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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS
1869

Reial decret 50/2018, de 2 de febrer, pel qual es desenvolupen les normes de
control de subproductes animals no destinats al consum humà i de sanitat
animal, en la pràctica cinegètica de caça major.

La Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal, considera el control de les malalties
dels animals un factor clau per al desenvolupament de la ramaderia, que és, a més, d’una
transcendència vital tant per a l’economia nacional com per a la salut pública, així com per
al manteniment i la conservació de la diversitat d’espècies animals.
En l’àmbit de la salut pública, per la possible transmissió de malalties dels animals a
l’home, i pels efectes nocius que per a aquest pot provocar la utilització de determinats
productes amb la finalitat d’augmentar la productivitat animal. Quant a l’economia nacional,
no solament per les pèrdues directes que la malaltia produeix en les explotacions
afectades, sinó també per les pèrdues indirectes que originen les restriccions que es
poden produir al mercat interior i exterior per als animals afectats i els seus productes, i
que poden arribar a tenir conseqüències greus. El contagi de malalties entre les diferents
espècies susceptibles d’animals domèstics i silvestres, així com la possible creació de
reservoris en el medi natural, fan que les actuacions sanitàries hagin d’estar unides tant en
l’un medi com en l’altre. Així mateix, les malalties epizoòtiques poden tenir conseqüències
greus en el medi natural, i poden arribar a afectar tota la piràmide ecològica i provocar
danys irreparables en la fauna silvestre.
La Llei esmentada estableix en l’article 5 que qualsevol persona física o jurídica,
pública o privada, està obligada a comunicar a l’autoritat competent, en la forma i el termini
establerts, tots els focus i les sospites de malalties de les que inclou la llista de malalties
de declaració obligatòria i de qualsevol altra de no llistada que pel seu caràcter epizoòtic,
o per la seva virulència especial, gravetat extrema o difusió ràpida impliquin un perill
potencial de contagi per a la població animal, la salut pública o per al medi ambient.
El 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, categoritza els subproductes en funció del risc per a la
salut pública i la salut animal. Així, els brots de malalties també podrien tenir un impacte
negatiu en el medi ambient i la sanitat animal en animals domèstics i fauna silvestre, no
solament pels problemes d’eliminació de subproductes que susciten, sinó també per les
seves conseqüències per a la biodiversitat.
En relació amb els subproductes derivats de l’activitat cinegètica, l’esmentat
Reglament (CE) núm. 1069/2009, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’octubre
de 2009, no és aplicable per als «cossos sencers o parts d’animals de caça silvestre que no
es recullin després de caçats, de conformitat amb les bones pràctiques de caça, sense
perjudici del Reglament (CE) núm. 853/2004» ni per als «subproductes animals procedents
de la caça silvestre i de la carn de caça silvestre que esmenta l’article 1, apartat 3, lletra e),
del Reglament (CE) núm. 853/2004». L’al·lusió al Reglament CE núm. 853/2004, del
Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, relatiu a normes específiques
d’higiene dels aliments d’origen animal, es refereix al que indica expressament l’article 1,
apartat 3, lletra e), pel qual s’exclou del seu àmbit d’aplicació el subministrament directe per
part dels caçadors de petites quantitats de caça silvestre o de carn de caça silvestre al
consumidor final o a establiments locals de venda al detall que subministren directament al
consumidor final. D’altra banda, el Reglament (CE) núm. 1069/2009, en els considerants 5,
6 i 7, reconeix que la normativa comunitària ha d’establir normes sanitàries, dins d’un marc
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coherent i global, per a la recollida, el transport, la manipulació, el tractament, el
processament o l’eliminació dels subproductes animals. Aquestes normes generals, a més,
han de ser proporcionals al risc que comportin per a la salut pública i salut animal, i han de
prendre en consideració els riscos que aquestes operacions impliquen per al medi ambient.
Una gestió correcta dels subproductes generats per la caça, a fi d’evitar que serveixin
d’aliment a carnívors oportunistes i senglars, sens dubte contribuiria a millorar la situació
sanitària actual. Aquesta gestió inclou mesures relacionades amb el destí dels cadàvers
d’animals que permeten no comprometre la conservació d’espècies necròfagues, en
compliment del Reial decret 1632/2011, de 14 de novembre, pel qual es regula l’alimentació
de determinades espècies de fauna silvestre amb subproductes animals no destinats al
consum humà.
El dipòsit d’aliments procedents de subproductes de caça major en canyets i a les
zones de protecció per a espècies necròfagues es considera adequat i desitjable per
seguir protegint aquestes espècies necròfagues. Per a això, hi ha pràctiques de gestió de
l’alimentació d’espècies necròfagues amb subproductes de caça major que compatibilitzen
la conservació necessària d’aquestes espècies silvestres amb un compliment adequat de
la normativa sanitària.
Aquest Reial decret s’ha sotmès al procediment que preveu la Directiva (UE) 2015/1535
del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de setembre de 2015, per la qual s’estableix un
procediment d’informació en matèria de reglamentacions tècniques i de regles relatives als
serveis de la societat de la informació, així com al que disposa el Reial decret 1337/1999,
de 31 de juliol, pel qual es regula la remissió d’informació en matèria de normes i
reglamentacions tècniques i reglaments relatius als serveis de la societat de la informació.
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.
En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi
Ambient, i de la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, d’acord amb el Consell
d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 2 de febrer
de 2018,
DISPOSO:
Article 1.

Objecte.

1. Aquest Reial decret té per objecte establir els procediments de recollida, transport,
ús i eliminació dels subproductes no destinats al consum humà procedents dels animals
abatuts durant les activitats cinegètiques de caça major.
2. El control sanitari per al consum humà de les peces caçades, així com la protecció
de la fauna, s’han de regular per la seva normativa específica.
Article 2.

Àmbit d’aplicació.

1. Aquest Reial decret és aplicable a totes les modalitats cinegètiques de caça major
col·lectiva, d’ara endavant caceres, que tinguin lloc en tot el territori nacional, i s’entenen
com a tals aquelles en què el nombre de llocs és superior a 40 o el nombre de peces
abatudes és superior a 20 per jornada de caça.
2. L’autoritat competent en matèria de sanitat animal pot estendre l’àmbit d’aplicació
d’aquest Reial decret a altres modalitats de caça major, independentment del nombre de
peces caçades o el nombre de llocs, a les comarques d’especial risc sanitari a què es
refereix l’article 8.
Article 3.

Definicions.

1. Als efectes d’aquest Reial decret són aplicables les definicions que preveu
l’article 3 del 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
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Reglament (CE) núm. 1774/2002, a l’article 2 del Reglament (UE) núm. 142/2011, de la
Comissió, de 25 de febrer de 2011, pel qual s’estableixen les disposicions d’aplicació del
Reglament (CE) núm. 1069/2009 del Parlament Europeu i del Consell, pel qual
s’estableixen les normes sanitàries aplicables als subproductes animals i els productes
derivats no destinats al consum humà, i la Directiva 97/78/CE del Consell quant a
determinades mostres i unitats exemptes dels controls veterinaris a la frontera en virtut
d’aquesta, i a l’article 3 de la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal. També són
aplicables les definicions que preveu el Reial decret 1632/2011, de 14 de novembre, pel
qual es regula l’alimentació de determinades espècies de fauna silvestre amb subproductes
animals no destinats al consum humà.
2. A més, als efectes d’aquest Reial decret es consideren:
a) Vísceres: els òrgans de les cavitats toràcica, abdominal i pelviana, així com la
tràquea i l’esòfag.
b) Material de la categoria 1: totes les parts del cos, incloses pells, vísceres, despulles
i altres subproductes generats en les activitats objecte de regulació d’aquest Reial decret,
procedents d’animals silvestres, quan se sospiti que estan infectats amb malalties
transmissibles als éssers humans o als animals. També es consideren material de la
categoria 1 les barreges d’aquest amb materials d’altres categories.
c) Material de la categoria 3: els cossos o les parts d’animals matats generats en
activitats cinegètiques de caça major, que siguin aptes per al consum humà d’acord amb
la legislació comunitària però no es destinin a aquest fi per motius comercials.
d) Material de la categoria 2: els subproductes animals procedents de la caça,
diferents del material de la categoria 1 o la categoria 3.
e) Trofeu de caça major: les banyes i els banyams adherits al crani o una part
d’aquest de les espècies cinegètiques de caça major que recull la Llei 1/1970, de 4 d’abril,
de caça, així com els ullals i les esmoladores del senglar. També es considera part del
trofeu la pell necessària per naturalitzar els animals mitjançant la taxidèrmia corresponent,
fins al pit, lliure de restes de carn, de l’esòfag i de la tràquea.
f) Responsable de la cacera: el titular de l’autorització que preveu l’article 4.1,
responsable del compliment de les prescripcions que preveu l’apartat 2 del mateix article.
És el responsable que els subproductes cinegètics es gestionin d’acord amb el que disposa
aquest Reial decret. El responsable de la cacera pot ser una persona física o jurídica, i, en
aquest últim cas, s’han d’indicar les dades del seu representant.
g) Caçador amb formació específica en sanitat animal: caçador amb els coneixements
suficients de la patologia de caça silvestre, adquirits a través d’una formació específica,
per poder-la sotmetre a un primer examen sobre el terreny. Ha d’estar present durant la
batuda i l’han d’informar els caçadors, prèvia evisceració, de qualsevol comportament
anòmal observat abans d’haver caçat la peça. Els requisits mínims de formació específica
els defineix l’annex IV d’aquest Reial decret.
h) Comarca de risc especial: àrea establerta per l’autoritat competent en matèria de
sanitat animal sobre la base de la situació sanitària d’aquesta, on la no-recollida i
l’abandonament al camp de peces de caça pugui ocasionar la impossibilitat o dificultat
d’eradicar, o fins i tot de controlar o prevenir, l’expansió d’epizoòties, en especial les
zoonosis, als animals de producció.
Article 4. Requisits específics per a l’autorització de gestió de subproductes animals no
destinats al consum humà en relació amb les activitats cinegètiques.
1. En cada cacera s’ha d’establir un responsable d’aquesta, les dades del qual s’han
de consignar en l’autorització, la comunicació o el llibre de registre de la cacera. Els
documents esmentats s’han de presentar a l’autoritat competent en la forma i els terminis
que aquesta disposi.
2. El responsable de la cacera s’ha d’assegurar que es disposi de:
a) Mitjans que permetin el transport dels animals abatuts i els subproductes generats
cap al lloc designat pel titular de l’activitat cinegètica, per al control sanitari.
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b) Zona de neteja i desinfecció fàcils que permeti la realització de l’examen dels
animals abatuts.
c) Un o diversos contenidors estancs, impermeables, de neteja i desinfecció fàcils i
amb tancament que eviti l’accés d’animals, per a l’emmagatzematge de les vísceres i
despulles dels animals abatuts. L’autoritat competent pot autoritzar la ubicació d’un o
diversos contenidors fora del vedat de caça en què s’ha portat a terme la cacera, sempre
que l’evisceració dels animals abatuts no es faci a l’interior del vedat i els animals es
transportin sencers fins al punt o punts on s’ha autoritzat la ubicació.
No obstant això, aquests contenidors no són necessaris si es disposa, en el moment
de l’activitat cinegètica, d’un mitjà de transport registrat d’acord amb la legislació vigent
adequat per a l’eliminació dels subproductes generats, de capacitat adequada al volum
previst per eliminar.
d) Acreditació de compromís de retirada dels subproductes amb una empresa
degudament autoritzada o registrada, excepte en els casos d’enterrament, o d’alimentació
d’espècies necròfagues d’interès comunitari en abocadors i en zones de protecció. En cas
de trasllat a un abocador, enterrament o alimentació d’espècies necròfagues d’interès
comunitari en zones de protecció, s’ha de sol·licitar autorització en la mateixa sol·licitud de
l’activitat cinegètica o en una sol·licitud independent. No és necessari disposar d’una
autorització específica per portar a terme l’alimentació d’espècies necròfagues d’interès
comunitari en zones de protecció sempre que la legislació de la comunitat autònoma
autoritzi de manera genèrica aquesta pràctica després de la cacera.
e) Els mitjans necessaris per garantir l’enterrament correcte dels subproductes de
conformitat amb les prescripcions tècniques que indica l’annex III. És el responsable de la
comprovació del compliment de les prescripcions tècniques esmentades, i ha de signar en
el registre d’aquests enterraments.
Article 5.

Transport i eliminació del material de risc de la categoria 1.

1. Els subproductes de la categoria 1 s’han de transportar com més aviat millor a un
establiment autoritzat per a la gestió o l’eliminació de material de la categoria 1, i han
d’anar emparats per un document d’acompanyament amb el contingut mínim que recull
l’annex I. Aquest document l’ha d’expedir el responsable de la cacera, i la destinació dels
subproductes és qualsevol de les que defineix l’article 12 del Reglament (CE)
núm. 1069/2009, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’octubre. Fins al moment del
transport, els subproductes s’han d’emmagatzemar en contenidors estancs, impermeables,
de neteja i desinfecció fàcils i amb un tancament adequat.
No obstant això, aquests contenidors no són necessaris si es disposa, en el moment
de l’activitat cinegètica, d’un mitjà de transport registrat d’acord amb la legislació vigent
adequat per a l’eliminació dels subproductes generats, de capacitat adequada al volum
previst per eliminar.
2. El transport dels subproductes fins a l’establiment autoritzat s’ha de fer en vehicles
registrats de conformitat amb l’article 20 del Reial decret 1528/2012, de 8 de novembre, pel
qual s’estableixen les normes aplicables als subproductes animals i els productes derivats
no destinats al consum humà, i en les condicions que estableix la normativa de
subproductes animals no destinats al consum humà.
3. El responsable de la cacera ha de conservar les còpies dels documents
d’acompanyament durant almenys dos anys des de la seva emissió, i estan a disposició
permanent de l’autoritat que els pugui sol·licitar.
4. En cas que el responsable de la cacera s’encarregui d’enviar trofeus de caça a un
taller de taxidèrmia, s’ha d’assegurar que es destinen a tallers de taxidèrmia registrats de
conformitat amb l’article 20 del Reial decret 1528/2012, de 8 de novembre, i que el seu
transport es faci en vehicles registrats de conformitat amb l’article esmentat, acompanyats
del document comercial corresponent, el contingut del qual figura en l’annex II, que ha
d’incloure la persona titular del trofeu.
5. La manipulació, el transport o l’elaboració de trofeus de caça per part dels seus
propietaris de manera directa estan exempts del registre que estableix l’article 20 del Reial
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decret 1528/2012, de 8 de novembre, però el seu transport ha d’anar emparat per un
document d’acompanyament, el contingut del qual recull l’annex II.
Article 6.

Transport i eliminació de material de risc de la categoria 2.

1. El material de la categoria 2 s’ha de transportar al més aviat possible, i ha d’anar
emparat per un document d’acompanyament amb el contingut mínim que recull l’annex I.
Aquest document l’ha d’expedir el responsable de la cacera, i el destí dels subproductes
és qualsevol dels que defineix l’article 13 del Reglament (CE) núm. 1069/2009, del
Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’octubre, que s’esmenten a continuació:
a) Eliminació directa per incineració/coincineració o després del seu processament
per esterilització a pressió si així ho exigeix l’autoritat competent.
b) Processament per esterilització a pressió en una planta autoritzada per al seu
posterior compostatge, transformació en biogàs o fabricació d’adobs i esmenes orgàniques.
c) Alimentació d’espècies necròfagues d’interès comunitari en abocaments, que han
de complir les prescripcions tècniques que preveu l’article 4 del Reial decret 1632/2011,
de 14 de desembre, i a aquest efecte no es poden ubicar en una zona de servituds dels
aeroports o aeròdroms d’ús públic i a una distància inferior a 4.000 m de la resta dels
aeròdroms.
En cas que l’activitat cinegètica, i concretament l’evisceració, finalitzi prop de l’ocàs, les
vísceres s’han de dipositar l’endemà després de l’alba, i s’han d’emmagatzemar fins llavors
en condicions que hi impedeixin l’accés d’animals carnívors i omnívors.
d) Alimentació d’espècies necròfagues d’interès comunitari a les zones de protecció
per a aquestes que preveu el Reial decret 1632/2011, de 14 de novembre.
En cas que l’activitat cinegètica es dugui a terme en l’àmbit d’una zona de protecció
per a l’alimentació d’espècies necròfagues d’interès comunitari, els subproductes es poden
destinar a un o diversos punts dins del vedat. Els punts esmentats s’han de situar:
1r En espais oberts i amb absència de vegetació arbòria o arbustiva.
2n A una distància superior als 13.000 metres d’aeroports o aeròdroms d’ús públic,
inclosos els heliports, i fora de la zona de servituds aeronàutiques, excepte la coordinació
expressa amb el gestor o responsable de la infraestructura aeronàutica i, quan sigui
procedent, subjecta a l’aplicació dels procediments d’identificació i gestió de riscos per la
realització d’activitats humanes o usos del sòl en l’entorn aeroportuari.
3r A una distància superior als 4.000 metres de la resta dels aeròdroms, heliports
inclosos.
4t Fora de cursos d’aigua o zones amb risc de contaminació d’aqüífers.
5è A una distància superior als 200 metres dels punts d’alimentació suplementària de
bestiar i ungulats silvestres, de tanques pròpies de l’explotació i de carreteres i camins.
6è A una distància superior als 500 metres d’habitatges humans i estables d’animals.
7è A una distància superior als 1.000 metres de línies elèctriques.
8è A una distància superior als 4.000 metres d’aerogeneradors.
En cas que l’activitat cinegètica, i concretament l’evisceració, finalitzi prop de l’ocàs, les
vísceres s’han de dipositar l’endemà després de l’alba, i s’han d’emmagatzemar en
condicions que hi impedeixin l’accés d’animals carnívors i omnívors.
e) Enterrament, sempre que l’autoritat competent ho autoritzi, amb les prescripcions
tècniques mínimes que reflecteix l’annex III, i de conformitat amb l’article 16 del Reial
decret 1528/2012, de 8 de novembre.
En cas que l’activitat cinegètica finalitzi prop de l’ocàs, els subproductes es poden
enterrar l’endemà després de l’alba, i s’han d’emmagatzemar fins llavors en condicions
que hi impedeixin l’accés d’animals carnívors i omnívors.
f) Altres usos especials d’alimentació animal que preveu l’article 15.1 del Reial decret
1528/2012, de 8 de novembre.
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2. El transport dels subproductes fins a l’establiment de destinació autoritzat s’ha de
fer en vehicles registrats d’acord amb l’article 20 del Reial decret 1528/2012, de 8 de
novembre, i en les condicions que estableix la normativa de subproductes animals no
destinats al consum humà.
Els vehicles que facin el transport dels subproductes als abocadors, als punts
d’alimentació o al lloc autoritzat per a l’enterrament dins del vedat cinegètic estan
exceptuats del registre.
3. El responsable de la cacera ha de conservar les còpies dels documents
d’acompanyament durant almenys dos anys des de la seva emissió, i estan a disposició
permanent de l’autoritat que els pugui sol·licitar.
4. En cas que el responsable de la cacera s’encarregui d’enviar trofeus de caça a un
taller de taxidèrmia, s’ha d’assegurar que es destinen a tallers de taxidèrmia registrats de
conformitat amb l’article 20 del Reial decret 1528/2012, de 8 de novembre, i que el seu
transport es faci en vehicles registrats de conformitat amb aquest article, acompanyats del
document comercial corresponent, el contingut del qual figura en l’annex II, que ha
d’incloure la persona titular del trofeu.
5. La manipulació, el transport o l’elaboració de trofeus de caça per part dels seus
propietaris de manera directa estan exempts de registre, però el seu transport ha d’anar
emparat per un document d’acompanyament, el contingut del qual recull l’annex II.
Article 7.

Transport i eliminació de material de risc de la categoria 3.

1. El material de la categoria 3 s’ha de transportar tan aviat com sigui possible, i ha
d’anar emparat per un document d’acompanyament amb el contingut mínim que recull
l’annex I. Aquest document l’ha d’expedir el responsable de la cacera, i la destinació dels
subproductes és qualsevol de les que defineix l’article 14 del Reglament (CE)
núm. 1069/2009, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’octubre, que s’esmenten a
continuació:
a) Eliminació per incineració/coincineració amb processament previ o sense.
b) Processament i utilització per a la fabricació d’adobs i esmenes del sòl d’origen
orgànic en les condicions que estableix el Reglament (CE) núm. 142/2011, de la Comissió,
de 25 de febrer de 2011.
c) Processament i utilització com a primera matèria per a la fabricació de pinsos
d’animals de companyia en les condicions que estableix la normativa.
d) Compostatge o transformació en biogàs.
e) Alimentació d’espècies necròfagues d’interès comunitari en abocadors, que han de
complir les prescripcions tècniques que preveu l’article 4 del Reial decret 1632/2011, de 14
de desembre, i a aquest efecte no es poden ubicar en una zona de servituds dels aeroports
o aeròdroms d’ús públic i a una distància inferior a 4.000 m de la resta dels aeròdroms.
En cas que l’activitat cinegètica, i concretament l’evisceració, finalitzi prop de l’ocàs, les
vísceres s’han de dipositar l’endemà després de l’alba, i s’han d’emmagatzemar fins llavors
en condicions que hi impedeixin l’accés d’animals carnívors i omnívors.
f) Alimentació d’espècies necròfagues d’interès comunitari a les zones de protecció
per a aquestes que preveu el Reial decret 1632/2011, de 14 de novembre.
En cas que l’activitat cinegètica es dugui a terme en l’àmbit d’una zona de protecció
per a l’alimentació d’espècies necròfagues d’interès comunitari, els subproductes es poden
destinar a un o diversos punts dins del vedat. Els punts esmentats s’han de situar:
1r En espais oberts i amb absència de vegetació arbòria o arbustiva.
2n A una distància superior als 13.000 metres d’aeroports o aeròdroms d’ús públic,
inclosos els heliports, i fora de la zona de servituds aeronàutiques, excepte la coordinació
expressa amb el gestor o responsable de la infraestructura aeronàutica i, quan sigui
procedent, subjecta a l’aplicació dels procediments d’identificació i gestió de riscos per la
realització d’activitats humanes o usos del sòl en l’entorn aeroportuari.
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3r A una distància superior als 4.000 metres de la resta dels aeròdroms, heliports
inclosos.
4t Fora de cursos d’aigua o zones amb risc de contaminació d’aqüífers.
5è A una distància superior als 200 metres dels punts d’alimentació suplementària de
bestiar i ungulats silvestres, de tanques pròpies de l’explotació i de carreteres i camins.
6è A una distància superior als 500 metres d’habitatges humans i estables d’animals.
7è A una distància superior als 1.000 metres de línies elèctriques.
8è A una distància superior als 4.000 metres d’aerogeneradors.
En cas que l’activitat cinegètica, i concretament l’evisceració, finalitzi prop de l’ocàs, les
vísceres s’han de dipositar l’endemà després de l’alba, i s’han d’emmagatzemar fins llavors
en condicions que hi impedeixin l’accés d’animals carnívors i omnívors.
g) Enterrament, sempre que l’autoritat competent així ho autoritzi, amb les
prescripcions tècniques mínimes que reflecteix l’annex III, de conformitat amb l’article 16
del Reial decret 1528/2012, de 8 de novembre.
En cas que l’activitat cinegètica finalitzi prop de l’ocàs, els subproductes es poden
enterrar l’endemà després de l’alba, i fins llavors s’han d’emmagatzemar en condicions
que hi impedeixin l’accés d’animals carnívors i omnívors.
h) Altres usos especials d’alimentació animal que preveu l’article 15.1 del Reial decret
1528/2012, de 8 de novembre.
2. El transport dels subproductes fins a l’establiment de destinació autoritzat s’ha de
fer en vehicles registrats d’acord amb l’article 20 del Reial decret 1528/2012, de 8 de
novembre, i en les condicions que estableix la normativa de subproductes animals no
destinats al consum humà.
Els vehicles que facin el transport de subproductes als abocadors, als punts
d’alimentació o al lloc autoritzat per a l’enterrament dins del vedat cinegètic estan
exceptuats del registre.
3. El responsable de la cacera ha de conservar les còpies dels documents
d’acompanyament durant almenys dos anys des de la seva emissió, i estan a disposició
permanent de l’autoritat que els pugui sol·licitar.
4. En cas que el responsable de la cacera s’encarregui d’enviar trofeus de caça a un
taller de taxidèrmia, s’ha d’assegurar que es destinen a tallers de taxidèrmia registrats de
conformitat amb l’article 20 del Reial decret 1528/2012, de 8 de novembre, i que el seu
transport es faci en vehicles registrats de conformitat amb l’article esmentat, acompanyats
del document comercial corresponent, el contingut del qual figura en l’annex II, que ha
d’incloure la persona titular del trofeu.
5. La manipulació, el transport o l’elaboració de trofeus de caça per part dels seus
propietaris de manera directa estan exempts de registre, però el seu transport ha d’anar
emparat per un document d’acompanyament, el contingut del qual recull l’annex II.
Article 8.

Comarques de risc especial.

1. L’autoritat competent en matèria de sanitat animal pot establir comarques de risc
especial en funció de l’evolució de la situació epidemiològica.
2. En aquestes comarques de risc especial, l’autoritat competent en matèria de
sanitat animal pot determinar la gestió dels subproductes animals objecte d’aquest Reial
decret mitjançant algun dels sistemes d’eliminació que aquest estableix, en funció del risc,
i pot establir condicions addicionals als sistemes d’eliminació esmentats, per tal de
minimitzar els riscos per a aquella comarca.
Article 9. Funcions del veterinari oficial, autoritzat o del caçador amb formació específica
en sanitat animal autoritzat per la comunitat autònoma en activitats cinegètiques de
caça major.
1. L’autoritat competent ha de designar, per a cada activitat cinegètica o conjunt
d’aquestes, serveis veterinaris oficials o, si s’escau, ha de delegar en un veterinari
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autoritzat o caçador amb formació específica en sanitat animal, que és responsable
d’examinar, en l’àmbit de les funcions d’aquest Reial decret, totes les peces abatudes
procedents de la cacera.
2. Els serveis veterinaris oficials o, si s’escau, el veterinari autoritzat o el caçador
amb formació específica en sanitat animal tenen les funcions següents:
a) Categoritzar els subproductes generats en la cacera.
b) Fer les preses de mostres, en cas que així ho designi l’autoritat competent, dins
del Pla nacional de vigilància de la fauna silvestre.
c) Participar en l’obtenció de qualsevol altra informació sanitària que assenyali, si
s’escau, l’autoritat competent.
d) La comunicació a l’autoritat competent de les sospites, de conformitat amb
l’article 5 de la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de qualsevol malaltia que inclou l’annex I del Reial
decret 526/2014, de 20 de juny, pel qual s’estableix la llista de les malalties dels animals
de declaració obligatòria i se’n regula la notificació, i de qualsevol altra de no llistada que
pel seu caràcter epizoòtic, o per la seva virulència especial, gravetat extrema o difusió
ràpida impliquin un perill potencial de contagi per a la població animal, la salut pública o
per al medi ambient. La comunicació s’ha de portar a terme en el termini més breu possible,
sense que sigui superior a 24 hores.
Article 10.

Controls.

L’autoritat competent ha de portar a terme controls, en la forma i amb la freqüència que
aquesta disposi, sobre el compliment del que preveu aquest Reial decret.
Article 11. 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 8/2003, de 24 d’abril, sense perjudici de les
responsabilitats civils, penals, o d’un altre ordre, que puguin concórrer.
Disposició final primera.

Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1, regles 16a i 23a
de la Constitució espanyola, 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.

Aquest Reial decret entra en vigor l’1 de juliol de 2018.
Madrid, 2 de febrer de 2018.
FELIPE R.
La vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència
i per a les Administracions Territorials,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
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ANNEX I
Dades mínimes del document d’acompanyament comercial per al transport
de subproductes animals procedents de caceres
El document comercial consta de tres còpies:
– Una còpia queda en poder del responsable de la cacera.
– Una altra còpia, en poder del transportista.
– L’original es queda a la destinació.
1.

Dades del vedat o l’explotació d’origen:

a) Nom i NIF del titular.
b) Nom i NIF del responsable de la cacera.
c) Núm. de registre del vedat.
d) Municipi.
e) Província.
2. Nom i NIF del veterinari o, si s’escau, del caçador amb formació específica en
sanitat animal.
3. Dades de la partida:
a) Espècie animal.
b) Nre. de contenidors/pes aproximat.
c) Categoria.
d) Descripció de la mercaderia.
e) Data de recollida.
4.

Dades del transportista:

a) Empresa.
b) NIF.
c) Adreça.
d) Codi postal.
e) Matrícula del vehicle.
f) Núm. de registre.
5.

Destinació:

a) Nom o raó social.
b) Núm. d’autorització o registre.
c) Adreça.
d) Codi postal.
e) Activitat.
6.

Declaració de conformitat:

a)

De l’expedidor.

El sotasignat declara que la informació que descriuen els apartats 1, 2 i 3 és correcta i
que s’han adoptat totes les precaucions necessàries per evitar riscos per a la salut pública
o la salut animal.
Lloc, data i signatura.
b)

Del transportista.

El sotasignat declara que la informació que descriu l’apartat 4 és correcta i que s’han
adoptat totes les precaucions necessàries per evitar riscos per a la salut pública o la salut
animal.
Lloc, data i signatura.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 38

Dilluns 12 de febrer de 2018

Secc. I. Pàg. 10

c) Del receptor.
El sotasignat declara que la informació que descriu l’apartat 5 és correcta, i que la
descripció de la mercaderia que recull l’apartat 3 es correspon amb la mercaderia rebuda
(a excepció del pes estimat).
Lloc, data i signatura.
ANNEX II
Dades mínimes del document d’acompanyament per al transport de trofeus
de caça major
El document comercial consta de tres còpies:
– Una còpia queda en poder del responsable de la cacera.
– Una altra còpia, en poder del transportista.
– L’original es queda a la destinació.
1.

Dades d’origen:

a) Nom i NIF del titular del vedat.
b) Nom i NIF del responsable de la cacera.
c) Núm. de registre del vedat.
d) Municipi.
e) Província.
2. Nom i NIF del veterinari o, si s’escau, del caçador amb formació específica en
sanitat animal:
3. Dades de la partida:
a) Espècie animal.
b) Nom i NIF del titular del trofeu.
c) Categoria.
d) Descripció de la mercaderia.
e) Data de recollida.
f) Nre. de contenidors/pes aproximat.
4.

Dades del transportista:

a) Empresa.
b) NIF.
c) Adreça.
d) Codi postal.
e) Matrícula del vehicle.
f) Núm. de registre.
5.

Dades del lloc de destinació:

a) Nom i NIF.
b) Adreça.
c) Codi postal.
d) Núm. de registre.
e) Domicili particular.
6.

Declaració de conformitat:

a)

De l’expedidor.

El sotasignat declara que la informació que descriuen els apartats 1, 2 i 3 és correcta i
que s’han adoptat totes les precaucions necessàries per evitar riscos per a la salut pública
o la salut animal.
Lloc, data i signatura.
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Del transportista.

El sotasignat declara que la informació que descriu l’apartat 4 és correcta i que s’han
adoptat totes les precaucions necessàries per evitar riscos per a la salut pública o la salut
animal.
Lloc, data i signatura.
c) Del receptor.
El sotasignat declara que la informació que descriu l’apartat 5 és correcta, i que la
descripció de la mercaderia que recull l’apartat 3 es correspon amb la mercaderia rebuda
(a excepció del pes estimat).
Lloc, data i signatura.
A)

Moviments directes de trofeus de caça des del vedat fins a la taxidèrmia.

S’ha d’emplenar tota la informació excepte l’apartat 5.e).
B)

Moviments privats des del vedat fins a la taxidèrmia.

S’han d’emplenar els apartats 1, 2, 3 (excepte l’apartat 3.f) i 5 (excepte el paràgraf e).
C)

Moviments privats des del vedat fins al domicili particular.

S’ha d’emplenar la informació que contenen els apartats 1, 2, 3 (excepte l’apartat 3.f) i
l’apartat 5.e).
En cas que posteriorment es traslladi el trofeu des del domicili fins a la taxidèrmia s’ha
d’emplenar la informació de l’apartat 4.d). En aquest cas, el particular s’ha de quedar una
quarta còpia del document, i n’ha de deixar l’original a la taxidèrmia.
ANNEX III
Prescripcions tècniques mínimes per a l’autorització de l’enterrament
1. L’enterrament ha de garantir la impossibilitat d’accés a animals carnívors o
omnívors.
2. L’enterrament s’ha de portar a terme mitjançant procediments que no danyin el
medi ambient (riscos per a l’aigua, l’aire, el sòl, plantes i animals, sorolls o olors) ni la salut
pública.
3. Els subproductes a la fossa, abans de ser enterrats, s’han de cobrir o impregnar
amb un desinfectant apropiat (calç, distribuïda uniformement entre capa i capa de
subproductes, combinacions d’amonis quaternaris amb un o diversos aldehids, agents
oxidants a base de monosulfonats de sodi i potassi, etc.).
4. El responsable de l’enterrament ha de mantenir registres de:
a) La data de l’enterrament.
b) El lloc de l’enterrament, indicant-hi coordenades geogràfiques.
c) Quantitats, categories i espècies dels subproductes animals enterrats.
d) Signatura del responsable de la cacera.
5. Aquest registre s’ha de conservar durant almenys dos anys, i està a disposició
permanent de l’autoritat competent de control per a la seva supervisió.
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ANNEX IV
Requisits mínims de formació del caçador amb formació específica en sanitat
animal
Bloc 1.

La caça: gestió i sanitat.

1.1 Espècies cinegètiques principals i la seva situació a Espanya. Reconeixement de
l’edat en espècies cinegètiques.
1.2 Nocions bàsiques sobre ecologia de les espècies cinegètiques, caça i
sobreabundància.
1.3 Caça a Espanya: models de gestió cinegètica.
1.4 Epidemiologia de les malalties rellevants. Aspectes sanitaris de l’activitat
cinegètica.
1.5 Claus per a una gestió cinegètica responsable des del punt de vista sanitari.
Bloc 2. Actuació del caçador format.
2.1
2.2
2.3

Normes generals d’higiene i manipulació.
Evisceració i especejament.
Patologia: reconeixement d’alteracions i lesions més importants.

Bloc 3.

http://www.boe.es

Gestió de subproductes cinegètics.
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