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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

MINISTERIO DA PRESIDENCIA
12324 Real decreto 894/2013, do 15 de novembro, polo que se modifica o Real 

decreto 1528/2012, do 8 de novembro, polo que se establecen as normas 
aplicables aos subprodutos animais e aos produtos derivados non destinados 
ao consumo humano.

O Real decreto 1528/2012, do 8 de novembro, polo que se establecen as normas 
aplicables aos subprodutos animais e aos produtos derivados non destinados ao consumo 
humano, determina as condicións de aplicación en España do Regulamento (CE) n.º 
1069/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de outubro, polo que se 
establecen as normas sanitarias aplicables aos subprodutos animais e aos produtos 
derivados non destinados ao consumo humano, e polo que se derroga o Regulamento 
(CE) 1774/2002 (Regulamento sobre subprodutos animais), e do Regulamento (UE) n.º 
142/2011 da Comisión, do 25 de febreiro de 2011, polo que se establecen as disposicións 
de aplicación do Regulamento (CE) n.º 1069/2009 e a Directiva 97/78/CE do Consello, en 
canto a determinadas mostras e unidades exentas dos controis veterinarios na fronteira 
en virtude dela.

A Autoridade Europea de Seguridade Alimentaria (EFSA) emitiu o 21 de xaneiro de 
2009 un ditame sobre o proxecto de estudo de alternativas para a destrución de cadáveres 
utilizando o sistema búnker. Aínda que non puido ofrecer unha avaliación final sobre a 
ausencia de riscos do uso deste sistema como método de tratamento e eliminación, si 
considerou que se pode utilizar como medio temporal de almacenamento de certos 
subprodutos animais xerados nas explotacións gandeiras sen que existan riscos 
adicionais, coa condición de que todo o material obtido se procese de acordo cos 
requisitos establecidos para os materiais da categoría 2.

O Regulamento (UE) n.º 749/2011 da Comisión, do 29 de xullo de 2011, que modifica 
o Regulamento (UE) n.º 142/2011, polo que se establecen as disposicións de aplicación 
do Regulamento (CE) n.º 1069/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, polo que se 
establecen as normas sanitarias aplicables aos subprodutos animais e aos produtos 
derivados non destinados ao consumo humano, e a Directiva 97/78/CE do Consello, en 
canto a determinadas mostras e unidades exentas dos controis veterinarios na fronteira 
en virtude dela, permite a determinados Estados membros, entre eles España, autorizar o 
uso dese método a cambio do compromiso de establecer estritos controis sobre os 
operadores para previr posibles riscos sanitarios ou ambientais.

A hidrólise seguida de eliminación é un método voluntario, ao cal se poden acoller os 
operadores, de almacenamento temporal de certos subprodutos da especie porcina 
xerados na propia explotación gandeira, durante o cal se producen fenómenos 
espontáneos de autohidrólise baixo determinadas condicións, requisitos e prescricións.

O Regulamento 749/2011, do 29 de xullo, establece, no punto 2) b) do seu anexo, os 
materiais e a metodoloxía do proceso de hidrólise, o cal, para facilitar a súa aplicación, se 
transcribe no anexo IV que se inclúe no Real decreto 1528/2012, do 8 de novembro, 
mediante esta modificación. As únicas novidades que se introducen respecto das 
reguladas no referido regulamento comunitario refírense a certos requisitos que deben 
cumprir os colectores, ao procedemento de traballo e, fundamentalmente, ao control 
oficial que deben levar a cabo as autoridades competentes.

En particular, exixe que se controlen regularmente os colectores para verificar a 
ausencia de corrosión e de fugas. Isto fai necesario establecer algunhas características 
mínimas dos colectores que garantan que foron concibidos e construídos especificamente 
para o almacenamento dos subprodutos animais mencionados en condicións seguras 
desde o punto de vista sanitario e ambiental.
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Para evitar o impacto ambiental e sanitario que podería derivar dunha inadecuada 
manipulación, é igualmente necesario establecer requisitos mínimos de situación e 
manexo dos colectores durante o almacenamento e, especialmente, no momento do seu 
baleiramento, operación crítica polo risco de que se produzan verteduras e pola 
necesidade de controlar a ausencia de corrosión e estado xeral de mantemento do 
colector.

Co fin de previr os riscos derivados da utilización deste método, tal e como exixe o 
regulamento, débense establecer uns criterios mínimos para a autorización das 
explotacións gandeiras que soliciten o uso do sistema con base na súa tipoloxía e tamaño. 
Ademais, débense establecer unhas pautas mínimas para o control oficial das 
explotacións autorizadas para utilizar o sistema, así como o control das correctas vías de 
xestión dos materiais obtidos, en concreto, a súa recolla e eliminación, que deberán 
limitarse ás previstas no propio regulamento e realizarse exclusivamente no territorio 
nacional, de modo que se alcance en todo o territorio un nivel suficiente e equivalente de 
protección da saúde humana e animal e do ambiente.

No procedemento de elaboración deste real decreto foron consultados as 
comunidades autónomas e os sectores afectados.

Na súa virtude, por proposta do ministro de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente e 
da ministra de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, coa aprobación previa do Ministerio 
de Facenda e Administracións Públicas, de acordo co Consello de Estado e logo de 
deliberación do Consello de Ministros na súa reunión do día 15 de novembro de 2013,

DISPOÑO:

Artigo único. Modificación do Real decreto 1528/2012, do 8 de novembro, polo que se 
establecen as normas aplicables aos subprodutos animais e aos produtos derivados 
non destinados ao consumo humano.

O Real decreto 1528/2012, do 8 de novembro, polo que se establecen as normas 
aplicables aos subprodutos animais e aos produtos derivados non destinados ao consumo 
humano, queda modificado como segue:

Un. Introdúcese a seguinte disposición adicional:

«Disposición adicional cuarta. Proceso de hidrólise seguido de eliminación.

1. As explotacións poderán dispor dun sistema de almacenamento temporal 
dos subprodutos recollidos no número un do anexo IV, durante o cal se producen 
fenómenos espontáneos de autohidrólise.

2. A instalación do dito sistema requirirá autorización administrativa previa, 
que concederá a autoridade competente da comunidade autónoma unha vez 
comprobado que se cumpren os requisitos técnicos exixidos no anexo IV.

3. As autoridades competentes manterán un rexistro actualizado das 
explotacións autorizadas para o uso da hidrólise. Comunicarán os datos que 
constan nel ao Rexistro xeral de establecementos, plantas e explotadores de 
subprodutos animais e produtos derivados non destinados ao consumo humano 
creado no artigo 24.

A autorización será suspendida temporalmente no caso de que na explotación 
se produza un aumento anormal da mortalidade debido á aparición dun foco de 
enfermidade epizoótica ou calquera outro motivo que orixine unha mortalidade que 
exceda a capacidade dispoñible de almacenamento, circunstancia que o 
responsable da explotación deberá pór en coñecemento da autoridade competente 
tan axiña como detecte o aumento de mortalidade.

A autorización será retirada cando se incumpran os requisitos establecidos 
nesta norma. A eliminación ou uso dos materiais hidrolizados por medios diferentes 
aos permitidos nesta norma será causa de retirada permanente da autorización.
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4. A autoridade competente realizará controis oficiais nas explotacións que 
utilicen a hidrólise e nas plantas que recollan e xestionen os materiais hidrolizados.

a) Os controis programaranse con base nunha análise de risco. O dito 
programa aprobarase anualmente e consistirá en controis administrativos e sobre o 
terreo para garantir o correcto funcionamento do sistema de hidrólise e eliminación 
posterior.

Incluiranse no Programa de control de subprodutos animais non destinados a 
consumo humano (Sandach) dentro do marco do Plan nacional de control oficial da 
cadea alimentaria que se establecerá na Comisión Nacional Sandach establecida 
por este real decreto.

b) As autoridades competentes compararán, mediante inspección dos 
rexistros de cada operador, as cantidades de materiais introducidas nos colectores 
e as recollidas polas plantas que realizan a retirada e xestión dos materiais 
hidrolizados.

Durante o primeiro ano de funcionamento do sistema, será necesario que, cada 
vez que se proceda ao baleiramento ou substitución dos colectores, certifique o 
acto un veterinario habilitado ou o veterinario responsable da explotación, quen 
deberá remitilo á autoridade competente.

c) Cando os colectores sexan baleirados, ben na explotación, ben nas plantas 
que realizan a recolla e xestión dos materiais hidrolizados, verificarase que se leva 
a cabo unha correcta limpeza e desinfección deles, así como un control do seu 
estado de mantemento.

d) As autoridades competentes poderán autorizar unha implantación 
progresiva nos seus territorios do método de almacenamento temporal de hidrólise 
e posterior eliminación.»

Dous. Introdúcese o anexo IV, que figura a continuación.

«ANEXO IV

Proceso de hidrólise con eliminación posterior

1. Materiais que poden ser xestionados mediante hidrólise:

Os seguintes materiais procedentes da especie porcina, xerados na propia 
explotación en que se leva a cabo a hidrólise:

a) De categoría 2:

1.º Os animais e partes de animais que morreron sen ser sacrificados ou 
foron matados para o consumo humano, con inclusión dos matados para o control 
de enfermidades;

2.º Os fetos;
3.º Os oocitos, embrións e esperma non destinados á reprodución.

b) De categoría 3: sangue, placenta, pelo e recortes de pezuños procedentes 
de animais vivos que non presenten ningún signo de enfermidades transmisibles 
aos animais ou aos seres humanos.

Non obstante, non se poderán utilizar os corpos ou partes de corpos de animais 
que morresen pola presenza dunha enfermidade epizoótica ou co fin de erradicar 
esta.

2. Deberá constar na solicitude:

a) O censo habitual da explotación e a súa capacidade máxima autorizada.
b) A mortalidade probable en condicións normais.
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c) As garantías ofrecidas polo solicitante de que os materiais hidrolizados se 
van xestionar de acordo cos requisitos establecidos.

d) A información achegada polo solicitante, que incluirá:

1.º Descrición dos colectores que se van utilizar: número, capacidade, 
identificación, prazo previsto de enchedura, sistema de peche e sistema de 
filtración de emisións gasosas.

2.º Plano de situación dos colectores.
3.º Protocolo de uso do sistema de hidrólise:

– Carga.
– Proceso de pechamento que garanta a imposibilidade da súa apertura, salvo 

que esta se faga baixo o control do responsable da explotación.
– Descarga.
– Fluxos de movemento dos subprodutos, persoas e equipos utilizados.

4.º Mantemento: control de fugas, control anticorrosión, limpeza e desinfección.
5.º Programa específico de control de pragas, incluíndo medidas preventivas 

que protexan contra aves, roedores, insectos e outros animais daniños, e medidas 
de control ou referencia ao que se aplique de maneira habitual na explotación.

3. Requisitos que deben cumprir os colectores.

Os colectores utilizados para a hidrólise deberán:

a) Estar deseñados e construídos de acordo coa normativa comunitaria para 
a protección do ambiente, de modo que minimicen a produción de olores e da 
forma máis eficaz posible os riscos de contaminación para o solo e as augas 
subterráneas. Estarán instalados de modo que en todo momento se poida 
comprobar a superficie externa dos colectores para controlar a ausencia de fugas 
ou filtracións.

b) Ser impermeables, a proba de fugas e herméticos. Contarán cun selo de 
seguridade para evitar aperturas indesexadas.

c) Mostrar nun lugar visible da superficie externa, de xeito permanente e 
indeleble, a seguinte información subministrada polo fabricante:

1.º Os datos do fabricante (nome e domicilio).
2.º O número de serie.
3.º A lenda «Colector deseñado e construído especificamente para o 

almacenamento e autohidrólise de cadáveres de porcino nas condicións 
establecidas en (referencia a esta norma). Prohibido o uso para calquera outro fin».

4.º Unha etiqueta claramente visible e indeleble de cor amarela na cal figure a 
lenda: «MATERIAL DE CATEGORÍA 2. NON APTO PARA O CONSUMO ANIMAL».

d) Dispor dun sistema de peche hermético que evite a súa apertura, salvo que 
esta se faga baixo o control do responsable da explotación.

e) Estar construídos con materiais ou, se é necesario, recubrimentos 
resistentes á corrosión.

f) Estar dotados dun dispositivo que recolla as emisións gasosas, equipado 
con filtros que preveñan a difusión de enfermidades transmisibles ás persoas e aos 
animais.

4. Localización dos colectores.

Os colectores deberán estar situados nunha zona especificamente dedicada a 
este fin e fisicamente separada das naves da explotación.

Esta zona disporá de camiños específicos de acceso para o movemento dos 
subprodutos animais e equipamento, así como para os vehículos que recollerán os 
materiais hidrolizados.
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5. Procedemento de traballo.

a) Fase de enchedura do colector.
Os materiais autorizados para a súa xestión mediante hidrólise serán 

introducidos nos colectores en canto sexa posible, a medida que se xeren na 
explotación.

Os colectores manteranse pechados e unicamente se abrirán para introducir 
novos materiais. Adoptaranse medidas para evitar a apertura non autorizada do 
colector.

b) Fase de hidrólise.
Unha vez alcanzada a capacidade máxima do colector, procederase ao seu 

peche hermético e permanente durante un período mínimo de tres meses. 
Adoptaranse medidas para evitar a apertura non autorizada do colector.

c) Descarga do colector.
Transcorrido un período mínimo de tres meses tras o seu peche permanente, 

os materiais hidrolizados serán retirados por un transportista rexistrado de acordo 
co artigo 17 do presente real decreto.

A retirada dos materiais hidrolizados realizarase mediante un sistema que 
permita o completo baleiramento dos colectores e impida a súa vertedura ao chan 
desde a explotación de orixe á planta de destino minimizando, en todo caso, a 
produción de olores e o risco de transmisión de enfermidades para a especie 
humana e para os animais.

Unha vez baleirados os colectores, comprobarase a súa limpeza e desinfección, 
así como o seu estado e a ausencia de indicios de corrosión. Se o baleiramento se 
realiza nas plantas de destino dos materiais, serán limpados e desinfectados 
despois da súa descarga e sometidos a un control do seu estado.

6. Xestión posterior dos materiais hidrolizados.

Tras a finalización do procedemento de traballo, os materiais hidrolizados 
deberán ser:

a) Eliminados por incineración ou coincineración sen procesamento previo ou 
tras o seu procesamento por esterilización a presión se así o exixe a autoridade 
competente e a marcación permanente do material resultante.

b) Eliminados nun vertedoiro autorizado logo de procesamento por 
esterilización a presión e marcación permanente do material resultante.

c) Compostados ou transformados en biogás logo de procesamento por 
esterilización a presión e marcación permanente do material resultante.

Estas operacións deberán levarse a cabo por lotes e realizarse exclusivamente 
no territorio nacional. Queda prohibida calquera outra manipulación ou uso dos 
materiais hidrolizados incluíndo, especialmente, a súa aplicación directa á terra.

7. Rexistros.

a) As explotacións autorizadas para a hidrólise manterán rexistros 
actualizados para cada colector de:

1.º Calquera introdución de material, con indicación da data, o tipo de 
material, o peso estimado e, de ser o caso, o número e tipo de animais;

2.º A data de inicio da enchedura e a data de peche permanente;
3.º O baleiramento do colector ou, de ser o caso, a retirada, con indicación da 

data e o peso estimado do material retirado;
4.º Os operadores que retiran o material;
5.º Os transportistas que retiran o material.
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b) As plantas autorizadas e transportistas rexistrados que recollan e/ou 
xestionen os materiais hidrolizados manterán rexistros que lle permitan á autoridade 
competente coñecer:

1.º As explotacións gandeiras das cales retiraron materiais hidrolizados;
2.º A data de cada retirada e a cantidade recollida de cada colector;
3.º Adicionalmente, cando os colectores son baleirados na propia planta, 

rexistrarase a súa limpeza e desinfección e o resultado do control de estado do 
colector (presenza ou ausencia de indicios de corrosión ou de fugas e estado do 
dispositivo de peche).»

Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no «Boletín 
Oficial del Estado».

Dado en Madrid o 15 de novembro de 2013.

JUAN CARLOS R.

A vicepresidenta do Goberno e ministra da Presidencia,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
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