del Reglament 
(CE) núm. 1099/2009, del Consell, de 24 de setembre de 2009, relatiu a la protecció dels 
animals en el moment de la matança.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades les disposicions següents:

a) 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.

b) Els articles 19, 20, 21, l’apartat C, de l’annex I i l’annex VI del Reial decret 
3454/2000, de 22 de desembre, pel qual s’estableix i es regula el Programa integral 
coordinat de vigilància i control de les encefalopaties espongiformes transmissibles dels 
animals.

c) El Reial decret 845/1987, de 15 de maig, pel qual s’aprova la reglamentació 
zoosanitària d’indústries d’aprofitament i transformació d’animals morts i decomisos per a 
alimentació animal i altres usos industrials diferents de l’alimentació humana.

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, pel qual s’atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de bases i 
coordinació general de la sanitat. Se n’exceptua la regulació relativa als intercanvis amb 
tercers països, que es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.16a, primer incís, de 
la Constitució, pel qual s’atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de sanitat 
exterior.

Disposició final segona. Facultat de modificació.

Es faculta els ministres d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, i de Sanitat, Serveis 
Socials i Igualtat, per modificar, en l’àmbit de les seves competències, els annexos 
d’aquest Reial decret per adaptar-los a la normativa comunitària.

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, 8 de novembre de 2012.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
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ANNEX I

Contingut del Registre d’establiments, plantes i explotadors

1. Contingut obligatori comú

Les dades bàsiques que les autoritats competents han d’incloure com a mínim en el 
Registre per a cada establiment, planta o explotador, són les següents:

a) Nom de l’establiment, planta o explotador.
b) Titular de l’establiment: persona física o jurídica o entitat sense personalitat 

jurídica propietària de l’establiment, les dades de la qual s’han de protegir d’acord amb el 
que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal. Les dades bàsiques que cal recollir són:

– Cognoms i nom, o raó social.
– NIF.

A més, si es tracta de persones jurídiques o ens sense personalitat jurídica, s’han de 
registrar els cognoms, nom i NIF del representant o responsable.

c) Domicili de l’establiment.

– Adreça.
– Municipi.
– Codi postal.
– Província.
– Comunitat autònoma o ciutats de Ceuta o Melilla.

d) Telèfon de contacte.
e) Codi SANDACH (o en el seu lloc, altre codi oficial assignat segons una altra 

legislació comunitària).
f) Codi local, si escau: és el codi assignat per la comunitat autònoma o ciutats de 

Ceuta o Melilla a un establiment, planta o explotador anteriorment a la seva inscripció en 
el Registre general, i que s’ha de mantenir per facilitar la funcionalitat de consulta de 
l’aplicació.

g) Òrgan administratiu de la comunitat autònoma o ciutats de Ceuta o Melilla 
responsable de l’autorització corresponent.

h) Data de registre o, si s’escau, autorització, estat actual del registre o, si s’escau, 
de l’autorització (alta, baixa, inactiu), data en què s’ha produït l’últim canvi en l’estat del 
registre o l’autorització i motiu d’aquest.

i) Tipus d’establiment, d’acord amb les especificacions tècniques per al format de les 
llistes d’establiments, plantes i operadors autoritzats o registrats, que manipulen 
subproductes animals, elaborades per la Comissió Europea1.

j) Codi d’activitat, d’acord amb les especificacions tècniques per al format de les 
llistes d’establiments, plantes i operadors autoritzats o registrats, que manipulen 
subproductes animals, elaborades per la Comissió Europea1.

k) Codi de tipus de producte, d’acord amb les especificacions tècniques per al format 
de les llistes d’establiments, plantes i operadors autoritzats o registrats, que manipulen 
subproductes animals, elaborades per la Comissió Europea1.

1 «Technical specifications for the format for the lists of approved or registered establishments, plants or 
operators handling animal by-products inside the European Union and in third countries».

(http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/animal_byproducts_en.htm).
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2. Contingut obligatori addicional per a establiments i plantes

l) Mètode de transformació: procediment o procediments per als quals un establiment 
determinat ha obtingut autorització. Aquesta dada s’ha d’incloure només en els casos en 
què sigui procedent, i és coherent amb el tipus d’establiment i categoria per a la qual hagi 
obtingut autorització.

m) Categoria o categories per a les quals s’ha autoritzat l’establiment SANDACH,

3. Contingut obligatori addicional per als operadors que exerceixin l’activitat de 
transportista, ja sigui de manera independent, com a activitat secundària o com a 

comerciants

n) Flota de transport: les dades que cal registrar per cada un dels vehicles o 
contenidors utilitzats per a transport de SANDACH són:

– Tipus de mitjà de transport.

i. Autopropulsat
ii. Remolcs.
iii. Contenidors.

– Número d’identificació, que ha de ser, per a vehicles i remolcs, la matrícula o el 
número de bastidor (en cas de no tenir matrícula); i per als contenidors, un número 
assignat per l’empresa que permeti identificar-los individualment i de forma indeleble.

– Categoria o categories de SANDACH per al transport dels quals estan registrats.

4. Contingut complementari optatiu.

a) Correu electrònic.
b) Fax.
c) Coordenades geogràfiques corresponents a l’accés principal. És l’autoritat 

competent la que ha d’assignar aquesta ubicació
d) Data de l’última renovació de l’autorització.
e) Data en què caduca l’autorització vigent.
f) Inspeccions oficials: s’ha de registrar:

•  Motiu
•  Autoritat competent que ha fet la inspecció.
•  Data.
•  Observacions.

g) Espècie o espècies animals d’origen de la primera matèria.
h) Capacitat de transformació: (plantes de transformació) estimació de la quantitat 

màxima de primera matèria (SANDACH) que pot transformar la planta cada dia, 
expressada en tm/hora.

i) Conductors: per cada conductor s’ha de registrar-ne el nom i el número de permís 
de conducció en vigor.
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ANNEX II 
Contingut mínim del document comercial per a moviments nacionals 

 
I.1. Número de referència del document I.2. Número de pàgina, amb el format “Pàgina núm.__ de (Total de 

pàgines)” 

II.  Lloc d'origen. 
 
II.1 Nom  
II.2 Número d'autorització o registre (SANDACH, 

RGSEAA, REGA…)  
II.3 NIF 
II.4 Direcció 
II.5 Codi postal 
II.6 Lloc de càrrega (si no coincideix amb I.12 ) 
En el cas de trasllat de cadàvers des d'explotacions 

ramaderes:  

II.7 Número de pòlissa d'assegurança   
II.8 Data de notificació 

III.  Dades del transport. 
 
III.1 Número d'autorització o registre  
 
III.2 Nom del transportista 
 
III.4 NIF 
 
III.5 Adreça 
 
III.6 Codi postal 
 
III.7 Matrícula del vehicle, remolc o identificació dels contenidors 
 

IV. Lloc de destí. 
 
IV.1 Número d'autorització o registre 
IV.2 Nom  
IV.3 Adreça  
IV.4 Codi postal 
IV.5 Activitat 
 

V.A. Dades de la càrrega a omplir en origen. 
 
V.A.1 Data de recollida 
V.A.2 Número de lot/ contenidor: 
V.A.3 Descripció de la mercaderia (Naturalesa)2  

V.A.4 Categoria 
V.A.5 Per a subproductes animals de categoria 3 o productes 

que en deriven destinats a l'alimentació animal: 
Indiqueu l'epígraf corresponent segons l'article 10 del Reglament (CE) 
núm. 1069/2009, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d'octubre3   

Espècie o espècies animals de procedència4;    
 
V.A.5.1 En cas d'animals morts retirats d'explotacions ramaderes: 

 Amb identificació per lots:  

núm. total d'animals   

número d'identificació oficial.   

 Amb identificació individual, relació dels números d'identificació oficial. 
  
  
  
  
 

 V.A .5.2  Farines de carn i os de categoria 1 obtingudes a partir 
d'animals sospitosos d'estar infectats per una EET d'acord amb 
el Reglament (CE) núm. 999/2001, del Parlament Europeu i del 

                                                 
2 «Subproductes animals per a la seva transformació», «subproductes de l'apicultura», «hemoderivats», «sang», «farina de sang», «productes 

derivats», «residus de fermentació», «contingut del tub digestiu», «accessoris mastegables per a gossos», «farina de peix», «subproductes 
aromatitzants», «gelatina», «llardons», «pells», «proteïna hidrolitzada», «adobs orgànics», «aliments per a animals de companyia», «proteïna 
animal transformada», «aliments per a animals de companyia transformats», «aliments per a animals de companyia crus», «greixos extrets», 
«compost», «fems transformats», «oli de peix», «productes lactis», «llots de centrifugació o de separació resultants de l'elaboració de 
productes lactis»; «fosfat dicàlcic», «fosfat tricàlcic», «col·lagen», «ovoproductes», «sèrum d'èquids», «trofeus de caça», «llana», «pèl», 
«cerres», «plomes». 

3 Si es destina a la fabricació de pinso per a animals de granja diferents dels de pelleteria o per als animals de companyia, només els epígrafs a) 
a m) de l'article 10 del Reglament (CE) núm. 1069/2009, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d'octubre, estan permesos; si es destina a 
la fabricació d'aliments crus per als animals de companyia, només els epígrafs a) i b.i) o b.ii) de l'article 10 del Reglament (CE) núm. 
1069/2009 estan permesos. 

4 Per a peix i productes derivats de peix: només es poden destinar a la fabricació de pinsos per a aqüicultura si en el document comercial 
s'indica si procedeixen de la pesca o de l'aqüicultura, i en aquest últim cas s'ha d’indicar a més l'espècie de procedència, inclòs el nom 
científic. Per al seu ús en la fabricació de pinsos per a animals diferents dels peixos de piscifactoria, es pot fer una menció genèrica. 
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Consell, de 22 de maig de 2001, pel qual s'estableixen 
disposicions per a la prevenció, el control i l'eradicació de 
determinades encefalopaties espongiformes transmissibles, o 
en els quals s'hagi confirmat oficialment la presència d'una 
EET, o d'animals sacrificats en aplicació de mesures 
d'eradicació d’EET.  

V.6 Producte processat a la planta d'origen de l'enviament.  

Tractament   

V.7 Pes estimat (o volum)   

 

I.2. Número de pàgina, amb el format “Pàgina núm.__ de (Total de pàgines) 

V.8 Destí de l'enviament:  
 Eliminació   Valorització energètica    Tractament   
 Producció de productes derivats no destinats a l'alimentació animal o a la seva aplicació a la terra   
 Producció de fertilitzants orgànics   Producció de pinsos per a animals de granja   
 Producció de pinsos per a animals de companyia  Altres   ……………………………………………….(especifiqueu)
 

V.B. Dades de la càrrega a omplir al destí. 
V.b.1 Data de recepció     

V.b.2 Quantitat rebuda. Pes, volum, nombre d'animals      
 

VI. DECLARACIÓ DE CONFORMITAT  
A) De l'expedidor 
El sotasignat declara que la informació descrita a la part II i a la part V.A és correcta i que s'han adoptat totes les precaucions 
necessàries per evitar riscos per a la salut pública o la salut animal. 
 
Fet a ……………………………………………..………. el ……………………………………………..……….   
     (lloc)     (data) 
.............................................................................    
                                (signatura) 
 
B) Del Transportista 
El sotasignat declara que la informació que descriu la part III és correcta i que s'han adoptat totes les precaucions necessàries 
per evitar riscos per a la salut pública o la salut animal. 
Fet a ……………………………………………..………. el ……………………………………………..……….   
     (lloc)     (data) 
.............................................................................    
                                (signatura) 
 
C) Del receptor  
El sotasignat declara que la informació que descriu la part IV i la part V.B és correcta, i que la descripció de la mercaderia 
recollida a la part V.A es correspon amb la mercaderia rebuda (a excepció del pes estimat) 
Fet a ……………………………………………..………. el ……………………………………………..……….   
     (lloc)     (data) 
.............................................................................    
                                (signatura) 
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NORMES GENERALS D'UTILITZACIÓ DELS DOCUMENTS COMERCIALS PER A ENVIAMENTS NACIONALS 
 

La utilització del document s’ha de basar en les indicacions següents, sense perjudici dels requisits addicionals 
que puguin establir les autoritats competents: 
 

a) El document comercial s'ha d’expedir almenys per triplicat, un original i dues còpies. Una còpia s’ha de 
quedar en origen en començar el moviment. 

b) L'original ha d’acompanyar l'enviament fins al destí final, i ha de ser conservada pel receptor final de la 
mercaderia. El transportista n’ha de conservar l'altra còpia.  

c) Es presumeix que la responsabilitat de la veracitat de les dades reflectides en el document es distribueix de 
la manera següent: 

– Expedidor: dades sobre l'establiment d'origen; dades sobre la mercaderia objecte de moviment, incloses la 
categoria i la quantitat (quilograms, litres o altres unitats) en origen; data d'expedició; signatura de conformitat. 

– Receptor: dades sobre el destí; la quantitat (quilograms, litres o altres unitats) de la mercaderia al destí i 
data d'arribada; signatura de conformitat. 

– Transportista: dades sobre el transportista i el mitjà de transport; signatura de conformitat. 

Correspon a l'establiment d'origen la categorització correcta dels subproductes animals o els productes 
transformats, i si no és aquest establiment qui emet el document comercial, la comunicació de les dades relatives 
a la mercaderia a l'operador o autoritat competent encarregat d’expedir-lo. 

d) Al document se li ha d’assignar un número d'identificació que permeti identificar-lo de manera única dins del 
seu registre d'enviaments.  

e) El document es pot realitzar en suport electrònic. Els sistemes utilitzats han de permetre la consulta, en 
qualsevol punt del trajecte, de tota la informació corresponent a l'enviament.  

f) Quan s'utilitzi un document electrònic, en el moment de la recollida el transportista ha de lliurar un rebut a 
l'expedidor indicant almenys el número d'identificació del document comercial, la data de recollida, la identificació 
del transportista (número de registre o dades completes), la categoria i la quantitat de materials retirats. 

g) L'autoritat competent pot eximir de l'obligació d'expedir el rebut d'acord amb l'apartat f) quan s'hagi establert 
un acord de prestació de serveis entre l'expedidor i el receptor que assumeix la responsabilitat de la gestió dels 
materials. En el cas de retirada d'animals morts en explotacions ramaderes es pot considerar com a tal la pòlissa 
d'assegurança per a la cobertura de les despeses derivades de la retirada i destrucció d'animals morts en 
l'explotació subscrita pel ramader en el marc del Sistema d'assegurances agràries combinades. L'autoritat 
competent pot requerir a les parts informació sobre l'establiment d’aquests acords, per tal de comprovar el 
compliment adequat de la normativa.  

h) En els casos que preveuen els epígrafs f) i g), el receptor de la mercaderia ha de remetre posteriorment, en 
un termini no superior a un mes, un document comercial complet, en paper o en format electrònic, a l’expedidor i al 
transportista, perquè el conservin juntament amb els seus registres durant un mínim de dos anys.  
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ANNEX III 
Document comercial per al transport de productes d'origen animal procedents 

 de tercers països no conformes amb la normativa comunitària i de residus de cuina  
de mitjans de transport internacional 

 

I.2. Núm. de referència del document        
 

I.1.  Expedidor  
 Nom        
 Direcció        
         Codi postal       
         Núm. de telèfon        
         Núm. fax       
         Direcció correu electrònic        
 
   

I.3. Servei de Sanitat Exterior/Sanitat Animal         

      Punt d'Inspecció Fronterer        

      Núm. d'unitat TRACES       

      Punt d'entrada        

I.5. Categorització de conformitat amb el Reglament (CE) núm. 1069/2009: 

     Categoria  C1    
     Categoria  C2    

           

I.6. País d'origen:  I.7. País de procedència: 

I.4.  Destinatari 

 Nom       

 Direcció       

 Codi postal       

 País        

            

Pa
rt

 I.
: D

et
al

ls
 d

e 
l'e

nv
ia

m
en

t  

I.8. Punt de càrrega  

   

         Nom i localització exacta       

I.9. Mitjà de transport 

  Identificació del mitjà (ferrocarril, vehicle de carretera)        

         Número de matrícula del vehicle (en cas de transport per 
 carretera)       

         Número de contenidor        
         Número de precinte        

I.10. Descripció de la mercaderia  I.12. Pes brut       

      

 

I.11. Dades per a la traçabilitat del subproducte 

                              Núm. DVCE/DOCSM                             

                              Núm.  albarà o enviament       

                              Altres documents                                   

 

I.13. Pes net       

I.14. Temperatura 
                    Ambient                                         Refrigerat                                      Congelat   

I.15. Destí de la mercaderia 

                   Incineració                        Coincineració                     Inhumació                       Alimentació animal               

                   Ús tècnic                         Un altre  (especifiqueu)   

 

I.16.  Tractament (si escau) 

                  Tractament/ transformació            Tipus de tractament/transformació  (especifiqueu)                  

I.17   Emmagatzematge intermedi                      

 

I.18. Declaració 
El sotasignat declara que:  

- La informació que figura a la part I és correcta,  
- els subproductes han estat emmagatzemats adequadament abans de la ser carregats 

i enviats i s'han pres totes les precaucions per evitar la contaminació encreuada entre 
diferents categories,  

- el vehicle o contenidor ha d’anar correctament identificat d'acord amb el Reglament 
(CE) núm. 1069/2009 i la normativa de desplegament,  

- està d'acord a observar els requisits legals recollits a la normativa comunitària i 
nacional per la qual es regulen els subproductes d'origen animal no destinats al 
consum humà.  

 

I.19    
       Lloc i data de la declaració            

       Nom i cognoms del signant (en majúscules)     

        Signatura i segell        
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II.1. Transportista 

          Nom de l'empresa de transport       

          Núm. d'autorització/registre       

          Identificació del transportista       

           

II.2.  Mitjà de transport 

  Identificació del mitjà (ferrocarril, vehicle de carretera)        

         Número de matrícula del vehicle (en cas de transport per  
carretera)       

         Número de contenidor        

         Número de precinte        

II.3.   Lloc de recollida 

 

          Nom i localització exacta       

II.4    Lloc de lliurament 

 

         Nom i adreça                 

II.5    Data i hora de la recollida II.6   Declaració del transportista  
        El sotasignat declara que:  

- El contenidor o mitjà de transport va correctament identificat 
d'acord amb el Reglament (CE) núm. 1069/2009 i la normativa de 
desplegament,  

- les dades que figuren a la part II d'aquest document són certes,  
- s'han pres totes les precaucions per: 

- Evitar durant el transport la contaminació encreuada amb 
altres subproductes i/o mercaderies. 

- Transportar la mercaderia a una temperatura adequada, i 
d'aquesta manera, evitar riscos per a la salut pública o animal. 
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II.7     Lloc i data de la declaració         

          Nom i cognoms del signant (en majúscules)        

          Signatura i segell       

 

 
 

III.1.  Dades de la planta  
         Tipus de planta       

 Nom       

 Direcció       

 Codi postal       

         Núm. d'autorització/registre        

III.2.   Descripció de la mercaderia              

III.4.   Pes brut (quilograms)       III.3.    Nombre d'unitats       

III.5.   Pes net (quilograms)       

III.6.   Emmagatzematge intermedi (si escau)  III.7.  Mètode de transformació  (si escau)          

III.8.   Destí  
       Eliminació     
       Alimentació animal (art. 18.1 Reglament (CE) núm. 1069/2009)  
  
       Ús tècnic     
       Un altre (especifiqueu) 
 

III.9.  Mètode d'eliminació  (si escau) 
       Incineració   
       Coincineració      
       Inhumació (enterrament) en abocador    
       Un altre mètode (especifiqueu)            

III.10.  El sotasignat declara que:  

- Les dades que figuren a la part III d'aquest document són certes, i  

- els subproductes han de ser emmagatzemats adequadament abans de la ser eliminats, i s’han de prendre totes les precaucions 
necessàries per evitar la contaminació encreuada amb altres subproductes i/o mercaderies. 
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III.11.  
       Lloc i data de la declaració                             Nom i cognoms (en majúscules)        

 Data        
       Signatura i segell        
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Notes explicatives per emplenar el document comercial 

 
El document s’ha d’emplenar en majúscules.  
 
No s'admeten: ratllades no justificades, esmenes, raspadures, lletres de diferent tipus o correccions amb «Tipp-ex». 
 
Totes les caselles han de ser, o bé emplenades, o bé ratllades: s’ha de marcar amb una creu el quadradet  que correspongui a l’«única opció correcta» i 
s'han d’invalidar la resta d'opcions mitjançant un traç horitzontal. 
 
Les caselles que es puguin suprimir (o que no siguin pertinents) s’han de ratllar clarament o anul·lar amb una creu «tota la casella». 
 
S’ha d’emplenar un document per cada contenidor o vehicle que contingui els subproductes.  
 
El document ha de constar de quatre exemplars. S’ha de procedir de la manera següent: 
 

1. La part I ha de ser emplenada, signada i segellada pel responsable de l'enviament dels subproductes, i una còpia s’ha de quedar al punt d'origen 
del transport d’aquests subproductes (punt d'entrada, PIF, etc.). L'original ha d'acompanyar l'enviament fins al destí (magatzem intermedi, planta de 
transformació, incineradora, coincineradora, abocador, centre de recollida, etc.).  

 
2. La part II l’ha d’emplenar, signar i segellar el transportista, que se n’ha de quedar una còpia. L'original haurà d'acompanyar l'enviament fins al destí 

(magatzem intermedi, planta de transformació, incineradora, coincineradora, abocador, centre de recollida, etc.). 
 

3. La part III l’ha d’emplenar, signar i segellar l'establiment de destí (magatzem intermedi, planta de transformació intermèdia, 
incineradora/coincineradora, abocador, centre de recollida, etc), on s’ha de quedar el document original. 

 
4. L'establiment de destí ha d’enviar una còpia del document amb les tres parts emplenades, signades i segellades al punt d'origen del transport dels 

subproductes (punt d'entrada, PIF, empresa gestora, etc.) 
 
Cada una de les parts ha de conservar la còpia del document comercial durant un període mínim de dos anys.  
 
 
 
 
  Notes específiques: 
 
Casella 1.6 En cas que l'enviament englobi subproductes procedents de diferents països (per exemple, en el cas dels decomisos procedents dels 
equipatges personals o dels residus de cuina de mitjans de transport internacional) s'ha d'indicar “DIVERSOS”. 
 
Casella 1.7 En cas que l'enviament englobi subproductes procedents de diferents països (per exemple en el cas dels decomisos procedents dels 
equipatges personals o dels residus de cuina de mitjans de transport internacional) s'ha d'indicar “DIVERSOS”. 
 
Casella I.15 Marqueu una de les opcions: incineració, coincineració, inhumació, ús com a aliment (només per a animals recollits a l'article 18.1 del Reglament 
(CE) núm. 1069/2009 –animals de zoològic, pelleteria, gossos procedents de gossers o canilles reconegudes, gossos i gats de refugis o cucs per a 
esquers– i en les condicions especificades a l'article 13 del Reglament (UE) núm. 142/2011), ús per a fins tècnics o un altre (especificar).  
 
Casella III.8 Indiqueu el destí previst: eliminació, utilització com a aliment (només per a animals recollits a l'article 18.1 del Reglament (CE) núm. 
1069/2009 –animals de zoològic, pelleteria, gossos procedents de gossers o canilles reconegudes, gossos i gats de refugis o cucs per a esquers– i en les 
condicions especificades a l'article 13 del Reglament (UE) núm. 142/2011), ús per a fins tècnics o un altre (especifiqueu).  
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