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DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE MEDI AMBIENT, I MEDI RURAL I MARÍ
15123

Reial decret 1131/2010, de 10 de setembre, pel qual s’estableixen els criteris
per a l’establiment de les zones remotes a efectes d’eliminació de determinats
subproductes animals no destinats al consum humà generats a les explotacions
ramaderes.

Mitjançant 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, s’han dictat les disposicions específiques d’aplicació
a Espanya 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 subproductes
animals no destinats al consum humà.
L’article 24 del Reglament (CE) núm. 1774/2002, del Parlament Europeu i del Consell,
de 3 d’octubre de 2002, estableix excepcions al règim general d’eliminació dels subproductes
d’origen animal. En aplicació de l’esmentat precepte, l’article 9.1.b) del Reial decret
1429/2003, de 21 de novembre, preveu els supòsits d’incineració o enterrament, realitzats
in situ en tots dos casos, de determinats subproductes procedents de zones remotes.
L’esmentat Reglament (CE) núm. 1774/2002, del Parlament Europeu i del Consell, de
3 d’octubre de 2002, ha estat substituït pel Reglament (CE) núm. 1069/2009, del Parlament
Europeu i del Consell, de 21 d’octubre de 2009, pel qual s’estableixen les normes sanitàries
aplicables als subproductes animals i els productes derivats no destinats al consum humà
i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1774/2002, si bé aquest no és aplicable sinó
a partir del 4 de març de 2011, per la qual cosa és necessari, per tant, establir els criteris
bàsics a partir dels quals les autoritats competents puguin delimitar les zones remotes, per
possibilitar l’aplicació de l’abans esmentada excepció que preveu la reglamentació
comunitària aplicable en aquests moments. D’altra banda, idèntica excepció es preveu a
l’article 19.1.b) del Reglament (CE) núm. 1069/2009, del Parlament Europeu i del Consell,
de 21 d’octubre de 2009.
En l’elaboració d’aquesta disposició han estat consultades les comunitats autònomes
i les entitats representatives dels sectors afectats.
En virtut d’això, a proposta 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 10 de setembre de 2010,
Article 1.

Objecte.

DISPOSO:

Aquest Reial decret té per objecte establir els criteris per a l’establiment per les
autoritats competents de les zones remotes als efectes que preveu l’article 9.1.b) 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 d’origen animal no destinats al consum
humà, en relació amb els subproductes generats a les explotacions ramaderes.
Article 2.

Definicions.

Als efectes d’aquesta norma s’entén com a unitats de bestiar gros (UBG) totals la
suma de les UBG de cada espècie, i s’aplica la taula de conversió següent:
Espècie animal: oví-cabrum:
Tipus d’animal: anyell de llet i cabrits. UBG:0,02.
Tipus d’animal: anyell. UBG: 0,05.
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Tipus d’animal: reposició UBG: 0,10.
Tipus d’animal: reproductors. UBG: 0,15.
Espècie animal: boví:
Tipus d’animal: fins a 6 mesos. UBG: 0,20.
Tipus d’animal: entre 6 i 24 mesos. UBG: 0,60.
Tipus d’animal: de més de 24 mesos. UBG: 1,00.
Espècie animal: equí:
Tipus d’animal: poltres. UBG: 0,30.
Tipus d’animal: reposició. UBG: 0,60.
Tipus d’animal: reproductors. UBG: 0,90.
Espècie animal: porcí:
Tipus d’animal: garrins. UBG: 0,02.
Tipus d’animal: porc d’engreix. UBG: 0,12
Tipus d’animal: reposició. UBG: 0,14.
Tipus d’animal: truges reproductores. UBG: 0,25.
Tipus d’animal: verros. UBG: 0,30.
Espècie animal: conills:
Tipus d’animal: reproductors. UBG: 0,01.
Tipus d’animal: d’engreix. UBG: 0,004.
Espècie animal: aviram.
Tipus d’animal: gallina. UBG: 0,009.
Tipus d’animal: recria gallines. UBG: 0,004.
Tipus d’animal: reproductors. UBG: 0,010.
Tipus d’animal: recria reproductors. UBG: 0,006.
Tipus d’animal: pollastre d’engreix. UBG: 0,004.
Tipus d’animal: galls dindis. UBG: 0,004.
Tipus d’animal: ànecs reproductors, ànecs engrossits. UBG: 0,008.
Tipus d’animal: ànecs d’engreix. UBG: 0,004.
Tipus d’animal: estruços adults. UBG: 0,1
Tipus d’animal: estruços d’engreix. UBG: 0,022.
Article 3.

Criteris per establir una zona remota.

Perquè l’autoritat competent estableixi la delimitació de les zones remotes, aquestes
han de complir els criteris següents:
1. En el cas de les comunitats autònomes insulars, i les ciutats de Ceuta i Melilla,
absència de plantes de transformació o de plantes d’incineració adequades o suficients
per al tractament dels subproductes que es vulguin exceptuar.
2. A la resta del territori nacional, o en el cas de territori insular que no compleixi
l’apartat anterior, la valoració i la conjugació, almenys, de dos dels criteris següents:
a) Baixa densitat ramadera: el càlcul de la densitat s’ha de realitzar amb el quocient
de les UBG totals de la zona per la superfície d’aquesta, de manera que el resultat sigui
significativament inferior a la densitat ramadera mitjana del seu territori.
b) Accessibilitat a la zona: s’ha de valorar la necessitat o no de l’ús de vies secundàries i
de pistes sense asfaltar, l’aïllament o la dificultat d’accés durant períodes de temps en els quals
les condicions climàtiques són adverses o l’elevada altitud de les zones muntanyoses.
c) Distància de la zona a les plantes de transformació o a les incineradores: s’ha de
valorar la distància a recórrer als establiments esmentats, juntament amb el temps de
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desplaçament, el volum de subproductes a recollir de les explotacions, així com l’increment
significatiu del cost de la recollida dels cadàvers en relació amb la mitjana del cost de
recollida a la mateixa comunitat autònoma.
d) Activitat productiva limitada per la protecció de l’hàbitat natural: s’ha de valorar si les
explotacions ramaderes estan situades o es troben a l’àrea d’influència directa dels parcs
nacionals o altres espais naturals protegits, i per tant, les explotacions ramaderes exerceixen
la seva activitat segons pràctiques tradicionals d’integració en el seu ecosistema.
Article 4.

Àmbit territorial de la zona remota i límit màxim.

1. L’àmbit territorial perquè l’autoritat competent defineixi una zona remota és la
comarca o la unitat veterinària local. En casos excepcionals, en els quals les valoracions
dels criteris de zones remotes entre ens locals de la mateixa comarca siguin discordants,
l’autoritat competent pot decidir que determinades zones remotes estiguin constituïdes
només per un o diversos ens locals.
2. El límit màxim perquè cada autoritat competent defineixi les seves zones remotes
és del 10 per cent de les UBG totals de tot el seu territori, excepte a les comunitats
autònomes insulars i a les ciutats de Ceuta i Melilla.
Article 5.

Incineració o enterrament in situ.

Per a l’autorització de la incineració o enterrament in situ a les zones remotes dels
subproductes generats a les explotacions ramaderes, i sens perjudici de les condicions
que estableix l’annex II del Reglament (CE) núm. 811/2003, de la Comissió, de 12 de maig
de 2003, pel qual s’apliquen les disposicions del Reglament (CE) núm. 1774/2002 relatives
a la prohibició del reciclatge dins de la mateixa espècie en el cas dels peixos, a l’enterrament
i la incineració de subproductes animals i a determinades mesures transitòries, l’autoritat
competent ha de vetllar perquè aquestes operacions es portin a terme tenint en compte les
guies o recomanacions existents a l’efecte elaborades per la Comissió nacional de
subproductes d’origen animal no destinats a consum humà, per la Comissió Europea o
altres d’existents.
Article 6.

Informació.

Les autoritats competents han de remetre al Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i
Marí, en el termini màxim d’un mes des del seu establiment, les zones remotes delimitades,
així com, si s’escau, les modificacions, perquè aquest ho traslladi a la Comissió Europea.
La relació de zones remotes i les seves modificacions s’ha de fer pública, almenys, a
través de la pàgina web del Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí.
Disposició final primera.

Títol competencial.

Aquest Reial decret té caràcter bàsic i es dicta a l’empara de l’article 149.1.13a i 16a
de la Constitució, pel qual s’atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de
bases i coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica, i en matèria de
bases i coordinació general de la sanitat.
Disposició final segona.

Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de
l’Estat».
Madrid, 10 de setembre de 2010.
JUAN CARLOS R.
La ministra de Medi Ambient,
i Medi Rural i Marí,
ELENA ESPINOSA MANGANA
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