
Suplement núm. 23 Dimecres 1 novembre 2006 2737

Article 8. Actuacions en matèria d’urbanització prote-
gida de sòl.

S’han d’inscriure en el Registre d’habitatges protegits 
les actuacions en matèria d’urbanització protegida de sòl 
que es financin amb càrrec al Pla d’habitatge i s’han de 
determinar les dades del promotor, els límits dels àmbits 
d’urbanització, la superfície edificable residencial total 
d’aquests i la destinada a habitatges protegits, així com el 
nombre previst d’aquests últims. En cas que es tracti 
d’àrees d’urbanització prioritària, aquesta circumstància 
també s’ha d’inscriure en el Registre, de la mateixa 
manera que si l’actuació inclou l’adquisició onerosa del 
sòl objecte d’urbanització.

Article 9. Informació sobre subvencions.

S’han d’inscriure en el Registre d’habitatges protegits 
les subvencions estatals percebudes, relacionades amb 
els seus perceptors i el motiu o línia d’actuació protegida 
a què responen les subvencions.

Les dades dels perceptors són les mateixes que les 
que s’indiquen a l’article 3 d’aquesta Ordre.

Respecte a les subvencions mateixes, el Registre ha 
d’incloure el motiu o línia d’actuació protegida a què res-
ponen i la quantia, així com, si s’escau, possibles incidèn-
cies posteriors al reconeixement i abonament efectiu per 
part de la comunitat autònoma o ciutat amb estatut d’au-
tonomia, especialment pel que fa a la quantia, renovació, 
en cas d’ajudes a inquilins, i eventual devolució de les 
ajudes, ressenyant el motiu de les incidències.

Article 10. Finestretes úniques d’habitatge.

S’han d’inscriure en el Registre d’habitatges protegits 
les finestretes úniques d’habitatges finançats amb càrrec 
als recursos de l’esmentat Pla estatal 2005-2008, especifi-
cant, almenys, la ubicació, els mitjans personals, les sub-
vencions rebudes i el cost econòmic total, així com el 
nombre d’expedients tramitats.

Article 11. Protecció de les dades inscrites en el Registre.

1. Les dades individualitzades del Registre no tenen 
caràcter públic i han de ser utilitzades pel Ministeri d’Ha-
bitatge, als efectes que indica l’article 1 d’aquesta Ordre. 
En tot cas, el seu funcionament i la seguretat de les dades 
contingudes en el Registre han de respectar el que dis-
posa la Llei orgànica 15 /1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal, i les seves dispo-
sicions complementàries.

2. Sense perjudici del que preveu l’apartat anterior, 
les dades inscrites en el Registre es poden comunicar, si 
s’escau, a altres òrgans de l’Administració General de 
l’Estat i a les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i 
Melilla, en compliment de les finalitats que preveu l’arti-
cle 1 de la present Ordre.

3. En cas que les dades individualitzades inscrites en 
el Registre es refereixin a circumstàncies personals que, 
en el context de l’esmentat Pla, suposin preferència per 
obtenir ajudes econòmiques especials o complementà-
ries, aquestes dades només les pot comunicar el Ministeri 
d’Habitatge a les comunitats autònomes o a les ciutats de 
Ceuta i Melilla que van reconèixer el dret a les ajudes cor-
responents, sense perjudici del que estableix l’apartat 4 
d’aquest article.

4. Les dades incorporades, sense personalitzar, inte-
grades en el Registre es poden utilitzar als efectes de 
seguiment i avaluació del Pla estatal 2005-2008, i es 
poden publicar.

Article 12. Funcionament.

1. El Registre d’habitatges protegits, d’acord amb el 
que preveu l’article 78.g) del Reial decret 801/2005, i amb 
el que s’ha acordat a l’apartat tercer de la clàusula cin-
quena dels convenis de col·laboració signats entre el 
Ministeri d’Habitatge, les comunitats autònomes i les ciu-
tats de Ceuta i Melilla per a l’aplicació del Pla estatal 2005-
2008, per afavorir l’accés dels ciutadans a l’habitatge, s’ha 
de nodrir de les dades que trametin les comunitats autò-
nomes i les ciutats de Ceuta i Melilla a la Direcció General 
d’Arquitectura i Política d’Habitatge.

2. Així mateix, s’ha de nodrir de les dades que trame-
tin al dit òrgan les entitats de crèdit col·laboradores, ate-
nent el que s’hagi acordat en els convenis de col·laboració 
subscrits entre les entitats esmentades i el Ministeri d’Ha-
bitatge, en compliment del que preveu l’article 79 del 
Reial decret 801/2005.

Disposició addicional única. Recursos humans i materials.

El Registre d’habitatges protegits que s’estableix i es 
regula en la present Ordre ha d’estar informatitzat i ha de 
funcionar amb els recursos humans i materials dels quals 
disposa el Ministeri d’Habitatge.

Disposició final primera. Caràcter bàsic.

L’apartat 1 de l’article 12 de la present Ordre té caràcter 
bàsic, de conformitat amb el que disposa l’article 149.1.13 
de la Constitució, que atribueix a l’Estat la competència 
exclusiva sobre bases i coordinació de la planificació 
general de l’activitat econòmica, i es dicta en compliment 
de la previsió que conté la disposició addicional sisena i 
en desplegament de l’article 78.g) del Reial decret 
801/2005, d’1 de juliol, pel qual s’aprova el Pla estatal 
2005-2008, per afavorir l’accés dels ciutadans a l’habi-
tatge.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

La present Ordre entra en vigor l’endemà de la publi-
cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 3 d’octubre de 2006.–La ministra d’Habitatge, 
María Antonia Trujillo Rincón. 

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
 18145 REIAL DECRET 1144/2006, de 6 d’octubre, pel 

qual es regulen les condicions d’aplicació de la 
normativa comunitària en matèria d’higiene 
dels pinsos. («BOE» 249, de 18-10-2006.)

Després de l’aprovació del Reglament (CE) núm. 
183/2005 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de 
gener de 2005, pel qual es fixen requisits en matèria d’hi-
giene dels pinsos, queden derogades la Directiva 
95/69/CE, del Consell, de 22 de desembre, per la qual s’es-
tableixen els requisits i les normes aplicables a l’autoritza-
ció i el registre de determinats establiments i intermedia-
ris del sector de l’alimentació animal i la Directiva 98/51/CE 
de la Comissió, de 9 de juliol, relativa a determinades dis-
posicions d’aplicació de la Directiva 95/69/CE del Consell, 
de 22 de desembre.

Això obliga, en nom de la necessària seguretat jurí-
dica, i sense perjudici de la seva inaplicabilitat, que es 
deroguin, respectant els períodes transitoris correspo-
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nents per a les importacions, el Reial decret 1191/1998, de 
12 de juny, sobre autorització i registre d’establiments i 
intermediaris del sector de l’alimentació animal, i el Reial 
decret 608/1999, de 16 d’abril, pel qual s’estableixen les 
condicions d’autorització i registre per a la importació de 
determinats productes del sector de l’alimentació animal 
procedents de països tercers, i pel qual es modifica el 
Reial decret 1191/1998, de 12 de juny, mitjançant els quals 
es van incorporar al nostre ordenament, respectivament, 
les directives 95/69/CE del Consell, de 22 de desembre, i 
98/51/CE de la Comissió, de 9 de juliol. Es deroga, així 
mateix, el Reial decret 418/1987, de 20 de febrer, sobre les 
substàncies i productes que intervenen en l’alimentació 
dels animals, atès que les directives que incorporava han 
estat substituïdes o modificades per altres directives o 
reglaments que ja han estat incorporats a la normativa 
nacional o hi són aplicables, respectivament.

Així mateix, i no obstant l’eficàcia i l’aplicabilitat 
directa del Reglament esmentat, és necessari establir 
determinades disposicions específiques, fonamentalment 
a fi de concretar l’àmbit d’aplicació, les diferents obliga-
cions dels establiments, les autoritats competents i la 
necessària col·laboració i coordinació entre les comuni-
tats autònomes i l’Administració General de l’Estat, 
inclosa la Comissió nacional de coordinació en matèria 
d’alimentació animal, fer ús de determinades mesures 
transitòries i fixar el règim sancionador aplicable d’acord 
amb l’article 30 del Reglament (CE) núm. 183/2005 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 12 de gener.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de l’article 
49.1.13a i 16a de la Constitució, que atribueix a l’Estat la 
competència exclusiva en matèria de bases i coordinació 
de la planificació de l’activitat econòmica, i de sanitat 
exterior i bases i coordinació general de la sanitat, respec-
tivament.

Aquest Reial decret ha estat sotmès a consulta de les 
comunitats autònomes i de les entitats representatives 
dels interessos dels sectors afectats, i n’ha emès informe 
la Comissió Interministerial d’Ordenació Alimentària.

En virtut d’això, a proposta de les ministres d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació i de Sanitat i Consum, amb 
l’aprovació prèvia del ministre d’Administracions Públi-
ques, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació 
prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 6 d’oc-
tubre de 2006,

D I S P O S O :

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

1. Aquest Reial decret té per objecte establir disposi-
cions específiques d’aplicació del Reglament (CE) núm. 
183/2005, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de 
gener de 2005, pel qual es fixen requisits en matèria d’hi-
giene dels pinsos.

2. La Comissió nacional en matèria d’alimentació 
animal a què es refereix l’article 9 d’aquest Reial decret ha 
d’establir els criteris per determinar les operacions inclo-
ses a l’article 2.2.d) del Reglament 183/2005 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 12 de gener de 2005.

Article 2. Definicions.

1. Als efectes d’aquest Reial decret, són aplicables 
les definicions que estableixen l’article 3 del Reglament 
(CE) núm. 183/2005 del Parlament Europeu i del Consell, 
de 12 de gener, l’article 2.a) i c) del Reial decret 56/2002, 
de 18 de gener, pel qual es regulen la circulació i utilitza-
ció de primeres matèries per a l’alimentació animal i la 
circulació de pinsos compostos, l’article 3 de la Llei 
8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal, i l’article 2.e) del 

Reglament (CE) núm. 1831/2003, de 22 de setembre, 
sobre els additius en l’alimentació animal.

2. Així mateix, s’entén com a:
Autorització: l’acte dictat per l’autoritat competent pel 

qual es faculta l’explotador d’empresa de pinsos per a 
l’exercici en un establiment de l’activitat de què es tracti 
amb la verificació prèvia del compliment del Reglament 
(CE) núm. 183/2005 del Parlament Europeu i del Consell, 
de 12 de gener, d’acord amb el que preveuen els seus 
articles 10 i 13.

Article 3. Obligacions dels explotadors d’empreses de 
pinsos.

1. A més de les obligacions que estableix el Regla-
ment (CE) núm. 183/2005, del Parlament Europeu i del 
Consell, de 12 de gener de 2005, els explotadors de les 
empreses de pinsos han de conservar els registres a què 
fan referència l’article 6.2.g) i els annexos I i II del Regla-
ment (CE) núm. 183/2005 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 12 de gener, un mínim de tres anys, sense 
perjudici que una altra normativa específica requereixi un 
període de temps més llarg.

2. En el cas dels explotadors d’empreses de pinsos 
que siguin fabricants de pinsos compostos, additius o 
premescles, han de remetre a l’autoritat competent, 
abans del 31 de gener de cada any, les dades relatives a 
les quantitats de cadascun dels productes fabricats, així 
com la quantitat de les primeres matèries, additius, pre-
mescles i pinsos complementaris utilitzats, tots correspo-
nents a l’any precedent. La Comissió nacional de coordi-
nació en matèria d’alimentació animal pot proposar un 
model amb les dades mínimes que s’han de remetre.

Article 4. Autorització d’establiments.

1. Necessiten autorització els establiments d’empre-
ses de pinsos a què es refereix l’article 10 del Reglament 
(CE) núm. 183/2005 del Parlament Europeu i del Consell, 
de 12 de gener.

2. Als establiments que fabriquin pinsos compostos, 
additius o premescles per als quals s’efectuï una sol-
licitud a l’autoritat competent a partir de l’1 de gener de 
2006 per a la seva autorització, se’ls ha d’aplicar el proce-
diment que especifica l’article 13 del Reglament (CE) núm. 
183/2005 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de 
gener.

Article 5. Comunicació d’establiments.

1. Els establiments d’explotadors d’empreses de pin-
sos, que no estiguin obligats a efectuar una sol·licitud 
d’autorització d’acord amb l’article anterior, han de ser 
comunicats a l’autoritat competent, a què es refereix l’ar-
ticle 9 del Reglament (CE) núm. 183/2005 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 12 de gener, prèviament a l’inici 
de l’activitat.

2. Els explotadors d’empreses de pinsos, a què es 
refereixen l’article 4 i l’apartat 1 d’aquest article, han de 
comunicar a l’autoritat competent de les comunitats autò-
nomes o de les ciutats de Ceuta i Melilla o, en el cas de les 
importacions o exportacions, al Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació, el cessament en alguna de les seves 
activitats, així com qualsevol canvi en la denominació de 
l’empresa explotadora de pinsos o dels seus titulars. La 
comunicació s’ha de fer en el termini màxim d’un mes 
des que es produeixi la modificació significativa de l’acti-
vitat. En el cas d’inici d’una nova activitat, és aplicable 
l’article 16 del Reglament (CE) núm. 183/2005 del Parla-
ment Europeu i del Consell, de 12 de gener.
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Article 6. Registre d’establiments.

Tots els establiments s’han d’inscriure en un o diver-
sos registres gestionats per l’autoritat competent de la 
comunitat autònoma o de les ciutats de Ceuta i Melilla en 
la qual radiqui l’establiment o, en el cas de les importa-
cions o exportacions, per part del Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació.

Article 7. Llistes d’establiments.

1. L’autoritat competent ha d’incorporar tots els esta-
bliments registrats en aplicació del Reglament (CE) núm. 
183/2005, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de 
gener, a la llista corresponent, d’acord amb l’activitat que 
exerceixin i l’ha de mantenir actualitzada.

2. Als establiments autoritzats d’acord amb els arti-
cles 10 i 13 del Reglament (CE) núm. 183/2005 se’ls ha de 
donar un número d’identificació d’acord amb l’apartat 2 
de l’annex d’aquest Reial decret.

3. Les autoritats competents han de comunicar a la 
Direcció General de Ramaderia del Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació les llistes d’establiments registrats, 
tant els autoritzats com els comunicats i les seves actualit-
zacions. Aquestes llistes s’han de comunicar per primera 
vegada abans del 31 de juliol de 2007 i, posteriorment, 
abans del 31 de juliol de cada any.

4. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha 
d’elaborar i fer públiques, amb les dades remeses per les 
autoritats competents, les llistes pertinents d’establi-
ments registrats, d’acord amb el que disposa l’article 19 
del Reglament (CE) núm. 183/2005 del Parlament Europeu 
i del Consell, de 12 de gener. Es pot donar publicitat a 
aquestes llistes a través de la pàgina web d’aquest Minis-
teri o, si s’escau, a través d’altres mitjans electrònics.

5. La llista d’establiments autoritzats ha de recollir, 
com a mínim, les dades que figuren a l’annex d’aquest 
Reial decret.

Article 8. Revocació o suspensió de l’autorització o ano-
tació de baixa o suspensió en el registre.

Les autoritats competents poden suspendre o revocar 
les autoritzacions i donar de baixa o suspendre les anota-
cions en els registres, amb l’audiència prèvia de l’interes-
sat, en els termes que preveuen els articles 14 i 15, respec-
tivament, del Reglament (CE) núm. 183/2005 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 12 de gener. Als efectes de la 
revocació de l’autorització i baixa en el registre s’entenen 
com a deficiències greus les infraccions que preveu l’arti-
cle 85 de la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal.

Article 9. Comissió nacional de coordinació en matèria 
d’alimentació animal.

1. Es crea la Comissió nacional de coordinació en 
matèria d’alimentació animal com a òrgan col·legiat de 
caràcter interministerial i multidisciplinari, adscrit a la 
Direcció General de Ramaderia del Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació.

2. Són funcions de la Comissió nacional:
a) El seguiment i la coordinació amb les comunitats 

autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla de l’execució de la 
normativa vigent, comunitària i nacional, en matèria d’ali-
mentació animal.

b) La revisió periòdica de l’evolució de l’execució 
esmentada, proposant les modificacions necessàries per 
a un compliment eficaç dels objectius.

c) Elevar a les autoritats competents propostes que 
permetin una millor execució de la normativa esmen-
tada.

d) Assessorar les autoritats competents en matèria 
de pinsos, quan li ho sol·licitin.

e) Proposar la realització d’estudis en relació amb 
aquests productes.

f) Proposar plans coordinats de controls en alimen-
tació animal en el marc del Reglament (CE) núm. 882/2004 
del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril, sobre 
els controls oficials efectuats per garantir la verificació del 
compliment de la legislació en matèria de pinsos i ali-
ments i la normativa sobre salut animal i benestar dels 
animals.

g) Elaborar propostes de normativa en matèria d’ali-
mentació animal.

h) Les altres que se li assignin en qualsevol altra 
norma.

3. La Comissió nacional està composta pels mem-
bres següents:

a) President: El director general de Ramaderia del 
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

b) Vocals:
1r En representació de l’Administració General de 

l’Estat, el subdirector general de Mitjans de Producció 
Ramaders de la Direcció General de Ramaderia, i dos fun-
cionaris de la dita Subdirecció, designats pel president, 
així com un vocal en representació del Ministeri de Sani-
tat i Consum.

2n En representació de les comunitats autònomes i 
de les ciutats de Ceuta i Melilla, un representant de cada 
comunitat autònoma i de cadascuna de les ciutats de 
Ceuta i Melilla, que acordin integrar-se en aquest òrgan.

c) Secretari: un funcionari de la Direcció General de 
Ramaderia designat pel president, amb veu però sense vot.

En els casos de vacant, absència o malaltia, el presi-
dent ha de ser substituït pel subdirector general de Mit-
jans de Producció Ramaders.

Així mateix, poden assistir a les reunions de la Comis-
sió nacional, en qualitat d’assessors, amb veu però sense 
vot, les persones que, en consideració a la seva compe-
tència professional, siguin convocats expressament pel 
president, a iniciativa pròpia o de qualsevol altre membre 
de la Comissió.

4. La Comissió nacional ha d’aprovar les seves prò-
pies normes de funcionament i, en tot el que no preveuen 
expressament les normes esmentades 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 admi-
nistracions públiques i del procediment administratiu 
comú, en matèria d’òrgans col·legiats i pot acordar la 
constitució de grups de treball específics.

5. En tot cas, la Comissió nacional s’ha de reunir 
almenys una vegada cada semestre, i tantes vegades com 
la situació ho requereixi, mitjançant convocatòria del seu 
president.

6. La creació i el funcionament de la Comissió nacio-
nal en matèria d’alimentació animal no ha de suposar 
increment de la despesa pública, s’ha d’atendre amb els 
actuals mitjans personals i materials del Ministeri d’Agri-
cultura, Pesca i Alimentació.

7. Les despeses en concepte d’indemnitzacions per 
raó de servei, que s’originin per la participació en reu-
nions de la Comissió, són a càrrec de les seves respecti-
ves administracions.

Article 10. Règim sancionador.

En cas d’incompliment del que disposen aquest Reial 
decret o el Reglament (CE) núm. 183/2005 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 12 de gener, és aplicable el 
règim d’infraccions i sancions que estableixen la Llei 
8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal, la Llei 14/1986, de 
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25 d’abril, general de sanitat, i el Reial decret 1945/1983, 
de 22 de juny, pel qual es regulen les infraccions i sanci-
ons en matèria de defensa del consumidor i de la produc-
ció agroalimentària, sense perjudici de les possibles res-
ponsabilitats civils, penals o d’un altre tipus que hi puguin 
concórrer.

Disposició transitòria única. Importacions i exportacions.

Fins que finalitzi l’elaboració de les llistes que preveu 
l’article 23.1.a) i b) del Reglament (CE) núm. 183/2005 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 12 de gener, les 
importacions han de seguir sent autoritzades d’acord 
amb el que preveuen els articles 3 a 8, tots dos inclosos, 
del Reial decret 608/1999, de 16 d’abril, per la qual s’esta-
bleixen les condicions d’autorització i registre per a la 
importació de determinats productes del sector de l’ali-
mentació animal procedents de països tercers, i pel qual 
es modifica el Reial decret 1191/1998, de 12 de juny, sobre 
autorització i registre d’establiments i intermediaris del 
sector de l’alimentació animal, que s’entén vigent als 
efectes indicats.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix 
rang o inferior que s’oposin al que estableix aquest Reial 
decret, i específicament:

a) El Reial decret 418/1987, de 20 de febrer, sobre les 
substàncies i productes que intervenen en l’alimentació 
dels animals.

b) El Reial decret 1191/1998, de 12 de juny, sobre 
autorització i registre d’establiments i intermediaris del 
sector de l’alimentació animal.

c) El Reial decret 608/1999, de 16 d’abril, per la qual 
s’estableixen les condicions d’autorització i registre per a 
la importació de determinats productes del sector de l’ali-
mentació animal procedents de països tercers, i pel qual 
es modifica el Reial decret 1191/1998, de 12 de juny, sobre 
autorització i registre d’establiments i intermediaris del 
sector de l’alimentació animal.

Disposició final primera. Vigència de l’Ordre de 31 d’oc-
tubre de 1988.

L’Ordre de 31 d’octubre de 1988, relativa a determinats 
productes utilitzats en l’alimentació dels animals, manté 

la seva vigència i les referències que se’n facin en el Reial 
decret 418/1987, de 20 de febrer, s’entenen fetes en aquest 
Reial decret.

Disposició final segona. Títol competencial.

Aquest Reial decret té el caràcter de normativa bàsica 
a l’empara del que disposa l’article 149.1.13a i 16a de la 
Constitució, que atribueix a l’Estat la competència exclu-
siva en matèria de bases i coordinació de la planificació 
general de l’activitat econòmica, i bases i coordinació 
general de la sanitat, respectivament.

S’exceptua de l’esmentat caràcter de normativa bàsica 
la regulació que conté la disposició transitòria, així com el 
règim sancionador relatiu a importacions i exportacions, 
que es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.16a, 
primer incís, de la Constitució, que atribueix a l’Estat la 
competència exclusiva en matèria de sanitat exterior.

Disposició final tercera. Facultat de desplegament i 
modificació.

1. Es faculta els ministres d’Agricultura, Pesca i Ali-
mentació, i de Sanitat i Consum per dictar, en l’àmbit de 
les seves competències, les disposicions que siguin 
necessàries per al desplegament i l’aplicació del que dis-
posa aquest Reial decret.

2. Així mateix, es faculta els ministres d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació, i de Sanitat i Consum per modificar, 
en l’àmbit de les seves respectives competències, l’annex 
o els terminis que preveu Reial decret per adaptar-los a la 
normativa comunitària, o per motius urgents de sanitat 
animal o seguretat alimentària.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

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

Madrid, 6 d’octubre de 2006.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta primera del Govern

i ministra de la Presidència,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ 

ANNEX

Dades mínimes de la llista i número d’identificació dels establiments autoritzats

1. Llista d’establiments de pinsos autoritzats:

1 2 3 4 5

Núm. d’identifi cació (1) Activitat (2) Nom o denominació 
comercial (3) Adreça (4) Observacions

(1) Segons el que estableix l’apartat 2 d’aquest annex.
(2) A=Establiments que preveu l’apartat 1.a) de l’article 10 del Reglament (CE) núm. 183/2005, d’higiene dels pinsos.
B=Establiments que preveu l’apartat 1.b) de l’article 10 del Reglament (CE) núm. 183/2005, d’higiene dels pinsos.
C=Establiments que preveu l’apartat 1.c) de l’article 10 del Reglament (CE) núm. 183/2005, d’higiene dels pinsos, llevat dels inclosos en la 

lletra E d’aquest capítol.
E=Establiments que preveu l’apartat 1.c) de l’article 10 del Reglament (CE) núm. 183/2005, d’higiene dels pinsos, que destinin tota la seva 

producció de pinsos per a les necessitats de la seva explotació.
(3) Nom o denominació comercial de les empreses de pinsos.
(4) Adreça de les empreses de pinsos.
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 2. El número d’identificació dels establiments auto-
ritzats consta de:

1) El caràcter «α».
2) El codi ESP.
4) El número de referència nacional, fins a un màxim 

de vuit caràcters alfanumèrics, que inclou:

2 dígits que identifiquen la província, segons la codifi-
cació de l’Institut Nacional d’Estadística.

La resta de dígits els ha d’assignar l’autoritat compe-
tent. 

CAP DE L’ESTAT
 18204 LLEI 31/2006, de 18 d’octubre, sobre implicació 

dels treballadors en les societats anònimes i coo-
peratives europees. («BOE» 250, de 19-10-2006.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: que les Corts Generals han aprovat la Llei 

següent i jo la sanciono.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I
Per assolir els objectius del Tractat de la Comunitat 

Europea i establir un marc jurídic uniforme en el qual les 
societats dels diferents estats membres puguin planejar i 
portar a terme l’organització de les seves activitats en 
l’àmbit comunitari, el Consell de ministres de la Unió 
Europea, després de més de trenta anys de deliberacions, 
va adoptar el Reglament (CE) núm. 2157/2001 del Consell, 
de 8 d’octubre de 2001, pel qual s’aprova l’Estatut de la 
Societat Anònima Europea (SE).

Aquest llarg debat no es va esgotar amb l’aprovació 
del Reglament (CE) núm. 2157/2001; juntament amb 
aquest i per fomentar els objectius socials de la Comuni-
tat Europea, s’entenien també necessàries determinades 
disposicions, sobretot en l’àmbit de la implicació dels tre-
balladors, encaminades a garantir que l’establiment de 
les societats europees anés acompanyat de normes sobre 
la implicació dels treballadors en aquestes, sense reduc-
ció dels drets i pràctiques existents en les empreses parti-
cipants en la seva constitució. Les disposicions adoptades 
en aquest àmbit ampliaven, per tant, les del reglament i 
són les adoptades mitjançant la Directiva 2001/86/CE del 
Consell, de 8 d’octubre de 2001, per la qual s’amplia l’Es-
tatut de la Societat Anònima Europea pel que fa a la impli-
cació dels treballadors.

La promulgació d’aquestes dues disposicions tanca el 
llarg i complex procés de creació d’un tipus societari de 
dimensió europea, vinculat a la integració comunitària, 
capaç de facilitar les operacions voluntàries de concentra-
ció transfronterera de les empreses amb un règim jurídic 
propi i diferenciat del previst per a les societats de dret 
intern existents en cada Estat membre.

En aquest procés és obligada la cita del projecte de 5a 
directiva relativa a l’estructura de les societats anònimes i 
als poders i obligacions dels seus òrgans, així com del 
projecte de directiva sobre els procediments d’informació 
i consulta dels treballadors de 1980, comunament cone-
guda com a Directiva «Vredeling».

Posteriorment, entre els anys 1989 i 1991, la decisió de 
la Comissió Europea de separar la regulació jurídica de 
l’estatut de la societat anònima europea, mitjançant un 
reglament, de la relativa a la implicació dels treballadors, 
mitjançant una directiva, va servir per assegurar més lli-
bertat d’acció dels estats membres i de les parts socials en 
la configuració dels models de representació i participa-
ció dels treballadors en els òrgans de decisió de les socie-
tats i preservar, així, les tradicions jurídiques dels dife-
rents estats membres.

Igualment, l’adopció de la Directiva 94/45/CE del Con-
sell, de 22 de setembre de 1994, sobre la constitució d’un 
comitè d’empresa europeu o d’un procediment d’infor-
mació i consulta als treballadors en les empreses i grups 
d’empreses de dimensió comunitària, va marcar una fita 
en l’esdevenir de l’Europa social, amb una norma d’una 
importància extraordinària en l’àmbit de la millora dels 
instruments d’implicació dels treballadors en l’empresa. 
Aquesta experiència va ajudar també a fer avançar el pro-
cés relatiu a la societat anònima europea, en permetre 
projectar-hi tècniques ja assajades en l’organització de les 
fórmules d’informació i consulta dels treballadors en les 
empreses i grups transnacionals.

Finalment, s’ha de recordar el treball del grup d’ex-
perts, conegut pel nom del seu president com a grup 
«Davignon», que va suggerir una organització dels drets 
d’implicació dels treballadors en la societat europea, incor-
porada finalment a la Directiva 2001/86/CE, basada priorità-
riament en la negociació col·lectiva i articulada sobre un 
principi de conservació dels drets adquirits (el principi 
«abans-després»), que garanteix el manteniment dels drets 
de participació dels treballadors adquirits «abans» de la 
constitució de la societat europea, i que disposa el deure 
dels seus fundadors d’establir «després», després de la 
seva constitució, sistemes de participació dels treballadors 
en la gestió que, almenys, respectin els anteriors.

II
El Reglament (CE) núm. 2157/2001 i la Directiva 

2001/86/CE constitueixen un conjunt indivisible i complex 
pel qual, juntament amb la regulació d’un element clau del 
mercat interior, la societat anònima europea, es garanteix 
la implicació dels treballadors, entesa com la informació, 
la consulta i la participació i qualsevol altre mecanisme 
mitjançant el qual els representants dels treballadors 
poden influir en les decisions que s’adoptin en l’empresa.

Efectivament, la Directiva 2001/86/CE, sobre la base 
de l’acord entre les parts, reconeix els drets d’informació 
i consulta, així com el dret de participació dels treballa-
dors en els òrgans socials de la societat anònima europea 
quan hi hagi participació prèvia en les societats partici-
pants en la seva constitució, tal com succeeix en països 
com Alemanya, Àustria i els països nòrdics. A més, en el 
cas de falta d’acord, preveu disposicions subsidiàries 
d’aplicació obligatòria pel que fa als drets d’informació i 
consulta i, en determinades circumstàncies taxades, 
també als drets de participació.

Prosseguint i aprofundint en la via ja oberta per la 
Directiva 94/45/CE, la Directiva 2001/86/CE ha fet seves 
amb una notable exemplaritat les diverses manifesta-
cions a través de les quals pren cos el principi de subsidi-
arietat propi del dret comunitari en l’àmbit de les compe-
tències en matèria laboral, amb la salvaguarda de la 
diversitat i varietat dels sistemes nacionals.

Així, la Directiva 2001/86/CE és manifestació del prin-
cipi de subsidiarietat en la seva forma més habitual, la 
vertical, perquè, en el pla intern, no és aplicable a totes les 
empreses espanyoles, sinó només a les societats anòni-
mes europees que tinguin o hagin de tenir el seu domicili 
a Espanya, així com als centres de treball situats a Espa-
nya de les societats anònimes europees que tinguin el seu 
domicili en un altre Estat membre.


