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I.    Disposicions generals

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
 11077 REIAL DECRET 664/2007, de 25 de maig, pel qual 

es regula l’alimentació d’ocells rapaços necrò-
fags amb subproductes animals no destinats al 
consum humà. («BOE» 134, de 5-6-2007.)

El Reial decret 1098/2002, de 25 d’octubre, pel qual es 
regula l’alimentació d’ocells rapaços necròfags amb 
determinats animals morts i els seus productes, es va 
aprovar per manca d’una normativa estatal expressa 
sobre aquesta matèria. El Reial decret 1098/2002, de 25 
d’octubre, es va dictar per la necessitat de possibilitar 
l’alimentació dirigida dels ocells rapaços necròfags, arran 
de la regulació de la recollida i l’anàlisi dels subproductes 
animals no destinats al consum humà per l’aparició d’en-
cefalopaties espongiformes transmissibles. Es fonamenta 
en el deure de conservació dels ocells silvestres que esta-
bleixen la Directiva 79/409/CEE del Consell, de 2 d’abril
de 1979, relativa a la conservació d’ocells silvestres, i la 
Llei 4/1989, de 27 de març, de conservació dels espais 
naturals i de la flora i fauna silvestres, que conté l’obliga-
ció de garantir la preservació de la fauna silvestre inclosa 
en alguna de les categories d’amenaça del Catàleg nacio-
nal d’espècies amenaçades, mitjançant la posada en 
marxa de mesures de conservació en l’hàbitat natural de 
cada espècie.

Posteriorment a aquest Decret, el Reglament (CE) 
núm. 1774/2002, del Parlament Europeu i del Consell, de 3 
d’octubre de 2002, pel qual s’estableixen les normes sani-
tàries aplicables als subproductes animals no destinats al 
consum humà, la Decisió 2003/322/CE de la Comissió,
de 12 de maig de 2003, modificada per la Decisió
2005/830/CE de la Comissió, de 25 de novembre, sobre 
l’aplicació de les disposicions del Reglament (CE) núm. 
1774/2002, relatives a l’alimentació de les espècies dels 
ocells necròfags amb determinats materials de la catego-
ria 1, i 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, han establert el marc nor-
matiu aplicable a l’alimentació de fauna silvestre amb 
subproductes d’origen animal. Aquesta normativa, en el 
context de la conservació de les espècies i els seus hàbi-
tats, té el marc legal en la Llei 4/1989, de 27 de març.

Sense perjudici de l’eficàcia i aplicabilitat directes de 
la normativa comunitària esmentada, raons de seguretat 
jurídica davant la necessitat de coordinar degudament
la normativa nacional i la comunitària fan que sigui 
necessari derogar expressament l’esmentat Reial de-
cret 1098/2002, de 25 d’octubre, i, alhora, que s’aprovi el 
marc bàsic per a l’alimentació d’ocells rapaços necròfags, 
en especial els protegits, amb subproductes animals no 
destinats al consum humà, inclosos cadàvers sencers de 
remugants.

La present disposició ha estat sotmesa a la consulta 
de les comunitats autònomes i de les entitats representa-
tives dels interessos dels sectors afectats, i n’ha emès 
informe la Comissió Nacional de Protecció de la Natura-
lesa.

Aquest Reial decret es dicta en virtut de l’habilitació 
que conté la disposició final cinquena de la Llei 8/2003,
de 24 d’abril, de sanitat animal, i a l’empara de l’arti-
cle 149.1, regles 16a i 23a de la Constitució, per les quals 
s’atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria 
de bases i coordinació general de la sanitat i legislació 
bàsica sobre protecció del medi ambient, respectiva-
ment.

En virtut d’això, a proposta de les ministres d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació, de Sanitat i Consum i de Medi 
Ambient, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la delibera-
ció prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 25 
de maig de 2007,

D I S P O S O :

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

Aquest Reial decret té per objecte establir les normes 
bàsiques relatives als supòsits i les condicions en què es 
permet la utilització de subproductes animals no desti-
nats al consum humà per a l’alimentació d’ocells rapaços 
necròfags en els femers.

Article 2. Definicions.

1. Als efectes d’aquest Reial decret són aplicables les 
definicions que inclouen l’article 3 de la Llei 8/2003, de 24 
d’abril, de sanitat animal, i l’article 2 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 animals no destinats al consum 
humà.

2. Així mateix, s’entén com a:

a) Autoritat competent: els òrgans competents de les 
comunitats autònomes i de les ciutats de Ceuta i Melilla.

b) Lloc de procedència: l’explotació, empresa agro-
pecuària o indústria alimentària des d’on parteixen els 
subproductes animals no destinats al consum humà.

b) Femer o menjadora d’ocells necròfags: el lloc con-
dicionat expressament per a l’alimentació d’ocells rapa-
ços necròfags.

Article 3. Autorització.

1. L’autoritat competent pot autoritzar l’alimentació 
d’ocells rapaços necròfags en femers amb subproductes 
animals no destinats al consum humà i altres productes 
recollits a l’annex, en els termes i les condicions que pre-
veu l’article 8.2 del Reial decret 1429/2003, de 21 de 
novembre, quan hagi comprovat que les necessitats ali-
mentàries de la població d’ocells rapaços necròfags d’una 
determinada zona no estan cobertes, bé com a conse-
qüència de l’execució de les actuacions en matèria de 
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prevenció, lluita, control o eradicació de les malalties dels 
animals, o bé per qualsevol altra causa, o quan es justifi-
qui dins d’un pla específic, aprovat per la dita autoritat 
competent, dins d’un projecte de reintroducció o recupe-
ració d’ocells necròfags.

2. L’autorització també implica que es permeti el 
transport dels subproductes animals des del lloc de pro-
cedència al femer o menjadora d’ocells necròfags, sense 
perjudici que s’efectuï d’acord amb el que preveuen l’arti-
cle 7 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 subpro-
ductes animals no destinats al consum humà, i les corres-
ponents normes estatals i autonòmiques que hi són apli-
cables.

3. Per a la concessió de l’autorització, el femer o 
menjadora d’ocells necròfags ha de complir, com a 
mínim, les condicions següents:

a) Estar prou allunyat de zones habitades i, en tot 
cas, a més de 500 metres de nuclis de població estable, i 
no ubicar-se mai pròxim a cursos d’aigua superficial o a 
aigües subterrànies que puguin ser contaminats.

b) Estar tancat, clarament delimitat i fora de l’abast 
d’animals terrestres, ja siguin de producció, de compa-
nyia o domèstics.

c) Tenir una superfície suficient i estar situat en una 
zona oberta que permeti l’accés i la fugida dels rapaços 
necròfags.

d) Tenir un únic accés per als vehicles de transport i 
tenir delimitada una zona on es dipositin els subproduc-
tes animals.

e) L’explotació d’origen dels cadàvers no ha d’estar 
sotmesa a cap mesura específica de restricció del movi-
ment pecuari per motius de sanitat animal.

Article 4. Espècies d’interès particular.

No obstant el que preveu l’article 3.1, en els termes i 
les condicions que estableix la Decisió 2003/322/CE de la 
Comissió, de 12 de maig de 2003, sobre l’aplicació de les 
disposicions del Reglament (CE) núm. 1774/2002 del Par-
lament Europeu i del Consell, relatives a l’alimentació de 
les espècies d’ocells necròfags amb determinats materi-
als de la categoria 1, l’autoritat competent pot autoritzar, 
sota la seva supervisió, la utilització de cadàvers sencers 
d’animals de les espècies bovina, ovina i cabruna, encara 
que continguin material especificat de risc, només per 
alimentar les espècies següents: voltor comú (Gyps ful-
vus), voltor negre (Aegypius monachus), aufrany 
(Neophron percnopterus), trencalòs (Gypaetus barbatus), 
àguila imperial ibèrica (Aquila adalberti), àguila reial 
(Aquila chrysaetos), milà reial (Milvus milvus) i milà negre 
(Milvus migrans).

Article 5. Sol·licitud i registre d’autoritzacions.

1. Les sol·licituds d’autorització de la utilització de 
subproductes animals no destinats al consum humà, per 
a l’alimentació d’ocells rapaços necròfags en els femers, 
s’han de presentar davant l’autoritat competent en el ter-
ritori del qual radiqui el femer o els femers per als quals 
se sol·licita l’autorització, i s’hi han de fer constar almenys 
les dades següents:

a) Localització geogràfica del femer o femers per als 
quals se sol·licita autorització.

b) Relació d’explotacions, establiments, nuclis zoo-
lògics o vedats de caça major que estigui previst que 
aportin productes indicats a l’annex per a l’alimentació 
dels ocells necròfags.

c) Quantitat o pes estimat dels productes indicats a 
l’annex que està previst aportar per a l’alimentació dels 
ocells necròfags.

d) La ruta o el trajecte previstos des del lloc de pro-
cedència dels productes indicats a l’annex al femer o 
femers.

e) Compromís escrit del responsable del femer de 
l’acceptació dels subproductes.

2. En cas que els llocs de procedència dels productes 
indicats a l’annex no estiguin en la comunitat autònoma 
on hi ha el femer, l’autoritat competent ha traslladar de la 
sol·licitud a aquestes comunitats autònomes.

3. Quan la sol·licitud es refereixi a cadàvers d’ani-
mals de l’espècie bovina, ovina i cabruna o n’inclogui, hi 
ha de figurar una descripció del procediment previst pel 
sol·licitant per garantir-ne l’obtenció i, si s’escau, l’acom-
panyament en els trasllats de la documentació següent, 
que s’ha de remetre a l’autoritat competent en matèria de 
sanitat animal:

a) Identificació dels animals d’acord amb la norma-
tiva vigent.

b) Documentació acreditativa que s’han fet als ani-
mals, en funció de la seva edat i d’acord amb el que pre-
veu la Decisió 2003/322/CE de la Comissió, de 12 de maig 
de 2003, les proves que recull l’annex II del Reial de-
cret 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 transmissi-
bles dels animals, i el resultat negatiu de les proves.

4. Les autoritzacions han de preveure l’aportació als 
femers exclusivament dels productes que recull l’annex.

5. L’autoritat competent ha de mantindre un registre 
amb les autoritzacions concedides, en què s’han d’in-
cloure les dades relatives al codi d’identificació dels cadà-
vers d’animals de les espècies bovina, ovina i cabruna 
transportats.

Articulo 6. Informació.

Els òrgans competents de les comunitats autònomes 
o ciutats de Ceuta i Melilla han d’informar abans del 31 de 
març els òrgans competents de l’Administració General 
de l’Estat de les actuacions realitzades en el seu territori 
l’any anterior, que han d’incloure, com a mínim:

a) Espècies necròfagues per a les quals s’adopten 
les mesures que preveu aquest Reial decret.

b) Registre de femers autoritzats.
c) Llista de totes les explotacions i establiments que 

aporten subproductes als femers autoritzats, especificant-
hi les explotacions i establiments que subministrin els 
subproductes que s’indiquen en els paràgrafs b) i c) de 
l’apartat I de l’annex.

d) Volum total de subproductes i cadàvers aportats als 
femers separat per espècie animal i per categoria de sub-
producte segons el Reglament (CE)  núm. 1774/2002, del 
Parlament Europeu i del Consell, de 3 d’octubre de 2002.

e) Informació sobre les proves ràpides de detecció 
d’encefalopaties espongiformes transmissibles realitza-
des que inclogui el nombre de tests efectuats per a cada 
espècie.

Article 7. Règim sancionador.

En cas d’incompliment del que disposa aquest Reial 
decret, és aplicable el règim d’infraccions i sancions que 
estableixen la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal, 
i la Llei 4/1989, de 27 de març, de conservació dels espais 
naturals i de la flora i fauna silvestres, sense perjudici de 
les possibles responsabilitats civils, penals o d’un altra 
mena que hi puguin concórrer.
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Disposició addicional única. Alimentació amb animals 
d’espècies cinegètiques de caça major.

El 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 subpro-
ductes animals no destinats al consum humà, no és apli-
cable als cossos sencers o parts d’animals salvatges no 
sospitosos d’estar infectats per malalties transmissibles 
als éssers humans o als animals. En el cas de l’activitat 
cinegètica, no obstant això, per poder destinar els cadà-
vers o una part dels cadàvers dels animals abatuts a l’ali-
mentació en femer dels ocells rapaços necròfags, és 
necessari que un veterinari comprovi prèviament l’absèn-
cia de malalties en els animals.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Es deroga el Reial decret 1098/2002, de 25 d’octubre, 
pel qual es regula l’alimentació d’ocells rapaços necrò-
fags amb determinats animals morts i els seus productes, 
llevat de la disposició final segona.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que dispo-
sen l’article 149.1, regles 16a i 23a, de la Constitució, que 
atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de 
bases i coordinació general de la sanitat, i legislació bàsica 
sobre protecció del medi ambient, respectivament.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 25 de maig de 2007.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta primera del Govern

i ministra de la Presidència,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ

ANNEX

Productes que poden ser utilitzats per a l’alimentació dels 
ocells necròfags

I. Subproductes de categoria 1. Cadàvers que conte-
nen material especificat de risc (boví, cabrum i oví):

a) cadàvers sencers d’animals de l’espècie bovina 
de menys de 24 mesos d’edat, i d’animals de les espècies 
ovina i cabruna de menys de 18 mesos, encara que con-
tinguin material especificat de risc,

b) cadàvers sencers d’animals més grans de 24 
mesos de l’espècie bovina, encara que continguin mate-
rial especificat de risc, sempre que s’hagi realitzat una 
prova ràpida de diagnòstic d’encefalopatia espongiforme 
transmissible amb resultat negatiu.

c) cadàvers sencers d’animals més grans de 18 mesos 
de les espècies ovina i cabruna, encara que continguin 
material especificat de risc, sempre que s’hagi realitzat, 
almenys en un 4 per cent dels animals morts en les explo-
tacions d’origen, una prova ràpida de diagnòstic d’encefa-
lopatia espongiforme transmissible amb resultat negatiu.

La prova ràpida de diagnòstic a què es refereixen els 
apartats b) i c) ha d’estar especificada en 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 determina-
des encefalopaties espongiformes transmissibles.

II. Subproductes de categories 2 i 3.
III. Cadàvers o parts de cadàvers procedents d’espè-

cies silvestres capturades en el medi natural, incloses les 
espècies cinegètiques de caça major, quan no se sospiti 
que estan infectats amb malalties transmissibles als 
éssers humans o als animals. 

MINISTERI
D’AFERS EXTERIORS 

I DE COOPERACIÓ
 11206 DENÚNCIA del Bescanvi de notes de 26 de 

març de 1962 entre Espanya i Bolívia pel qual 
suprimeixen els visats entre els dos països, 
fet a La Paz el 26 d’abril de 2007. («BOE» 136, 
de 7-6-2007.)

Mitjançant Nota verbal del 26 d’abril de 2007, el Minis-
teri d’Afers Exteriors i de Cooperació ha comunicat la 
decisió de denunciar el Bescanvi de notes de 26 de març 
de 1962 entre Espanya i Bolívia pel qual suprimeixen els 
visats entre els dos països:

Nota verbal

FMC/jn/núm. 91/2007

L’Ambaixada d’Espanya saluda atentament l’Honora-
ble Ministeri de Relacions Exteriors i Culte –Direcció 
General de Cerimonial de l’Estat– i té l’honor de referir-se 
al Bescanvi de notes de 26 de març de 1962, entre les 
governs d’Espanya i Bolívia sobre supressió de visats per 
a súbdits dels dos països.

L’aprovació del Reglament del Consell de la Unió 
Europea, el dia 21 de desembre de 2006, que modifica el 
Reglament CE núm. 539/2001, de 15 de març de 2001, 
inclou Bolívia a les llistes de tercers països els nacionals 
dels quals estan sotmesos a l’obligació de visat per tra-
vessar les fronteres exteriors dels estats membres.

España, per donar compliment al dit Reglament, per 
mitjà de la present Nota denúncia l’esmentat Bescanvi de 
notes de 26 de març de 1962. Aquesta denúncia tindrà 
efectes en el termini de dos mesos a partir de la data 
d’aquesta Nota, d’acord amb el que s’estableix a continu-
ació del que s’ha convingut a la norma 7a del Bescanvi 
esmentat.

L’Ambaixada d’Espanya aprofita l’oportunitat per reite-
rar a l’Honorable Ministeri de Relacions Exteriors i Culte 
–Direcció General de Cerimonial de l’Estat– les seguretats 
de la seva més alta i distingida consideració.

La Paz, 26 d’abril de 2007.

A l’Honorable Ministeri de Relacions Exteriors i Culte, 
Direcció General de Cerimonial de l’Estat. La Paz.

La present Denúncia tindrà efectes el 26 de juny de 2007, 
dos mesos a partir de la data de la nota de denúncia, 
d’acord amb el que estableix la norma 7a del Bescanvi de 
notes esmentat.

Es fa públic per a coneixement general.
Madrid, 28 de maig de 2007.–El secretari general tèc-

nic del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació, Fran-
cisco Fernández Fábregas. 


