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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
5129 Reial decret 361/2009, de 20 de març, pel qual es regula la informació sobre la 

cadena alimentària que ha d’acompanyar els animals destinats a sacrifici.

El Reglament (CE) núm. 852/2004, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril 
de 2004, relatiu a la higiene dels productes alimentaris, exigeix als operadors d’empreses 
alimentàries que portin i conservin registres sobre les mesures aplicades per controlar els 
perills de manera adequada i durant un període suficient tenint en compte la naturalesa i 
el volum de l’empresa alimentària i que, amb la petició prèvia, posin la informació rellevant 
que consti en els registres esmentats a disposició de les autoritats competents i de 
l’operador d’empresa alimentària que l’ha de rebre.

Així mateix, al Reglament esmentat s’estableixen els registres que, en particular, han de 
portar els operadors d’empresa alimentària que criïn animals. La informació obtinguda 
d’aquests registres, que els ramaders han de posar a disposició de l’empresa alimentària 
que rebi els animals per sacrificar-los, constitueix la informació de la cadena alimentària. La 
informació de la cadena alimentària ajuda l’operador d’escorxador a organitzar les operacions 
de sacrifici i el veterinari oficial a determinar els procediments d’inspecció necessaris.

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, estableix que l’operador d’escorxador ha de sol·licitar, rebre, verificar la informació 
sobre la cadena alimentària que contenen els registres de l’explotació de procedència dels 
animals, excepte la caça silvestre, que s’hagin enviat o que s’hagin d’enviar a l’escorxador, 
i intervenir-hi. Així mateix, imposa que l’operador d’escorxador s’asseguri que la informació 
sobre la cadena alimentària facilita tota la informació requerida de conformitat amb el 
Reglament (CE) núm. 853/2004.

En el Reglament (CE) núm. 2074/2005, de la Comissió, de 5 de desembre de 2005, pel 
qual s’estableixen mesures d’aplicació per a determinats productes d’acord amb el que 
disposa el Reglament (CE) núm. 853/2004, del Parlament Europeu i del Consell, i per a 
l’organització de controls oficials d’acord amb el que disposen els Reglaments (CE) núm. 
854/2004, del Parlament Europeu i del Consell, i (CE) núm. 882/2004, del Parlament 
Europeu i del Consell, s’introdueixen excepcions al que disposa el Reglament (CE) núm. 
852/2004, del Parlament Europeu i del Consell, i es modifiquen els Reglaments (CE) núm. 
853/2004 i (CE) núm. 854/2004, es disposa que l’autoritat competent del lloc d’expedició 
ha d’informar l’operador d’empresa alimentària expedidor sobre els elements mínims 
d’informació sobre la cadena alimentària que s’han de comunicar a l’escorxador, d’acord 
amb el que disposa l’annex II, secció III, del Reglament (CE) núm. 853/2004.

El Reglament (CE) núm. 2076/2005, de la Comissió, de 5 de desembre de 2005, pel 
qual s’estableixen disposicions transitòries per a l’aplicació dels Reglaments (CE) núm. 
853/2004, (CE) núm. 854/2004 i (CE) núm. 882/2004, del Parlament Europeu i del Consell, 
i es modifiquen els Reglaments (CE) núm. 853/2004 i (CE) núm. 854/2004, estableix la 
possibilitat que els estats membres apliquin un període transitori en relació amb la 
informació de la cadena alimentària per a les diferents espècies, a excepció dels ocells de 
corral. Així mateix, disposa que l’autoritat competent pugui permetre que la informació 
s’enviï, durant el període transitori, als operadors dels escorxadors juntament amb els 
animals de totes les espècies, en lloc de 24 hores abans de l’arribada dels animals, com 
estableix el Reglament (CE) núm. 853/2004.

Aquest Reial decret té per objecte desenvolupar els elements mínims d’informació 
sobre la cadena alimentària que l’operador de l’empresa alimentària que expedeix els 
animals ha de comunicar a l’operador econòmic de l’escorxador i que no constitueixen la 
totalitat de dades de què ha de disposar l’operador d’empresa alimentària en els seus 
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registres d’explotació. És a dir, aquest Reial decret no afecta els animals que no tinguin per 
destí últim ser sacrificats en un escorxador.

Així mateix, s’estableixen els períodes transitoris aplicables al subministrament 
d’informació de la cadena alimentària a l’escorxador en les diferents espècies i a l’arribada 
de la informació 24 hores abans de la recepció dels animals, excepte en els casos en què 
per les seves característiques es fa necessari rebre la informació amb antelació, que es 
recullen a la disposició addicional.

D’altra banda, hi ha una gran dispersió, en la normativa comunitària, de disposicions 
relacionades amb la informació de la cadena alimentària. Així, trobem que: el Reglament 
(CE) núm. 852/2004 estableix els registres que han de portar i mantenir els explotadors 
que criïn animals (annex I part A), el Reglament (CE) núm. 853/2004 estableix quines 
dades de les contingudes en els registres de l’explotació s’han de transmetre als operadors 
dels escorxadors i, a més, assenyala les obligacions dels operadors de l’explotació de 
procedència dels animals i les dels operadors dels escorxadors (annex II secció III); el 
Reglament (CE) núm. 854/2004 estableix les funcions dels veterinaris oficials (annex I 
secció I capítol II part A), les decisions dels veterinaris oficials (annex I secció II capítol II) 
i regula la comunicació dels resultats de la inspecció (annex I secció II capítol I); i, finalment, 
el Reglament (CE) núm. 2074/2005 estableix, també, obligacions dels operadors d’empresa 
alimentària (annex I secció I), les comprovacions que ha de realitzar l’autoritat competent 
del lloc de sacrifici (annex I secció II capítol I), així com la informació que s’ha de remetre 
a l’explotació de procedència (annex I secció II capítol II).

Sense perjudici de l’aplicació directa i immediata dels reglaments comunitaris 
esmentats, atès l’elevat nombre, extensió i complexitat, s’ha considerat convenient 
transcriure’n certs preceptes per facilitar la comprensió i sistematització de tots els aspectes 
relacionats amb la informació de la cadena alimentària.

Aquesta disposició s’adopta amb rang reglamentari ja que, d’acord amb el Tribunal 
Constitucional, es considera que aquest Reial decret constitueix un complement 
indispensable per assegurar el mínim comú denominador establert a les normes 
comunitàries que resulten aplicables a la matèria regulada.

En l’elaboració d’aquesta norma han estat escoltats els sectors afectats i les comunitats 
autònomes, i ha emès informe preceptiu la Comissió Interministerial per a l’Ordenació 
Alimentària.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de l’article 149.1.16a de la Constitució, que 
atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de bases i coordinació general de 
la sanitat, i d’acord amb el que disposa l’article 40.2 de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, 
general de sanitat.

En virtut d’això, a proposta del ministre de Sanitat i Consum i de la ministra de Medi 
Ambient, i Medi Rural i Marí, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del 
Consell de Ministres en la reunió del dia 20 de març de 2009,

DISPOSO:

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

1. Aquest Reial decret té per objecte sistematitzar i desplegar les previsions normatives 
comunitàries sobre la informació de la cadena alimentària establint:

a) Les obligacions dels operadors d’empresa alimentària i de les autoritats competents, 
en relació amb la informació sobre la cadena alimentària.

b) Les dades de què han de disposar els operadors d’explotacions ramaderes que 
criïn animals per a sacrifici, necessaris per subministrar la informació de la cadena 
alimentària.

c) La informació de la cadena alimentària, que ha de proporcionar el propietari dels 
animals a l’operador de l’escorxador, sobre els animals originaris d’una explotació ubicada 
a Espanya i destinats a sacrifici, per a consum humà, en els escorxadors.
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d) La informació que les autoritats competents han de comunicar a l’explotació de 
procedència dels animals de producció sacrificats en escorxadors.

2. A l’efecte de donar compliment al que estableix l’article 1.1.b) i concordants, les 
autoritats competents han de regular les bases de dades i registres, en els àmbits que 
preveu l’annex I.

3. El que disposa aquest Reial decret respecte a la informació sobre la cadena 
alimentària no s’aplica a les peces de caça silvestre.

Article 2. Definicions.

Són aplicables, en la mesura que sigui necessari, les definicions del Reglament (CE) 
núm. 178/2002, del Parlament Europeu i del Consell, de 28 de gener de 2002, pel qual 
s’estableixen els principis i els requisits generals de la legislació alimentària, es crea 
l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària i es fixen procediments relatius a la seguretat 
alimentària, del Reglament (CE) núm. 852/2004, del Parlament Europeu i del Consell, de 
29 d’abril de 2004, relatiu a la higiene dels productes alimentaris; del 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, del Reglament (CE) núm. 
854/2004, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, pel qual s’estableixen 
normes específiques per a l’organització de controls oficials dels productes d’origen animal 
destinats al consum humà, i 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.

Sense perjudici de les definicions que estableixen els corresponents reglaments 
comunitaris, s’hi afegeixen les següents:

1. Veterinari privat: el veterinari responsable de l’explotació ramadera, és a dir, el 
veterinari o empresa veterinària que està al servei, exclusiu o no, d’una explotació, de 
forma temporal o permanent, per prestar-hi els serveis i les tasques pròpies de la professió 
veterinària que el responsable de l’explotació li hagi encomanat.

A més, sempre que reuneixi aquests mateixos requisits, pot ser considerat a aquests 
efectes veterinari responsable de l’explotació:

a) Si l’explotació pertany a una agrupació de defensa sanitària, el veterinari 
responsable d’aquesta.

b) Si és una explotació integrada, el veterinari designat per l’entitat integradora.
c) Si l’explotació és membre d’una entitat o agrupació ramadera de les que preveu 

l’article 85 del Reial decret 109/1995, de 27 de gener, el servei veterinari d’aquesta.
d) En cas d’explotacions sòcies o membres d’una cooperativa o una societat agrària 

de transformació, el veterinari de l’entitat associativa si n’hi ha.

En la resta dels casos, el veterinari privat és el que ha prestat els seus serveis més 
sovint els últims mesos o, si no, l’últim que va acudir a l’explotació a exercir-hi la seva 
tasca.

2. Centre de concentració: qualsevol explotació, inclosos els centres de recollida i els 
mercats, on es reuneixi bestiar procedent de diferents explotacions per formar lots d’animals 
destinats al comerç o per a la subhasta, concurs o exposició de bestiar, així com els 
centres de testatge d’animals. No es consideren com a tals les instal·lacions autoritzades 
per albergar bestiar amb destinació a ser comercialitzat que disposin els comerciants o 
operadors comercials per al desenvolupament de la seva activitat.

3. Explotació de tractants o operadors comercials: les pertanyents a qualsevol 
persona física o jurídica registrada en l’activitat, dedicada directament o indirectament a la 
compra i venda d’animals amb fins comercials immediats, que té una xifra de negoci regular 
amb aquests animals i que, en un termini màxim de 30 dies després d’adquirir-los, els ven 
o els trasllada de les primeres instal·lacions a altres que no li pertanyen.
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Article 3. Responsabilitats dels operadors d’explotacions ramaderes. [Annex I part A - III 
del Reglament (CE) núm. 852/2004; annex II secció III del Reglament (CE) núm. 
853/2004; annex I secció I del Reglament (CE) núm. 2074/2005].

1. L’operador de l’explotació ramadera, o responsable autoritzat per ell, que hagi 
d’enviar animals de producció amb destí a l’escorxador, ha de proporcionar a l’operador de 
l’escorxador la informació de la cadena alimentària, sense perjudici de la documentació 
oficial requerida per altres normes que li siguin aplicables.

2. La informació de la cadena alimentària que es transmeti a l’operador de l’escorxador 
s’ha de basar en les dades i documents de què disposi l’explotació de procedència. A 
aquests efectes, els operadors de les explotacions ramaderes que criïn animals destinats 
al sacrifici han de disposar, en particular, de la informació mínima que estableix l’annex I.

3. L’operador de l’explotació ramadera, o el responsable autoritzat, ha d’enviar la 
informació de la cadena alimentària de manera que l’operador de l’escorxador la rebi 
almenys 24 hores abans de l’arribada dels animals.

4. No obstant això, en els casos següents, aquesta informació pot acompanyar els 
animals fins a l’escorxador:

a) Animals porcins, ocells de corral o caça de cria que hagin estat sotmesos a una 
inspecció «ante mortem» a l’explotació de procedència, si els acompanya un certificat 
signat pel veterinari en què declari que ha examinat als animals a l’explotació i que els ha 
trobat sans.

b) Solípedes domèstics.
c) Animals que hagin estat sotmesos a un sacrifici d’urgència, si els acompanya una 

declaració signada pel veterinari en què es registri el resultat favorable de la inspecció 
«ante mortem».

d) Animals que no es lliuren directament a partir de l’explotació de procedència a 
l’escorxador.

En qualsevol d’aquests quatre supòsits, els animals han d’anar acompanyats de la 
informació de la cadena alimentària en què es faci constar que s’acullen a l’excepció que 
preveu la lletra que correspongui d’aquest apartat.

Article 4. Informació sobre la cadena alimentària. [Annex II secció III del Reglament (CE) 
núm. 853/2004].

1. La informació sobre la cadena alimentària referida als animals destinats a sacrifici 
ha de figurar en una declaració signada per l’operador de l’explotació ramadera.

2. La declaració i la signatura poden constar en qualsevol mitjà o suport admès en 
dret.

3. Aquesta informació ha de contenir almenys les dades de l’annex II.
4. Les dades poden figurar annexes a la declaració en documents complementaris 

expedits amb altres fins, o subministrar-se com a extracte textual dels registres de 
l’explotació de procedència o altra documentació.

5. Així mateix, la informació de la cadena alimentària pot estar recollida en un 
document únic en què es reflecteixin tant la informació de les bases de dades oficials com 
la informació dels registres del mateix ramader.

6. Com a excepció al que disposa el punt 1, no cal subministrar les informacions dels 
apartats C1 i D1, 2, 6 i 9 de l’annex II quan l’operador de l’escorxador ja disposi d’aquesta 
informació a través d’un acord permanent o d’un sistema d’assegurament de la qualitat. En 
aquest cas, en els registres de l’operador de l’escorxador, hi han de figurar les dades 
relatives a aquests apartats, dins dels seus procediments basats en els principis de l’anàlisi 
de perills i punts de control crític (APPCC).
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Article 5. Responsabilitats i obligacions dels operadors dels escorxadors. [Annex II secció 
III del Reglament (CE) núm. 853/2004].

1. Els operadors dels escorxadors no han d’acceptar animals en els locals de 
l’escorxador llevat que hagin rebut la informació corresponent sobre la cadena alimentària 
24 hores abans de l’arribada dels animals a l’escorxador, excepte en les circumstàncies 
que indica l’apartat 4 de l’article 3.

2. Quan els animals arribin a l’escorxador sense la informació sobre la cadena 
alimentària, amb deficiències en l’emplenament d’aquesta informació, o quan el contingut 
presenti dubtes raonables sobre la seva validesa o fiabilitat, l’operador ho ha de notificar 
immediatament al veterinari oficial. El sacrifici de l’animal no pot tenir lloc fins que el 
veterinari oficial ho permeti.

3. Els operadors dels escorxadors que decideixin acceptar animals als seus 
establiments després d’avaluar la informació sobre la cadena alimentària han de traslladar 
aquesta informació al veterinari oficial sense dilació, i li han de notificar tota la informació 
que plantegi inquietud respecte a la salut abans de la inspecció «ante mortem» de l’animal 
de què es tracti.

4. En els casos que estableix l’apartat 4 de l’article 3, si els operadors dels escorxadors 
accepten els animals per al sacrifici, han de subministrar al veterinari oficial els documents 
que indiquen les lletres a) i c) de l’esmentat apartat i els passaports que acompanyin els 
solípedes domèstics. El sacrifici de l’animal no pot tenir lloc fins que el veterinari oficial ho 
permeti.

5. Per gestionar la informació de la cadena alimentària rebuda, els operadors han de 
desenvolupar els mètodes que permetin avaluar adequadament la informació i que han 
d’estar vinculats als procediments basats en l’APPCC. Així mateix, poden estar vinculats a 
l’aplicació de sistemes integrats de producció, sistemes privats de control, certificacions de 
tercers o altres.

Article 6. Obligacions de les autoritats competents. [Annex I secció II capítol I del 
Reglament (CE) núm. 2074/2005].

1. L’autoritat competent del lloc d’expedició ha d’emetre els documents corresponents 
que han d’acompanyar els animals d’acord amb la normativa aplicable

2. L’autoritat competent del lloc de sacrifici ha de comprovar si:

a) la informació de la cadena alimentària es comunica de forma coherent i eficaç,
b) és vàlida i fiable, i
c) la informació rellevant des del punt de vista de sanitat animal i seguretat alimentària 

és enviada a l’explotació, si es considera necessari.

Article 7. Verificació de la informació pel veterinari oficial. [Annex I secció I capítol II part 
A i secció II capítol II del Reglament (CE) núm. 854/2004; annex I secció I del Reglament 
(CE) núm. 2074/2005].

1. El veterinari oficial ha de comprovar que no se sacrifiquen animals, si l’operador de 
l’escorxador no ha rebut i comprovat la informació pertinent sobre la cadena alimentària.

No obstant això, el veterinari oficial pot permetre que se sacrifiquin animals a 
l’escorxador encara que no es disposi de la informació sobre la cadena alimentària. En 
aquest cas, s’ha de subministrar tota la informació pertinent sobre la cadena alimentària 
abans que la canal pugui ser aprovada per al consum humà. A l’espera d’una decisió final, 
les canals en qüestió i les despulles corresponents s’han d’emmagatzemar separades de 
la resta de la carn.

Quan en un termini de 24 hores des de l’arribada de l’animal a l’escorxador no es 
disposi de la informació pertinent de la cadena alimentària, tota la carn d’aquest animal 
s’ha de declarar no apta per al consum humà. Si l’animal no ha estat sacrificat, s’ha de 
sacrificar separadament dels altres animals. Aquest termini pot ser ampliat pel veterinari 
oficial, en la mesura que sigui necessari, quan consideri justificat el retard en l’arribada de 
la informació pertinent.
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2. El veterinari oficial ha de comprovar i analitzar la informació de la cadena alimentària 
i tenir presents els resultats documentats d’aquestes comprovacions i anàlisis en realitzar 
inspeccions «ante mortem» i «post mortem».

3. En realitzar tasques d’inspecció, el veterinari oficial ha de tenir en compte els 
certificats oficials que acompanyin els animals i, si s’escau, les declaracions de veterinaris 
que portin a terme controls de la producció primària, inclosos els veterinaris oficials i els 
veterinaris autoritzats.

4. Quan els operadors d’empresa alimentària adoptin mesures suplementàries a fi de 
garantir la seguretat alimentària mitjançant l’aplicació de sistemes integrats, sistemes 
privats de control, certificacions independents a càrrec de tercers, o per altres mitjans, i 
quan aquestes mesures estiguin documentades i els animals afectats siguin clarament 
identificables, el veterinari oficial ho pot tenir en compte en realitzar tasques d’inspecció i 
revisar els procediments basats en el sistema APPCC de l’escorxador.

Això no és aplicable si els animals procedeixen d’explotacions de tractants o de centres 
de concentració.

Article 8. Actuacions en cas d’incompliment. [Annex I secció II capítol II del Reglament 
(CE) núm. 854/2004].

Amb la finalitat d’eliminar els riscos per a la salut humana o la sanitat animal, no es 
poden admetre els animals per al sacrifici, excepte d’acord amb procediments previstos a 
la normativa aplicable, si:

a) la documentació o qualsevol altra informació adjunta posen de manifest que els 
animals provenen d’una explotació o d’una zona subjectes a prohibició de moviment o una 
altra restricció per raons de salut pública o de sanitat animal;

b) no s’han complert les normes sobre l’ús de medicaments veterinaris, o
c) existeix qualsevol altre factor que pugui perjudicar la salut humana o la sanitat 

animal.

Si els animals ja són presents a l’escorxador, han de ser sacrificats per separat i s’han 
de declarar no aptes per al consum humà, i quan sigui procedent s’han de prendre les 
degudes precaucions per salvaguardar la salut pública i la sanitat animal. Quan el veterinari 
oficial ho consideri necessari, ha d’informar a través de la via corresponent l’autoritat 
competent perquè realitzi els controls oficials pertinents en l’explotació de procedència.

A més, l’autoritat competent ha de prendre les mesures oportunes si descobreix que 
els registres, la documentació o qualsevol altra informació que acompanyi els animals no 
corresponen a la veritable situació de l’explotació de procedència o al veritable estat de 
salut dels animals, o tenen per objecte induir deliberadament a error el veterinari oficial. 
L’autoritat competent ha d’actuar contra l’operador responsable dels animals. Aquesta 
situació pot consistir, en particular, en la realització de controls addicionals. Els costos 
d’aquests controls addicionals van a càrrec de l’operador responsable de l’explotació de 
procedència o, si s’escau, de les altres persones implicades.

Article 9. Comunicació dels resultats de la inspecció. [Annex I secció II capítol I del 
Reglament (CE) núm. 854/2004; annex I secció II capítol II del Reglament (CE) núm. 
2074/2005].

1. Quan el veterinari oficial detecti una malaltia o estat de salut que pugui afectar la 
salut pública, la sanitat animal o posar en perill el benestar dels animals, ho ha de comunicar 
a l’operador de l’escorxador. Quan els animals sacrificats hagin estat criats en una 
explotació del territori espanyol, el veterinari oficial s’ha d’assegurar que els resultats de la 
inspecció rellevants que s’hagin de comunicar a aquesta explotació s’incloguin, amb la 
col·laboració administrativa de l’operador de l’escorxador, a les bases de dades 
corresponents. A aquest efecte ha de fer servir el model de document que figura a l’apèndix 
de l’annex I del Reglament (CE) núm. 2074/2005, o un altre model que contingui, almenys, 
les dades que figuren al dit model.
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A més, ha d’utilitzar el nom de la malaltia d’acord amb la nomenclatura que figura en el 
Codi sanitari per a animals terrestres de l’Organització Mundial de la Sanitat Animal.

2. Quan el problema s’origini a la fase de producció primària, el veterinari oficial, amb 
la col·laboració administrativa de l’operador de l’escorxador, ha d’informar com més aviat 
millor:

a) El veterinari que s’ocupi de l’explotació de procedència.
b) L’operador responsable d’aquesta explotació o, si s’escau, el tractant o intermediari 

perquè la hi transmeti, a condició que aquesta informació no comprometi actuacions 
judicials ulteriors.

c) L’autoritat competent responsable de supervisar l’esmentada explotació, si 
escau.

3. Quan els animals sacrificats hagin estat criats en una explotació situada en un 
altre Estat membre, l’autoritat competent ha d’actuar d’acord amb el que disposa el 
Reglament (CE) núm. 2074/2005.

Article 10. Infraccions i sancions.

En cas d’incompliment del que disposa aquest Reial decret, és aplicable el règim 
d’infraccions i sancions que estableix la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat, i la 
Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal, i les altres disposicions que siguin aplicables.

Disposició addicional única. Normes d’adequació per a la tramesa de la informació sobre 
la cadena alimentària.

1. No obstant el que disposa la disposició final tercera, quan existeixin elements de 
la informació sobre la cadena alimentària que puguin causar una pertorbació important de 
l’activitat de l’escorxador s’ha de comunicar sense demora al responsable d’aquest últim 
abans de l’arribada dels animals.

2. Així mateix, el termini de 24 hores d’antelació per al subministrament de la 
informació de la cadena alimentària que preveu l’article 3.3 és exigible des de l’entrada en 
vigor d’aquesta disposició, quan es posin en perill els objectius del Reglament (CE) núm. 
853/2004, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, així com quan els 
animals procedeixin d’explotacions en què es doni alguna de les circumstàncies 
següents:

a) Explotacions que es considerin sospitoses per haver donat resultats positius, 
l’últim any, de l’anàlisi de residus en l’àmbit del Reial decret 1749/1998, de 31 de juliol, pel 
qual s’estableixen les mesures de control aplicables a determinades substàncies i els seus 
residus en els animals vius i els seus productes.

b) Explotacions els animals o mitjans de producció dels quals estan immobilitzats per 
actuacions judicials en l’àmbit de la salut pública o de la seguretat alimentària, i s’ha 
autoritzat l’enviament dels animals per ser sacrificats en un escorxador.

c) Animals diferents dels lagomorfs que hagin patit algun tractament farmacològic 
dins dels 30 dies precedents a l’enviament a l’escorxador.

d) Dins dels programes nacionals de control o d’eradicació de malalties, els animals 
positius, sospitosos o objecte de sacrifici obligatori.

e) Explotacions en què el nivell de decomisos totals o parcials afecti el 50% dels 
animals sacrificats en una mateixa jornada, i aquest fet hagi estat comunicat de conformitat 
amb l’article 9. En aquest cas, s’ha d’enviar la informació de la cadena alimentària amb 24 
hores d’antelació durant un mes a comptar de la data que es van realitzar els dits 
decomisos.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin al que 
disposa aquest Reial decret, i, en particular, l’article 10.1 i l’annex XI del Reial decret 
3454/2000, de 22 de desembre, pel qual s’estableix i es regula el Programa integral 
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coordinat de vigilància i control de les encefalopaties espongiformes transmissibles dels 
animals, l’última redacció del qual s’ha fet mitjançant l’Ordre PRE/2893/2007, per la qual 
es modifica l’annex XI del Reial decret 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 transmissibles dels animals.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret, que té la consideració de norma bàsica, es dicta a l’empara de 
l’article 149.1.16a de la Constitució espanyola, pel qual s’atribueix a l’Estat la competència 
exclusiva en matèria de bases i coordinació general de la sanitat.

Disposició final segona. Facultat de desplegament i modificació.

Es faculta els ministres de Sanitat i Consum i de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí per 
modificar, mitjançant una ordre ministerial, en l’àmbit de les seves competències, el 
contingut dels annexos per adequar-los a la normativa comunitària.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial 
de l’Estat». No obstant això, i sense perjudici del que estableix la disposició addicional:

1. En el sector de lagomorfs i caça de cria, els requisits d’informació sobre la cadena 
alimentària no són exigibles fins al 30 de desembre de 2009.

2. El termini de 24 hores d’antelació, que estableix l’apartat 3 de l’article 3, és exigible 
a partir de l’1 de gener de 2010.

Madrid, 20 de març de 2009.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta primera del Govern i ministra de la Presidència,
MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ
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ANNEX I

Dades mínimes de què han de disposar els operadors d’explotacions ramaderes que 
criïn animals per a sacrifici, amb l’objectiu de subministrar la informació de la cadena 

alimentària

a) Medicaments veterinaris o altres tractaments administrats als animals, amb el nom 
comercial o principi actiu, dosis aplicades, les dates de la seva administració i els temps 
d’espera.

b) Malalties aparegudes a l’explotació que puguin afectar la seguretat dels productes 
d’origen animal, indicant data d’aparició o de diagnòstic, nombre d’animals afectats, 
mesures aplicades, data de desaparició de la malaltia.

c) Resultats de totes les anàlisis efectuades en mostres preses d’animals i altres 
mostres preses amb fins de diagnòstic, que tinguin importància per a la salut humana.

d) Informes pertinents sobre els controls efectuats a animals o a productes d’origen 
animal i especialment els resultats de les anàlisis de mostres oficials preses en el marc 
dels programes de vigilància i control de residus i els resultats de la inspecció notificats des 
de l’escorxador sobre animals d’aquesta explotació enviats per a sacrifici.

ANNEX II

Àmbits/camps mínims d’informació de la cadena alimentària

A. Dades administratives.
B. Dades de l’enviament.
C. Informació sobre els animals enviats.
D. Informació sobre l’explotació de procedència.

A. Dades administratives

1. Nom de l’empresa, de l’explotació i del responsable de l’expedició.
2. Document de trasllat, degudament emplenat.
3. Temps i lloc de permanència dels animals els últims 30 dies, 21 dies en cas 

d’aviram. Quan sigui necessari, la informació ha de ser sol·licitada a l’anterior propietari o 
a qui tingués els animals.

B. Dades de l’enviament

1. Espècie, nombre d’animals (en lletra) i les seves edats aproximades (grup 
d’edat).

2. Identificació individual o col·lectiva (identificació de lots) dels animals, si s’escau, 
amb una relació de cròtals i tatuatges.

C. Informació sobre els animals enviats

1. Si els animals han estat objecte o no d’una revisió general per un veterinari en les 
48 hores anteriors al trasllat de la documentació. En cas que s’hagin realitzat i detectat 
anomalies d’interès en el seu estat de salut, s’ha d’indicar la simptomatologia.

2. Animals sotmesos a tractaments en els últims 30 dies, amb detall d’aquests 
últims.

D. Informació sobre l’explotació de procedència

1. Qualificació o estatut sanitari de l’explotació i, si és rellevant, la qualificació o 
estatut sanitari de la comarca o província.

2. Presència d’alteracions rellevants de l’estat sanitari dels altres animals de 
l’explotació en les últimes 48 hores, i, si n’hi ha, s’ha de descriure la simptomatologia.

3. Diagnòstics per part d’un veterinari, en els 12 mesos anteriors al trasllat, de 
malalties que puguin afectar la innocuïtat de la carn, i detall d’aquestes, si s’escau.

4. Resultats de les anàlisis de les mostres preses, els últims 6 mesos, en el marc de 
la vigilància i el control de la zoonosi.
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5. Mostres preses en animals, els últims 6 mesos, per investigar residus, detallant les 
substàncies químiques analitzades i els resultats en cas positiu.

6. Informes, adjuntant-los, en el cas de notificació des d’un escorxador, de troballes 
amb rellevància sanitària en altres animals d’aquesta explotació en els últims dos anys.

7. Si s’escau, les mesures suplementàries que recull l’article 7.4.
8. Relació de programes de control o vigilància de malalties en què participen.
9. Nom i adreça del veterinari privat que atén normalment l’explotació.
10. Si està en un dels supòsits que preveu l’article 3.4 en què la informació de la 

cadena alimentària pot acompanyar els animals fins a l’escorxador.
Aquesta informació ha d’anar acompanyada d’una declaració de conformitat signada 

pel titular de l’explotació de procedència i de la data prevista de sortida dels animals.
Quan es rebi a l’escorxador la declaració ha de ser signada, en cas de conformitat, pel 

titular de l’escorxador de destí indicant la data de recepció dels animals.
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