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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
5715 Ordre PRE/680/2011, de 23 de març, per la qual es deroga l’Ordre de 16 de 

setembre de 1994, per la qual es dicten normes per a la identificació individual 
dels fetges de bovins.

En un exercici de consolidació, actualització i simplificació, el Consell i el Parlament 
Europeu han adoptat en els últims anys un conjunt de reglaments i directives que 
reestructuren i actualitzen les normes d’higiene de tots els productes alimentaris, inclosos 
els productes d’origen animal, i explícitament deroguen part de la legislació europea en la 
matèria. Una importància especial va tenir a aquests efectes l’aprovació de la Directiva 
2004/41/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’abril de 2004, per la qual es 
deroguen determinades directives que estableixen les condicions d’higiene dels productes 
alimentaris i les condicions sanitàries per a la producció i comercialització de determinats 
productes d’origen animal destinats al consum humà i es modifiquen les directives 89/662/
CEE i 92/118/CEE del Consell i la Decisió 95/408/CE del Consell.

També resulta destacable l’aprovació dels reglaments següents: Reglament (CE) núm. 
852/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, relatiu a la higiene 
dels productes alimentaris, 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 i el 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.

En l’àmbit nacional, el Reial decret 640/2006, de 26 de maig, pel qual es regulen 
determinades condicions d’aplicació de les disposicions comunitàries en matèria d’higiene, 
de la producció i comercialització dels productes alimentaris, va derogar totes les 
disposicions nacionals que havien incorporat al dret espanyol les directives derogades 
mitjançant aquest paquet de reglaments.

Entre les normes derogades hi ha el Reial decret 147/1993, de 29 de gener, pel qual 
s’estableixen les condicions sanitàries de producció i comercialització de carns fresques, 
que imposava en els punts 32 i 52 del seu annex, entre altres, l’obligació de dotar d’un 
mitjà d’identificació els fetges de bovins, que, en qualsevol moment, permetés conèixer la 
canal de procedència, així com d’un marcatge a foc en què constés el número del Registre 
general sanitari d’aliments de l’establiment en què s’hagués realitzat el sacrifici.

Per complementar el sistema d’identificació dels fetges dels bovins, de manera que es 
pogués determinar directament l’animal de procedència i, amb això, la ramaderia o 
l’explotació d’origen, es va promulgar l’Ordre de 16 de setembre de 1994 per la qual es 
dicten normes per a la identificació individual dels fetges de bovins.

La vigència formal d’aquesta Ordre no està justificada ja que en matèria d’identificació 
de productes alimentaris en general, i de carns en particular, resulten directament aplicables 
els reglaments CE 853/2004 i 854/2004, de 29 d’abril.

En l’elaboració d’aquesta Ordre s’han consultat les comunitats autònomes i les ciutats 
de Ceuta i Melilla, així com els sectors afectats, i la Comissió Interministerial per a 
l’Ordenació Alimentària n’ha emès l’informe preceptiu.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Sanitat, Política Social i Igualtat i de la 
ministra de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, d’acord amb el Consell d’Estat, disposo:

Article únic. Derogació normativa.

Queda derogada l’Ordre de 16 de setembre de 1994, per la qual es dicten normes per 
a la identificació individual dels fetges de bovins.
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Disposició final primera. Títol competencial.

Aquesta Ordre es dicta a l’empara del que estableix 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.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 23 de març de 2011.– El ministre de la Presidència, Ramón Jáuregui Atondo.
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