
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 147  Dimecres 18 de juny de 2014  Secc. I. Pàg. 1

I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
6436 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.

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), i el 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 en la frontera 
en virtut d’aquesta, proposen fomentar l’ús de mitjans de documentació electrònics i d’un 
altre tipus, que no comportin un registre en paper i que garanteixin una traçabilitat plena.

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, 
estableix a l’article 18.1 que, 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, 
amb diverses excepcions.

No obstant això, la lletra b) de l’apartat 2 de l’article esmentat preveu que, per als 
enviaments de subproductes d’origen animal i els productes derivats no destinats al 
consum humà (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’ha d’ajustar aquest sistema alternatiu.

Això és la plasmació de la previsió que conté l’article 21.3 del Reglament (CE) núm. 
1069/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’octubre de 2009, que estableix 
que per als subproductes animals i productes derivats transportats dins del territori d’un 
Estat membre, l’autoritat competent de l’Estat membre de què es tracti pot autoritzar la 
transmissió de la informació mitjançant un sistema alternatiu.

Dins d’aq uest marc, els subproductes es poden gestionar de maneres molt diverses, 
atès que són molts els possibles usos als quals es poden destinar. Per aquest motiu, la 
Comissió Nacional SANDACH va aprovar en la reunió de 13 de desembre de 2012 que 
és necessari establir un control i garantir la traçabilitat del moviment de subproductes 
animals, i a aquests efectes és necessari establir, dins del marc normatiu esmentat, un 
sistema alternatiu per a la transmissió de la informació dels moviments de SANDACH 
dins d’Espanya, de tipus informàtic, que permeti la gravació dels que hagin d’estar 
acompanyats de documents comercials, sistema que regula aquest Reial decret.

El sistema esmentat, així mateix, facilita una eina de control, i per a la detecció de 
possibles irregularitats en els moviments de subproductes animals i els productes derivats 
no destinats al consum humà, així com estableix els criteris de risc adequats per a un 
control eficaç d’aquests. Finalment, aquesta norma determina les responsabilitats al llarg 
de la cadena de producció.

Per donar resposta a aquestes necessitats es crea, com s’ha exposat, una eina 
informàtica: el Registre nacional de moviments «SANDACH». Aquest instrument s’ha 
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d’utilitzar de manera conjunta amb el Registre d’establiments SANDACH, de manera que 
es poden intercanviar i comprovar les dades declarades per cada operador implicat en un 
moviment i així detectar ràpidament possibles irregularitats en les destinacions i els usos 
de material SANDACH. Des de l’aplicació s’han d’imprimir els documents comercials. Així 
mateix, amb aquest sistema, l’operador disposa de la informació en dos formats: electrònic 
(amb les dades registrades en l’aplicació del Registre nacional de moviments SANDACH) 
i en paper (document comercial imprès).

En l’elaboració d’aquest Reial decret s’han consultat les comunitats autònomes i les 
entitats representatives dels sectors afectats.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, i 
de la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, d’acord amb el Consell d’Estat, i amb 
la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 13 de juny de 2014,

DISPOSO:

Article 1. Objecte.

1. Aquest Reial decret té per objecte la identificació i el registre informàtic alternatiu 
de tots els moviments de subproductes animals i els productes derivats no destinats a 
consum humà, SANDACH d’ara endavant, que es facin dins d’Espanya des del seu origen 
fins als llocs en què es produeix el seu ús final o eliminació, i garantir la traçabilitat dels 
SANDACH.

2. El que disposa aquest Reial decret s’entén sense perjudici del compliment de la 
resta de la normativa aplicable als SANDACH, inclosa l’específica en funció del seu ús 
final o eliminació.

3. Aquest Reial decret no és aplicable als establiments diferents dels que recull 
l’article 3, per als quals s’ha de seguir aplicant en la seva integritat 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.

Article 2. Definicions.

1. Als efectes d’aquest Reial decret, són aplicables les definicions que preveuen 
l’article 3 de la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal, 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, i el 
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 en la frontera en virtut d’aquesta.

2. Així mateix, s’entén com a:

a) Document comercial alternatiu: el document generat per l’aplicació informàtica 
en els establiments que recull l’article 3, que s’ha d’adjuntar a tots els moviments de 
material SANDACH, dins del territori nacional, d’acord amb el que preveu l’article 
18.2.a) del Reial decret 1528/2012, de 8 de novembre, i com a sistema alternatiu que 
preveu l’article 18.2.b).

b) Lloc d’origen: establiment inscrit en el Registre d’establiments SANDACH i 
establiments subjectes a autorització d’acord amb el Reglament (CE) núm. 853/2004, del 
Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, pel qual s’estableixen normes 
específiques d’higiene dels aliments d’origen animal, des d’on s’origina un moviment de 
subproductes o productes derivats per al seu emmagatzematge, transformació o 
eliminació.
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c) Dades de la càrrega i descripció de la mercaderia: conjunt de dades recollides en 
el document comercial a emplenar per l’establiment d’origen, establertes a l’annex I, 
apartats 1, 2 i 3.

d) Dades del transport: informació establerta a l’annex I, apartat 3, sobre el 
transportista autoritzat i registrat en el Registre de transportistes SANDACH.

e) Lloc de destinació: establiment que rep la partida de subproductes o productes 
derivats, per al seu emmagatzematge, transformació o eliminació.

f) Dades de la càrrega a emplenar a destinació: conjunt de dades recollides en el 
document comercial, a emplenar per l’establiment de destinació, establertes a l’annex I, 
apartat 5.

Article 3. Registre.

1. Es crea, adscrit a la Direcció General de Sanitat de la Producció Agrària del 
Ministeri d’Agricultura, 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 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 subjectes a autorització d’acord amb el Reglament (CE) núm. 853/2004 
del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004.

2. El Registre esmentat s’ha de constituir en una aplicació informàtica (base de 
dades) que ha de contenir les dades que estableix l’annex I, i ha de ser accessible des de 
qualsevol punt remot a través d’Internet.

3. Tenen accés al Registre, exclusivament, els òrgans competents de les comunitats 
autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla, la Direcció General de Sanitat de la Producció 
Agrària i la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental i Medi Natural del Ministeri 
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, i el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i 
Igualtat. Hi poden tenir accés les forces i els cossos de seguretat de l’Estat, i els òrgans 
competents en matèria de transport.

4. Així mateix, hi tenen accés els operadors amb perfil autoritzat, per a la informació 
que els competeix. El Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient ha de 
proporcionar una identificació als responsables dels establiments, així com a les persones 
físiques que hi accedeixin en representació dels establiments registrats, designades per 
les autoritats competents de les comunitats autònomes.

5. S’ha d’establir la possibilitat d’enviar les dades requerides per a la base de dades 
dels moviments SANDACH com un fitxer de text pla.

Article 4. Obligacions dels operadors.

1. Tots els operadors han de facilitar la comunicació dels moviments 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.

Els operadors dels establiments d’origen han d’introduir per mitjans electrònics les 
dades del document comercial a què es refereix la lletra a), i els operadors dels 
establiments de destinació han de gravar les recepcions d’aquests enviaments d’acord 
amb el que estableix la lletra b).

2. Els operadors dels establiments d’origen han d’imprimir el document comercial 
per triplicat. A la part inferior del document comercial hi ha de figurar «exemplar per a 
l’establiment d’origen», «exemplar per al transportista» i «original per a l’establiment de 
destinació». L’operador d’origen ha de retenir una còpia per al seu arxivament, l’altra ha 
de quedar per al transportista, i l’original ha de romandre a l’establiment de destinació.
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El responsable de l’establiment d’origen ha de signar la declaració de conformitat, 
amb les dades que estableix l’annex II, apartat 1.

3. El transportista ha de proporcionar la informació que conté l’annex I, apartat 3, a 
l’operador de l’establiment d’origen, i declarar la conformitat en la part corresponent del 
document comercial amb les dades que estableix l’annex II, apartat 2.

No es poden fer moviments de subproductes si l’empresa de transport no està 
registrada en el Registre d’establiments SANDACH.

4. L’operador de l’establiment de destinació ha d’accedir a l’aplicació Registre 
nacional de moviments SANDACH a través de la web http://sandach.magrama.es/Publico/
default.aspx, al formulari emès per l’establiment d’origen i ha d’emplenar en l’aplicació 
esmentada la part que li correspon, recollida a l’annex I, apartat 4, per a la confirmació de 
la recepció del moviment.

El responsable de l’establiment de destinació ha de signar la declaració de conformitat, 
amb les dades que estableix l’annex II, apartat 3.

L’operador de l’establiment de destinació disposa d’un termini màxim de 10 dies per 
registrar en l’aplicació la data de recepció i la quantitat de mercaderia rebuda (pes, volum) 
des de la data de recollida de la mercaderia que figura en el document comercial. Aquest 
termini màxim és de 30 dies per als moviments que tinguin com a origen les illes Canàries.

Article 5. Codis d’identificació.

1. Tots els establiments han de tenir una persona autoritzada amb un perfil 
d’operador. Aquest operador ha de tenir una identificació, d’acord amb l’article 3.4, 
associada a un o diversos establiments. Un operador només pot gravar dades dels 
documents comercials de l’establiment al qual estigui associat, tant les dades d’origen 
com de destinació.

2. El document comercial ha de tenir un codi, assignat de manera automàtica i 
correlativa per la mateix aplicació, amb l’estructura següent:

a) 2 dígits corresponents a la comunitat autònoma.
b) 2 dígits corresponents al codi de província INE.
c) 2 dígits corresponents a l’any.
d) 6 dígits per assignar el número de document comercial.

Article 6. Registre de moviments.

1. L’establiment d’origen no pot modificar el document comercial una vegada que ha 
estat emès. Pot anul·lar un document comercial, i ha d’indicar la data i el motiu, sempre 
que el transportista no hagi recollit la càrrega en l’establiment d’origen.

2. El transportista ha de comprovar que la data i les dades del transport introduïdes 
per l’operador són correctes.

3. L’establiment de destinació no pot anul·lar ni modificar cap document comercial. 
En cas que no estigui d’acord amb alguna dada del document comercial pot emetre un 
informe de no-conformitat, que ha de gravar en el Registre nacional regulat a l’article 3.

Article 7. Controls.

Els controls sobre el compliment del que disposa aquest Reial decret s’han 
d’incloure en el Programa plurianual de controls que estableix el títol V del Reglament 
(CE) núm. 882/2004, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, sobre 
els controls oficials efectuats per garantir la verificació del compliment de la legislació 
en matèria de pinsos i aliments i la normativa sobre salut animal i benestar dels animals.

Article 8. Règim sancionador.

En cas d’incompliment del que disposa aquest Reial decret és aplicable, en funció de 
la matèria, el règim d’infraccions i sancions que estableixen la Llei 8/2003, de 24 d’abril, 
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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.

Disposició addicional única. No-increment de despesa pública.

La creació del Registre que preveu aquest Reial decret i el seu funcionament s’han 
d’atendre amb els mitjans personals existents en el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i 
Medi Ambient, sense increment de dotacions, retribucions ni altres despeses de personal.

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.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor el dia 1 d’octubre de 2014.

Madrid, 13 de juny de 2014.

JUAN CARLOS R.

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

Dades bàsiques del moviment a incloure en el Registre nacional de moviments 
de SANDACH

1. Dades del lloc d’origen:

a) Nom de l’establiment.
b) Número d’autorització o registre SANDACH d’acord amb el Reial decret 1528/2012, 

de 8 de novembre; amb el Registre general sanitari d’empreses alimentàries i aliments, 
d’acord amb el Reial decret 191/2011, de 18 de febrer; amb el REGA, d’acord amb el Reial 
decret 479/2004, de 26 de març, pel qual s’estableix el Registre general d’explotacions 
ramaderes; o amb SILUM, d’acord amb l’article 4.3 del Reial decret 821/2008, de 16 de 
maig, pel qual es regulen les condicions d’aplicació de la normativa comunitària en matèria 
d’higiene dels pinsos i s’estableix el registre general d’establiments en el sector de 
l’alimentació animal.

c) NIF de l’establiment.
d) Adreça.
e) Codi postal.
f) Activitat.

2. Dades de la càrrega a emplenar en origen:

a) Data de recollida.
b) Número de lot/contenidor.
c) Descripció de la mercaderia (naturalesa).
d) Categoria.
e) Per a subproductes animals de categoria 3 o productes derivats d’aquests 

destinats a alimentació animal:

1r Espècie o espècies animals de procedència.
2n S’ha d’indicar l’epígraf corresponent segons l’article 10 del Reglament (CE) núm. 

1069/2009.

f) Farines de carn i os de categoria 1 obtingudes a partir d’animals sospitosos, 
confirmats o sacrificats en aplicació de mesures d’eradicació d’encefalopaties espongiformes 
transmissibles dels animals d’acord amb el Reglament (CE) núm. 999/2001, del Parlament 
Europeu i del 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.

g) Producte processat a la planta d’origen de l’enviament:

1. Tractament.
2. Marcat amb GTH si són categoria C1 o C2.

h) Pes estimat (o volum).

3. Dades del transport:

a) Número d’autorització o registre.
b) Nom del transportista.
c) NIF.
d) Adreça.
e) Codi postal.
f) Matrícula del vehicle, remolc o número d’identificació dels contenidors.
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4. Lloc de destinació:

a) Número d’autorització o registre (SANDACH, RGSEEA, REGA o SILUM).
b) Nom de l’establiment.
c) Adreça.
e) Codi postal.
f) Activitat.

5. Dades de la càrrega a emplenar a destinació:

a) Data de recepció.
b) Quantitat rebuda (pes o volum).

ANNEX II

Declaracions de conformitat

1. De l’expedidor:

a) La informació descrita en la part 1, 2, 3 i 4 és correcta.
b) Lloc.
c) Data d’emissió.
d) Signatura.

2. Del transportista:

a) La informació descrita en la part 1, 2, 3 i 4 és correcta.
b) Lloc.
c) Data d’emissió.
d) Signatura.

3. Del receptor:

a) La informació descrita en la part 4 i 5 és correcta.
b) Lloc.
c) Data d’emissió.
d) Signatura.
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