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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

2780 Reial decret 198/2017, de 3 de març, pel qual es modifiquen el Reial decret 
1728/2007, de 21 de desembre, pel qual s’estableix la normativa bàsica de 
control que han de complir els operadors del sector lacti i es modifica el Reial 
decret 217/2004, de 6 de febrer, pel qual es regulen la identificació i registre 
dels agents, establiments i contenidors que intervenen en el sector lacti, i el 
registre dels moviments de la llet, el Reial decret 752/2011, de 27 de maig, pel 
qual s’estableix la normativa bàsica de control que han de complir els agents 
del sector de llet crua d’ovella i cabra, el 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, i el Reial decret 
476/2014, de 13 de juny, pel qual es regula el registre nacional de moviments 
de subproductes animals i els productes derivats no destinats al consum 
humà.

Mitjançant el Reial decret 1728/2007, de 21 de desembre, pel qual s’estableix la 
normativa bàsica de control que han de complir els operadors del sector lacti i es modifica 
el Reial decret 217/2004, de 6 de febrer, pel qual es regulen la identificació i el registre dels 
agents, els establiments i els contenidors que intervenen en el sector lacti, i el registre dels 
moviments de la llet, es van establir, en desplegament de la normativa reglamentària 
corresponent de la Unió Europea, els controls mínims obligatoris que han d’efectuar els 
operadors econòmics vinculats a la producció de la llet crua de vaca en totes les seves 
etapes, de manera que tots els operadors i laboratoris del sector lacti actuïn de manera 
homogènia.

Posteriorment, amb el Reial decret 752/2011, de 27 de maig, pel qual s’estableix la 
normativa bàsica de control que han de complir els agents del sector de llet crua d’ovella i 
cabra, es va establir la mateixa regulació per al sector productor lacti oví i caprí.

Amb l’experiència adquirida en la seva aplicació, s’ha observat la necessitat de 
modificar totes dues normes en determinats aspectes, per al sector de les formatgeries de 
camp i petites formatgeries, en especial en els aspectes d’anàlisi de la llet que no preveu 
la normativa de la Unió Europea, o que no afecten la llet d’ovella i cabra, així com d’adequar 
el contingut de les anàlisis de laboratori a les necessitats sanitàries. Això no suposa cap 
minva de les actuacions de control oficial per garantir la seguretat alimentària, que es 
mantenen, o fins i tot de la qualitat de la llet, dins del marc de les accions que preveu el Pla 
nacional de control oficial de la cadena alimentària (PNCOCA), aprovat d’acord amb 
l’article 41 del Reglament (CE) núm. 882/2004, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 
d’abril de 2004, sobre els controls oficials per garantir la verificació del compliment de la 
legislació en matèria de pinsos i aliments i la normativa sobre sanitat animal i benestar dels 
animals.

Així mateix, és necessari modificar l’apartat 4 de l’article 4 del 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, per preveure el règim de 
convocatòries de la Comissió nacional de subproductes d’origen animal no destinats a 
consum humà, i per eliminar el caràcter transitori de la disposició transitòria cinquena, 
sobre recollida, transport i eliminació de determinats materials de categoria 3 per mètodes 
diferents de la incineració o l’enterrament in situ, i incorporar aquesta possibilitat a l’articulat 
de manera permanent.

Finalment, és necessari modificar el Reial decret 476/2014, de 13 de juny, pel qual es 
regula el Registre nacional de moviments de subproductes animals i els productes derivats 
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no destinats al consum humà, per concretar, a l’apartat 1 de l’article 3, que en el Registre 
nacional de moviments de subproductes animals i productes derivats no destinats al 
consum humà, s’hi han d’inscriure els operadors amb instal·lacions registrats o autoritzats 
d’acord amb l’article 20 del Reial decret 1528/2012, de 8 de novembre; per establir, a 
l’apartat 1 de l’article 4, la necessitat que se subministrin certes dades per a les plantes 
intermèdies, i plantes de transformació que rebin animals morts en explotació de bestiar 
boví, i per preveure, a l’annex I, les dades esmentades.

En l’elaboració d’aquesta disposició s’han consultat les comunitats autònomes i les 
entitats representatives dels sectors afectats, i n’ha emès informe la Comissió 
Interministerial per a l’Ordenació Alimentària.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricultura i Pesca, 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 a la reunió del dia 3 de març de 2017,

DISPOSO:

Article primer. Modificació del Reial decret 1728/2007, de 21 de desembre, pel qual 
s’estableix la normativa bàsica de control que han de complir els operadors del sector 
lacti i es modifica el Reial decret 217/2004, de 6 de febrer, pel qual es regulen la 
identificació i el registre dels agents, els establiments i els contenidors que intervenen 
en el sector lacti, i el registre dels moviments de la llet.

El Reial decret 1728/2007, de 21 de desembre, pel qual s’estableix la normativa bàsica 
de control que han de complir els operadors del sector lacti i es modifica el Reial decret 
217/2004, de 6 de febrer, pel qual es regulen la identificació i el registre dels agents, els 
establiments i els contenidors que intervenen en el sector lacti, i el registre dels moviments 
de la llet, queda modificat de la manera següent:

U. A l’apartat 1 de l’article 2, s’inclou una nova lletra l), amb el contingut següent:

«l) Centre de transformació de petita capacitat: establiment vinculat a un 
operador en què s’elaboren productes lactis a partir de llet crua o pasteuritzada de 
cabra, ovella, vaca o les seves mescles, procedent del bestiar propi o d’explotacions 
situades en un radi de 50 quilòmetres. El total de llet utilitzada per a l’elaboració 
d’aquests productes no pot superar els 500.000 quilos/any.»

Dos. L’apartat 9 de l’article 4 se substitueix pel següent:

«9. Els productors que transformin la seva producció a l’explotació, a més del 
que estableix aquest article, han de complir, als efectes de la transformació de la llet 
crua, les exigències que estableix l’annex II del Reglament (CE) núm. 852/2004 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, així com l’annex III, secció 
IX, relatiu a la llet crua, del Reglament (CE) núm. 853/2004 del Parlament Europeu 
i del Consell, de 29 d’abril de 2004.»

Tres. L’article 7 queda modificat de la manera següent:

a) L’apartat 1 se substitueix pel següent:

«1. En el cas de les mostres obligatòries que estableix l’article 5 s’han 
d’efectuar les anàlisis següents: cèl·lules somàtiques, colònies de gèrmens a 30ºC 
i presència de residus d’antibiòtics.»

b) L’apartat 3 queda sense contingut.
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Quatre. S’afegeix un nou paràgraf a l’apartat c) de l’article 9.1, amb la redacció 
següent:

«No obstant això, el rentat de les cisternes es pot fer en el mateix centre lacti 
sempre que la capacitat del contenidor i les instal·lacions de les quals disposi el 
centre permetin i assegurin la seva neteja correcta, quan el centre lacti sigui un 
centre de transformació de petita capacitat. En aquest cas, així mateix, no és 
necessari el full de registre de rentats que descriu l’annex III.»

Cinc. S’afegeix un paràgraf nou a l’apartat 2 de l’article 10, amb el contingut següent:

«No obstant això, no és necessària la presa de mostres esmentada i l’anàlisi 
consegüent quan el centre lacti sigui un centre de transformació de petita capacitat 
i s’hagin pres, almenys, dues mostres al mes durant els dos mesos consecutius 
anteriors, a l’explotació o explotacions d’origen de la llet, amb un resultat analític 
satisfactori, llevat que la llet provingui d’un altre país. En aquest cas, el centre lacti 
ha de disposar de la documentació acreditativa del resultat analític satisfactori i l’ha 
de conservar a disposició de l’autoritat competent durant, almenys, un any.»

Article segon. Modificació del Reial decret 752/2011, de 27 de maig, pel qual s’estableix 
la normativa bàsica de control que han de complir els agents del sector de llet crua 
d’ovella i cabra.

El Reial decret 752/2011, de 27 de maig, pel qual s’estableix la normativa bàsica de 
control que han de complir els agents del sector de llet crua d’ovella i cabra, queda 
modificat de la manera següent:

U. A l’apartat 1 de l’article 2 s’inclou una nova lletra w), amb el contingut següent:

«w) Centre de transformació de petita capacitat: establiment vinculat a un 
operador en què s’elaboren productes lactis a partir de llet crua o pasteuritzada de 
cabra, ovella, vaca o les seves mescles, procedent del bestiar propi o d’explotacions 
situades en un radi de 50 quilòmetres. El total de llet utilitzada per a l’elaboració 
d’aquests productes no pot superar els 500.000 quilos/any.»

Dos. L’apartat 9 de l’article 4 se substitueix pel següent:

«9. Els productors que transformin la seva producció a l’explotació, a més del 
que estableix aquest article, han de complir, als efectes de la transformació de la llet 
crua, les exigències que estableix l’annex II del Reglament (CE) núm. 852/2004 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, així com l’annex III, secció 
IX, relatiu a la llet crua, del Reglament (CE) núm. 853/2004 del Parlament Europeu 
i del Consell, de 29 d’abril de 2004.»

Tres. L’article 7 queda modificat de la manera següent:

a) L’apartat 1 se substitueix pel següent:

«1. En el cas de les mostres obligatòries que estableix l’article 5 s’han 
d’efectuar les anàlisis següents: colònies de gèrmens a 30ºC i presència de residus 
d’antibiòtics.»

b) L’apartat 3 queda sense contingut.

Quatre. S’afegeix un nou paràgraf a l’apartat c) de l’article 9.1, amb el contingut 
següent:

«El rentat de les cisternes es pot fer en el mateix centre lacti sempre que la 
capacitat del contenidor i les instal·lacions de les quals disposi el centre permetin i 
assegurin la seva neteja correcta, quan el centre lacti sigui un centre de 
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transformació de petita capacitat. En aquest cas, així mateix, no és necessari el full 
de registre de rentats que descriu l’annex III.»

Cinc. S’afegeix un nou paràgraf a l’apartat 2 de l’article 10:

«No obstant això, no és necessària la presa de mostres esmentada i l’anàlisi 
consegüent quan el centre lacti sigui un centre de transformació de petita capacitat 
i s’hagin pres, almenys, dues mostres al mes durant els dos mesos consecutius 
anteriors, a l’explotació o explotacions d’origen de la llet, amb un resultat analític 
satisfactori, llevat que la llet provingui d’un altre país. En aquest cas, el centre lacti 
ha de disposar de la documentació acreditativa del resultat analític satisfactori a 
l’explotació o explotacions d’origen, i l’ha de conservar a disposició de l’autoritat 
competent durant, almenys, un any.»

Article tercer. Modificació del 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 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, 
queda modificat de la manera següent:

U. L’apartat 4 de l’article 4 queda redactat de la manera següent:

«4. La Comissió nacional es reuneix, amb la convocatòria prèvia del seu 
president, tantes vegades com la situació ho requereixi o quan ho sol·liciti qualsevol 
dels seus membres.»

Dos. S’afegeix un nou apartat 3 a l’article 16:

«3. Les autoritats competents poden autoritzar la recollida, el transport i 
l’eliminació dels materials de categoria 3 que esmenta 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 s’han de dur a 
terme de conformitat amb la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls 
contaminats.

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 han de portar un registre setmanal de 
sortides dels subproductes esmentats a l’article 10 f) del Reglament 1069/2009, en 
què s’indiqui, almenys:

a) La quantitat i el tipus de subproducte.
b) La data de sortida.»

Tres. La disposició transitòria cinquena queda sense contingut.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 63  Dimecres 15 de març de 2017  Secc. I. Pàg. 5

Article quart. Modificació del Reial decret 476/2014, de 13 de juny, pel qual es regula el 
Registre nacional de moviments de subproductes animals i els productes derivats no 
destinats al consum humà.

El Reial decret 476/2014, de 13 de juny, pel qual es regula el Registre nacional de 
moviments de subproductes animals i els productes derivats no destinats a consum humà, 
queda modificat de la manera següent:

U. L’apartat 1 de l’article 3 queda redactat de la manera següent:

«1. Es crea, adscrit a la Direcció General de Sanitat de la Producció Agrària 
del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, el Registre nacional 
de moviments de subproductes animals i productes derivats no destinats al consum 
humà (SANDACH), que ha d’agrupar totes les dades registrades pels òrgans 
competents de les comunitats autònomes, i dels operadors amb instal·lacions 
registrats o autoritzats d’acord amb l’article 20 del Reial decret 1528/2012, de 8 de 
novembre, i les dades dels moviments de material SANDACH dels establiments 
carnis subjectes a autorització d’acord amb el Reglament (CE) núm. 853/2004 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004.»

Dos. L’apartat 1 de l’article 4 queda redactat de la manera següent:

«1. Tots els operadors han de facilitar la comunicació dels moviments de 
SANDACH al Registre que preveu l’article anterior.

Les dades que s’han de facilitar són:

a) Per als establiments d’origen, les establertes a l’annex I, apartats 1, 2, 3 i 4.
b) Per als establiments de destinació, les establertes a l’annex I, apartat 5.
c) Per a les plantes intermèdies, i plantes de transformació que rebin animals 

morts en explotació de bestiar boví, les establertes a l’annex I, apartats 3, 4 i 6.

Els operadors dels establiments d’origen han d’introduir per mitjans electrònics 
les dades del document comercial a què es refereix la lletra a), els operadors dels 
establiments de destinació han de gravar les recepcions d’aquests enviaments 
d’acord amb el que estableix la lletra b), i les plantes intermèdies o plantes de 
transformació que rebin animals morts en explotació de bestiar boví han d’introduir 
per mitjans electrònics les dades del document comercial a què es refereix la lletra 
c).»

Tres. S’afegeix un nou apartat 6 a l’annex I, amb el contingut següent:

«6. Dades de la càrrega a emplenar per les plantes intermèdies i plantes de 
transformació que rebin animals morts en explotació:

a) Data de recepció.
b) Quantitat rebuda (pes).
c) Identificació individual de cada animal en el cas de bestiar boví.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 3 de març de 2017

FELIPE R.

La vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència
i per a les Administracions Territorials,

SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
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