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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS
AMB LES CORTS I IGUALTAT

16637 Reial decret 638/2019, de 8 de novembre, pel qual s’estableixen les condicions 
bàsiques que han de complir els centres de neteja i desinfecció dels vehicles 
dedicats al transport per carretera d’animals vius, productes per a l’alimentació 
d’animals de producció i subproductes d’origen animal no destinats a consum 
humà, i es crea el Registre nacional de centres de neteja i desinfecció.

L’article 47 de la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal, va establir l’obligatorietat 
de l’autorització per als transports d’animals. La necessitat que aquests transports es 
netegin i es desinfectin amb productes autoritzats, una vegada descarregats els animals, 
la recull l’article 49.

Mitjançant el Reial decret 1559/2005, de 23 de desembre, sobre condicions bàsiques 
que han de complir els centres de neteja i desinfecció dels vehicles dedicats al transport 
per carretera en el sector ramader, es va establir la normativa bàsica reguladora. Aquesta 
norma va substituir el Reial decret 644/2002, de 5 de juliol, sobre condicions bàsiques que 
han de complir els centres de neteja i desinfecció dels vehicles dedicats al transport de 
bestiar per carretera.

L’experiència adquirida en l’aplicació de la norma esmentada anteriorment fa necessari 
efectuar canvis que afecten diversos articles d’aquesta.

Com a novetat, s’exclouen del seu àmbit d’aplicació les instal·lacions i els dispositius 
de neteja i desinfecció annexos a establiments, dins del marc que preveu a l’efecte el 
Reglament (CE) núm. 1069/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’octubre, 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 (Reglament sobre subproductes animals), atès que el 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, ja regula la neteja i la desinfecció 
dels vehicles que transporten subproductes als establiments esmentats.

Igualment, i sense perjudici del que estableix el Reglament (CE) núm. 183/2005 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 12 de gener de 2005, pel qual es fixen requisits en 
matèria d’higiene dels pinsos, s’exclouen en el projecte els transports de productes per a 
l’alimentació d’animals quan no es donin casos d’epizoòties o altres problemes de sanitat 
animal, amb la finalitat d’agilitzar el règim a què estaven sotmesos aquests mitjans de 
transport que no implicaven una amenaça per a la salut animal.

Es manté l’autorització dels centres per part de l’òrgan competent de la comunitat 
autònoma en què radiquin, però l’autorització queda condicionada, de manera general, per 
l’exigència d’un informe tècnic que ha d’incloure un estudi de dimensionament i capacitat 
del centre.

Es mantenen els requisits per concedir l’autorització amb més exigències en les 
tanques, els asfaltatges i els accessos al centre, però s’estableixen excepcions a certs 
requisits pel baix risc sanitari. En el cas de la distància mínima d’un quilòmetre a altres 
explotacions ramaderes, es flexibilitzen els requisits d’autorització per fer-los més adaptats 
al risc, de manera que s’exceptuen els centres que estiguin situats en zones d’alta densitat 
ramadera, sempre que s’instal·lin dins d’un polígon industrial i s’estableixin mesures de 
bioseguretat complementàries, i els de nova instal·lació, sempre que no hi hagi risc sanitari 
i no hi hagi al municipi cap centre de desinfecció d’ús públic sota determinades condicions. 
En el cas dels requisits relatius a les instal·lacions i l’equipament, s’exceptuen els centres 
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de neteja i desinfecció que donen servei a vehicles de transport per carretera de peixos, 
de gossos de gossades o canilles, inclosos els existents a les finques on es porta a terme 
l’activitat cinegètica, els centres que donen servei a vehicles de transport per carretera 
d’èquids (amb una capacitat màxima de dos animals), els que donen servei a vehicles de 
transport per carretera d’altres animals de producció en explotacions ramaderes, nuclis 
zoològics o escorxadors de baix risc, en desplaçaments de curta distància i un nombre 
reduït d’animals i sempre dins de la comunitat autònoma. En qualsevol cas, aquests 
centres s’han de dissenyar i organitzar específicament per poder portar a terme amb 
eficàcia la neteja i la desinfecció tenint en compte les característiques dels vehicles. Així 
mateix, s’estableix un règim especial per al transport d’èquids que participin en activitats 
esportives durant un màxim de 72 hores.

Es canvien algunes normes de funcionament dels centres a l’annex II i s’inclou la 
possibilitat d’efectuar un tractament desinfectant tèrmic, sempre que garanteixi la 
inactivació dels agents patògens. D’altra banda, es permet a les autoritats competents 
exceptuar de les normes esmentades els centres de baix risc i els situats a escorxadors de 
baix risc, que poden funcionar amb les normes establertes per aquestes autoritats en la 
seva autorització respectiva.

El projecte desplega les excepcions per a l’obligació de disposar d’un centre de neteja 
i desinfecció en els escorxadors a l’empara de l’article 49 de la Llei 8/2003, de 24 d’abril. 
En aquest article s’estableix que, en el cas de transports i de descàrrega en un escorxador, 
el vehicle ha de sortir d’aquest necessàriament buit, net i desinfectat, i que els escorxadors 
han de disposar, a les seves instal·lacions, d’un centre de neteja i desinfecció de vehicles 
de transport d’animals. L’apartat 3 d’aquest article preveu el desplegament reglamentari 
d’excepcions a aquesta exigència.

Aquest Reial decret regula la possible excepció a l’exigència que preveu 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, que tots els 
escorxadors disposin d’un centre de neteja i desinfecció.

Per a això es crea un article que regula els denominats «escorxadors de baix risc» en 
funció del nombre de dies d’activitat a la setmana, el nombre de vehicles que rep, l’origen 
d’aquests i la procedència dels animals. Aquests escorxadors poden ser autoritzats a no 
disposar del seu propi centre de neteja i desinfecció si compleixen una sèrie de requisits 
que els permeti seguir la traçabilitat dels vehicles que remetin al centre de neteja i 
desinfecció més pròxim.

Als centres de neteja i desinfecció que hi ha dins d’aquest tipus d’escorxadors se’ls 
aplica mutatis mutandis els requisits que conté l’annex II. Una altra de les novetats 
principals és la creació del Registre nacional de centres de neteja i desinfecció, que ha de 
començar a funcionar l’1 de juliol de 2020, de consulta pública i administrat pel Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, a través del qual han de ser enviades les comunicacions 
de les autoritzacions i les seves incidències per part de l’autoritat competent, i en el qual 
s’aborda la classificació dels centres amb una terminologia que permeti posar a disposició 
del públic la informació de la ubicació dels centres d’accés lliure.

En interès d’una claredat i una eficàcia més grans, el certificat o el taló de desinfecció 
es pot conservar en format electrònic o a través d’un registre de neteja i desinfecció que 
ha d’estar disponible al vehicle. D’altra banda, s’inclou la necessitat de registre dels 
precintes utilitzats al centre de neteja i desinfecció i s’introdueix la possibilitat que el 
registre mantingut al centre sigui en format electrònic, incloses algunes dades noves dins 
de les dades mínimes que han de formar part del registre.

Finalment, s’introdueix un pla de controls, que han d’efectuar les autoritats competents 
segons el risc que presenti cada centre del seu àmbit territorial i que han de servir de base 
per mantenir, retirar o suspendre les autoritzacions concedides.

El Reial decret s’aplica sense perjudici del que estableix la Llei 32/2007, de 7 de 
novembre, per a la cura dels animals en la seva explotació, transport, experimentació i 
sacrifici, en especial pel que fa a infraccions, quan l’incompliment de la norma present 
generi patiment o dany al corresponent animal viu que és transportat.
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A causa de l’abast i el contingut de les modificacions, raons de seguretat jurídica 
aconsellen que s’aprovi un nou reial decret regulador de la normativa bàsica en aquesta 
matèria.

En l’elaboració d’aquest Reial decret s’han consultat les comunitats autònomes, les 
ciutats de Ceuta i Melilla i les entitats representatives dels interessos dels sectors afectats. 
Atès el caràcter tècnic marcat d’aquesta norma, es considera apropiat adoptar-la mitjançant 
un reial decret.

La regulació que conté aquest Reial decret s’ajusta als principis que preveu l’article 
129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. Així, d’acord amb els principis de necessitat i eficàcia, aquesta 
norma es justifica en la necessitat d’establir una ordenació adequada dels centres de 
neteja i desinfecció dels vehicles dedicats al transport per carretera d’animals vius, 
productes per a l’alimentació d’animals de producció i subproductes d’origen animal no 
destinats a consum humà. Es compleix el principi de proporcionalitat i la regulació es limita 
a la mínima imprescindible per aplicar l’article 49 de la Llei 8/2003, de 24 d’abril, i no 
s’estableixen autoritzacions més enllà del que aquesta preveu. En aplicació del principi 
d’eficiència, es limiten les càrregues administratives a les imprescindibles per a la 
consecució de les finalitats descrites. En aplicació del principi de transparència, a més de 
l’audiència pública, durant la tramitació d’aquesta disposició s’han consultat les comunitats 
autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla, així com les entitats representatives dels sectors 
afectats. I, d’acord amb el principi de seguretat jurídica, es deroga el Reial decret 
1559/2005, de 23 de desembre.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació i del ministre 
de Foment, amb l’aprovació prèvia de la ministra de Política Territorial i Funció Pública, 
d’acord amb el Consell d’Estat, i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la 
reunió del dia 8 de novembre de 2019,

DISPOSO:

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

1. Aquest Reial decret té per objecte la regulació i l’establiment de les condicions 
bàsiques dels equips, les instal·lacions i el funcionament dels centres de neteja i 
desinfecció de vehicles dedicats al transport per carretera de:

a) Animals de producció, incloses les espècies cinegètiques, però exceptuats els 
ruscos d’abelles, els mol·luscs i els crustacis.

b) Gossos de gossades o canilles.
c) Productes per a l’alimentació dels animals de producció esmentats, d’ara endavant 

productes per a l’alimentació dels animals, únicament en cas d’epizoòties o per altres 
motius de sanitat animal, segons ho determini l’autoritat competent.

d) Subproductes d’origen animal no destinats a consum humà.

2. S’exclouen del seu àmbit d’aplicació les instal·lacions i els dispositius de neteja i 
desinfecció annexos a establiments dins del marc que preveuen a l’efecte el Reglament 
(CE) núm. 1069/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’octubre, 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 (Reglament sobre subproductes animals), i el 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 pel que fa a 
determinades mostres i unitats exemptes dels controls veterinaris a la frontera en virtut 
d’aquesta.
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Article 2. Definicions.

1. Als efectes d’aquest Reial decret són aplicables les definicions que contenen 
l’article 3 de la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal, el Reial decret 1528/2012, de 
8 de novembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables als subproductes animals i els 
productes derivats no destinats a consum humà, i 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, pel qual s’estableixen normes 
específiques d’higiene dels aliments d’origen animal.

2. Així mateix, s’entén com a:

a) Centre de neteja i desinfecció de serveis a tercers: centre d’ús públic que dona 
servei a qualsevol vehicle de transport per carretera d’animals, productes per a l’alimentació 
dels animals o subproductes, d’acord amb l’autorització que tingui concedida en cada cas.

b) Centre d’ús restringit: centre habilitat amb la finalitat de donar servei exclusivament 
als vehicles de transport d’animals per carretera que pertanyen o que donen servei a una 
agrupació, una empresa o una associació.

c) Centre annex a un establiment: centre habilitat amb la finalitat de donar servei 
exclusivament als vehicles de transport d’animals per carretera que pertanyen o que donen 
servei a una explotació ramadera, un nucli zoològic, un centre de concentració, un punt de 
control, un escorxador, un establiment de subproductes animals no destinats al consum 
humà (SANDACH) o d’altres al qual estan annexos.

d) Agents patògens: els 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 que afectin les espècies per a les quals està autoritzat el centre en 
cas que estigui restringit a certes espècies, els que inclou l’apartat A.1 en el cas dels 
centres autoritzats per a vehicles de transport d’animals terrestres i els que inclou l’apartat 
A.2 en el cas dels centres autoritzats per a vehicles d’animals aquàtics.

e) Persona responsable del procediment d’aplicació: és la persona responsable de la 
validesa del procediment d’aplicació del tractament de neteja i desinfecció, així com del 
seu compliment, sense perjudici del que estableix el Reial decret 830/2010, de 15 de juny, 
pel qual s’estableix la normativa reguladora de la capacitació per realitzar tractament amb 
biocides.

Article 3. Neteja i desinfecció.

1. La neteja i la desinfecció de vehicles dedicats al transport per carretera d’animals 
de producció o de productes per a l’alimentació d’aquests animals només es poden 
efectuar als centres autoritzats de conformitat amb el que disposa aquest Reial decret.

La neteja i la desinfecció de vehicles dedicats al transport per carretera de subproductes 
d’origen animal no destinats al consum humà s’han d’efectuar als centres autoritzats de 
conformitat amb el que disposa aquest Reial decret, excepte aquells la neteja i la 
desinfecció dels quals s’hagin d’efectuar a instal·lacions o dispositius previstos a l’efecte 
en el Reglament (CE) núm. 1069/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 
d’octubre de 2009, i en el Reglament (UE) núm. 142/2011 de la Comissió, de 25 de febrer 
de 2011.

2. La neteja i la desinfecció s’han d’efectuar al centre autoritzat més proper al lloc on 
s’hagin descarregat els animals transportats, amb les excepcions següents:

a) En el cas dels vehicles de transport per carretera de peixos, la neteja i la 
desinfecció s’han d’efectuar a la mateixa explotació de destinació si aquesta disposa d’un 
centre autoritzat per a la neteja i la desinfecció d’aquells; si no n’hi ha, al centre autoritzat 
de la mateixa empresa transportista que estigui més proper a la descàrrega i, si aquest no 
existeix, al centre autoritzat per a la neteja i la desinfecció d’aquests vehicles més proper 
a la descàrrega.

b) Quan els vehicles transportin animals amb la finalitat de reproducció o engreix, es 
desplacin des d’una explotació ramadera que disposa d’un centre autoritzat a la mateixa 
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explotació i després de fer el trasllat tornen directament a aquella, on s’han d’efectuar la 
neteja i la desinfecció prèvies a la càrrega.

c) Quan els vehicles transportin animals amb la finalitat de reproducció o engreix, 
siguin propietat d’agrupacions, empreses o associacions que tenen un centre d’ús restringit 
i després de fer el trasllat van directament a aquest centre, on s’han d’efectuar la neteja i 
la desinfecció prèvies a la càrrega.

3. Quan la neteja i la desinfecció dels vehicles de transport de subproductes d’origen 
animal no destinats a consum humà es portin a terme en centres de neteja i desinfecció 
autoritzats de conformitat amb el que disposa aquest Reial decret, s’han d’efectuar al 
centre autoritzat més proper al lloc on s’hagin descarregat els subproductes transportats.

Així mateix, i sense perjudici del que preveu el Reglament (CE) núm. 183/2005 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 12 de gener de 2005, pel qual es fixen requisits en 
matèria d’higiene dels pinsos, els vehicles de transport per carretera de productes per a 
l’alimentació dels animals de producció de les espècies que recull l’article 1.1.a), en cas 
d’epizoòtia o per altres motius de sanitat animal, s’han de rentar i desinfectar amb la 
freqüència que determini l’autoritat competent.

Article 4. Autorització i registre d’autoritzacions.

1. Tots els centres de neteja i desinfecció els ha d’autoritzar i registrar l’òrgan 
competent de la comunitat autònoma o de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, en 
l’àmbit territorial de les quals estiguin ubicats.

No obstant això, els centres en què únicament i exclusivament s’efectuïn operacions 
de neteja i desinfecció de vehicles de transport per carretera d’animals adscrits als 
ministeris de Defensa o de l’Interior, o dels seus organismes públics corresponents, els ha 
d’autoritzar i registrar l’òrgan competent del departament respectiu.

2. Per a la concessió de l’autorització han de complir, almenys, els requisits que 
estableix l’article 5. L’autorització s’ha de modificar, suspendre o extingir en cas 
d’incompliment, total o parcial, dels requisits esmentats, mitjançant el procediment 
corresponent. L’autorització es pot limitar a una o a diverses espècies particulars d’animals 
de producció, a determinades categories o estat sanitari dels animals, a la capacitat del 
vehicle, a determinats productes per a la seva alimentació o a determinades categories de 
subproductes d’origen animal no destinats a consum humà, així com es pot suspendre, 
modificar o extingir en funció de la situació sanitària de la zona de localització del centre 
de què es tracti.

3. L’autoritat competent ha d’assignar un número de registre a cada centre de neteja 
i desinfecció autoritzat, compost per 7 caràcters. Els dos primers corresponen a la província 
que pertoqui i els cinc següents són un número correlatiu per a cada centre de la província, 
seguits per un últim caràcter que indica el tipus de centre de neteja i desinfecció, que és:

La lletra «T» si es tracta d’un centre de serveis a tercers.
La lletra «R» si es tracta d’un centre d’ús restringit.
La lletra «A» si es tracta d’un centre annex a un establiment.

4. Per obtenir l’autorització s’ha d’exigir un informe tècnic que inclogui un estudi de 
dimensionament i capacitat del centre, llevat dels centres exceptuats d’acord amb l’article 
5.4.b) i 5.4.c). A més, s’ha d’assegurar que compleix els requisits exigits per a les 
instal·lacions i l’equipament de l’annex I o les condicions adequades per als centres 
exceptuats d’acord amb l’article 5.4.

Article 5. Requisits mínims per a l’autorització.

Perquè l’autoritat competent els pugui autoritzar, els centres de neteja i desinfecció han 
de complir, almenys, els requisits següents:
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1. Estar situats a una distància mínima d’un quilòmetre de qualsevol explotació 
ramadera amb les excepcions següents:

a) Els annexos a un establiment segons estableix l’article 2.2.c).
b) Els centres de neteja i desinfecció autoritzats per l’òrgan competent de la comunitat 

autònoma o de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, abans de l’entrada en vigor 
d’aquest Reial decret, sempre que segons el parer d’aquesta la seva situació no impliqui 
un risc sanitari.

c) Els centres de neteja i desinfecció d’ús restringit, segons estableix l’article 2.2.b, 
han d’estar situats a una distància mínima d’un quilòmetre de qualsevol explotació 
ramadera, i l’autoritat competent pot fer una excepció a aquest requisit quan afecti una 
explotació pertanyent a l’entitat a la qual donen servei. En aquest cas és necessari el 
consentiment exprés del titular del centre de neteja i desinfecció i del titular de l’explotació 
respecte a la qual es redueixen les distàncies.

d) Els centres de neteja i desinfecció situats en zones d’alta densitat ramadera, 
sempre que s’instal·lin dins d’un polígon industrial i s’estableixin mesures de bioseguretat 
complementàries per evitar el risc de difusió de malalties.

e) Els casos en què hi hagi factors de consideració especial, com les característiques 
geogràfiques del territori o que les espècies per a les quals s’autoritzi el centre no 
representin un risc sanitari per a les espècies presents en l’explotació ramadera, i 
mitjançant una norma s’eximeixi d’aquest requisit des de l’òrgan competent de la comunitat 
autònoma o de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla on radiqui el centre.

f) Els centres de neteja i desinfecció de nova instal·lació, sempre que no hi hagi una 
epizoòtia o un altre motiu de sanitat animal que així ho aconselli, i no hi hagi al municipi 
cap centre de desinfecció d’ús públic, quan la ubicació del centre estigui annexa a 
embarcadors d’animals, bàscules i mànigues de maneig, sempre que aquestes 
instal·lacions sanitàries i de benestar animal siguin d’ús públic i estiguin en funcionament.

Aquest apartat s’aplica sense perjudici de les distàncies que estableixen les respectives 
normes d’ordenació sectorial de les explotacions ramaderes.

2. Estar situats en una zona que no estigui sotmesa a una prohibició o una restricció 
de conformitat amb la legislació sanitària vigent. En cas que es restringeixin els moviments 
de vehicles de transport d’animals vius a la zona on estiguin ubicats, només poden donar 
servei als vehicles que operin dins d’aquesta zona restringida.

3. Als centres en què durant la desinfecció s’utilitzin biocides, complir els requisits 
que estableix el Reial decret 830/2010, de 15 de juny.

4. Complir el que disposa l’annex I sobre equips i instal·lacions, a excepció de:

a) els centres de neteja i desinfecció de vehicles de transport per carretera de peixos;
b) els centres de neteja i desinfecció de vehicles de transport per carretera de gossos 

de gossades o canilles, inclosos els existents a les finques en què es porta a terme 
l’activitat cinegètica;

c) els centres de neteja i desinfecció de vehicles de transport per carretera d’èquids, 
en vehicles de capacitat màxima per a dos animals;

d) els centres de neteja i desinfecció en explotacions ramaderes o nuclis zoològics 
de vehicles de transport per carretera d’altres animals de producció, no inclosos als 
apartats a), b) i c), els desplaçaments dels quals s’acullin al que estableix l’epígraf 2n 
d’aquest apartat 4;

e) els centres de neteja i desinfecció a escorxadors de baix risc segons estableix 
l’article 8 i destinats a l’ús exclusiu dels vehicles els desplaçaments dels quals s’acullin al 
que estableix l’apartat 2n del punt 4 que donen servei a aquest escorxador.

En els casos que preveu aquest apartat, els equips personals homologats i les 
instal·lacions han d’estar dissenyats i organitzats específicament per poder portar a terme 
amb eficàcia la neteja i la desinfecció, tenint en compte les característiques dels vehicles.

Els certificats de neteja i desinfecció emesos en aquests centres són vàlids per a:
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1r les espècies de què es tracti, previstes als apartats a), b) o c), o
2n en desplaçaments de curta distància i un nombre reduït d’animals i sempre dins 

de la comunitat autònoma, per als apartats d) o e). L’autoritat competent ha d’establir 
reglamentàriament les condicions de validesa d’aquests certificats.

Article 6. Funcionament dels centres de neteja i desinfecció.

1. En la realització de les operacions de neteja i desinfecció s’han de respectar les 
normes que recull l’annex II, a excepció dels centres que esmenta l’article 5.4, en els quals 
s’han de portar a terme d’acord amb les condicions que estableixi l’autoritat competent en 
l’autorització dels centres i que, en qualsevol cas, han de garantir condicions d’actuació 
que impliquin la inactivació dels agents patògens.

2. L’empresa ha de disposar d’un PNT (procediment normalitzat de treball) detallat 
sobre neteja i desinfecció, que elabori l’empresa responsable, en què es recullin 
instruccions d’utilització i d’equips, protecció del personal, diferents mètodes de neteja 
segons els mitjans de transport o característiques segons les espècies, ús de productes 
químics (fitxes tècniques) i control de la documentació.

3. En el cas d’aparició d’una epizoòtia es poden establir normes complementàries per 
a la neteja i la desinfecció, així com adoptar mesures similars per als vehicles de transport 
de productes relacionats amb la producció animal.

4. Els equips i les instal·lacions dels centres de neteja i desinfecció s’han d’utilitzar 
per netejar i desinfectar els vehicles dedicats al transport d’animals per carretera i els 
vehicles de transport de productes per a l’alimentació animal, segons disposi la seva 
autorització.

No obstant això, els vehicles de transport per carretera de vertebrats terrestres no es 
poden netejar i desinfectar en els autoritzats específicament per als vehicles de transport 
per carretera de peixos.

Així mateix, s’han d’utilitzar per netejar i desinfectar els vehicles, els contenidors i els 
recipients dedicats al transport de subproductes d’origen animal no destinats al consum 
humà, excepte aquells la neteja i la desinfecció dels quals s’hagin d’efectuar a instal·lacions 
o dispositius dins del marc que preveuen a l’efecte el Reglament (CE) núm. 1069/2009 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’octubre de 2009, i el Reglament (UE) núm. 
142/2011 de la Comissió, de 25 de febrer de 2011. En aquest supòsit, els centres han de 
complir el que disposa la normativa esmentada pel que fa a la recollida, el transport, 
l’emmagatzematge, la manipulació, la transformació i la utilització o l’eliminació dels 
subproductes esmentats.

5. Als centres de neteja i desinfecció hi poden haver activitats complementàries, de 
caràcter no ramader, sempre que no s’interfereixi en la cadena ni en les operacions de 
neteja i desinfecció del centre.

Article 7. Documentació.

1. La realització de les operacions de neteja i desinfecció a cada vehicle ha de quedar 
justificada mitjançant un certificat o un taló de desinfecció en què constin com a mínim les 
dades que figuren a l’annex III. La documentació es pot conservar en format electrònic o 
es pot substituir per un registre de neteja i desinfecció que aporti les mateixes dades i que 
ha d’estar disponible al vehicle.

2. Una vegada desinfectat el vehicle, s’ha de col·locar el precinte o precintes oportuns 
sobre les portes o els elements d’accés dels animals, dels productes per a l’alimentació 
animal o dels subproductes, a l’estructura de càrrega del vehicle. El precinte o precintes 
s’han d’adaptar a la forma i les condicions dels elements en què es transportin, dins del 
vehicle, els animals, els productes per a l’alimentació animal o els subproductes. Cada 
centre de neteja i desinfecció ha de portar un registre adequat dels precintes col·locats. A 
aquest efecte, als centres de neteja i desinfecció annexos a un nucli zoològic de tipus 
gossada o canilla no és necessari efectuar el precintament del mitjà de transport per 
carretera que pertany o dona servei al titular del nucli zoològic. En aquest cas, la validesa 
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del certificat o el taló emès pel centre de neteja i desinfecció és des de la càrrega inicial 
dels gossos del nucli zoològic annex al centre.

En cas de transport d’animals, el certificat o el taló emès pel centre de neteja i 
desinfecció té validesa des del precintament del vehicle fins a la finalització del primer 
trasllat d’animals posterior al trencament del precinte. A aquest efecte, en el cas dels 
vehicles de transport de gossos de gossades o canilles s’entén com a finalització del 
primer trasllat la descàrrega dels gossos al lloc d’origen del moviment amb un interval 
màxim de 48 hores. Si aquesta situació no és possible, s’ha de procedir a la neteja i la 
desinfecció del transport al centre ubicat en la finca de caça, prèviament a la càrrega dels 
animals per al seu retorn.

En el cas dels vehicles de transport d’èquids amb una capacitat superior a dos animals 
que participin en activitats esportives, s’entén com a finalització del primer trasllat la 
descàrrega dels èquids al lloc d’origen del moviment amb un interval màxim de 72 hores 
des de la seva sortida d’origen, sempre que el vehicle no presti serveis intermedis durant 
aquest període.

No obstant això, l’autoritat competent pot posar un termini màxim de validesa del 
precinte. El transportista, almenys durant el transport i fins que efectuï la neteja i la 
desinfecció següents, ha de conservar el certificat o taló de desinfecció corresponent a 
disposició de les autoritats competents en matèria de sanitat animal o de trànsit i circulació 
de vehicles de motor per carretera.

3. Cada centre ha de portar un registre, substituïble per una col·lecció ordenada de 
les còpies dels talons, que es pot fer en suport electrònic, que s’ha de conservar i mantenir 
a disposició de l’òrgan competent de la comunitat autònoma o de les ciutats autònomes de 
Ceuta i Melilla durant, almenys, tres anys, i que ha de contenir les dades mínimes 
següents:

a) Matrícula del vehicle (inclosa, si s’escau, la del remolc) o, si no, el número de 
bastidor o el codi d’identificació individual assignat pel transportista.

b) Data i hora d’inici i de finalització de les tasques.
c) Qualsevol observació o incidència apreciada durant les operacions de neteja i 

desinfecció.
d) Biocida d’ús ramader o, si s’escau, les condicions del tractament desinfectant 

utilitzat.
e) Número del certificat o taló expedit.

Així mateix, s’ha de conservar, a disposició de l’òrgan competent de la comunitat 
autònoma o de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla durant, almenys, un any, una còpia 
de cada certificat o taló expedit.

Article 8. Escorxadors de baix risc.

1. Als efectes d’aquest Reial decret es consideren escorxadors de baix risc aquells 
amb una autorització vigent en el moment de la publicació d’aquest Reial decret que reben 
un màxim de tres vehicles al dia. Per motius festius o altres motius justificats i amb la 
comunicació prèvia a l’autoritat competent, puntualment es pot augmentar a vuit vehicles 
per dia. A més, han de complir un dels requisits següents:

a) Actuar en l’àmbit local, tant per l’origen dels animals com per la destinació de les 
canals.

b) Sacrificar animals de les mateixes explotacions, fins a un màxim de deu orígens. 
Per motius festius o altres motius justificats i amb la comunicació prèvia a l’autoritat 
competent, puntualment es pot augmentar a vint orígens.

c) Sacrificar com a màxim tres dies per setmana. Per motius festius o altres motius 
justificats i amb la comunicació prèvia a l’autoritat competent, puntualment es pot 
augmentar a set dies per setmana.
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També es consideren escorxadors de baix risc, als efectes d’aquest Reial decret, els 
establiments de manipulació de caça, així com els escorxadors ubicats a les illes Balears 
i Canàries i els vehicles dels quals efectuïn transport exclusivament en l’àmbit insular.

Un escorxador de baix risc que s’hagi acollit a les excepcions que preveu l’apartat 3 
d’aquest article no pot superar les condicions que estableix l’apartat 1 fins que disposi d’un 
centre de neteja i desinfecció que compleixi els requisits que estableix aquest Reial decret.

2. Els escorxadors de baix risc poden:

a) Disposar en les seves instal·lacions d’un centre de neteja i desinfecció. En aquest 
cas, les excepcions que estableixen els articles 5.4 i 6.1 només es poden aplicar en funció 
de l’estatus sanitari de les explotacions d’origen.

b) No disposar, si així ho sol·liciten a l’autoritat competent, d’un centre de neteja i 
desinfecció a les pròpies instal·lacions, sempre que l’autoritat competent determini que les 
tasques es poden portar a terme en un centre de neteja i desinfecció proper autoritzat.

3. Els escorxadors de baix risc autoritzats a no disposar d’un centre de neteja i 
desinfecció a les pròpies instal·lacions han de complir els requisits següents:

a) Han de notificar als transportistes que hagin descarregat animals a l’escorxador la 
ruta que han de seguir i el centre de neteja i desinfecció on s’han de dirigir segons el que 
s’hagi establert a la resolució d’autorització, sobre la base de criteris sanitaris.

b) Han de sol·licitar mensualment al centre de neteja i desinfecció on s’han remès els 
vehicles per a la seva neteja i desinfecció les dades o una còpia del certificat de neteja i 
desinfecció emès per als vehicles que s’hi han enviat.

c) Han de mantenir un registre actualitzat, que han de guardar un mínim de 3 anys, 
amb la informació següent:

1r Data i hora de sortida del vehicle de l’escorxador.
2n Dades del vehicle i del transportista.
3r Dades o una còpia del certificat de neteja i desinfecció emès pel centre de neteja 

i desinfecció.

d) Han de trametre les dades a l’autoritat competent, quan aquesta les sol·liciti.

Article 9. Creació del Registre nacional de centres de neteja i desinfecció.

1. El Registre nacional de centres de neteja i desinfecció, adscrit a la Direcció 
General de Sanitat de la Producció Agrària del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, 
es constitueix com un registre únic d’accés per a consulta pública i gratuïta, a través de la 
seu electrònica del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, sense perjudici de la 
deguda protecció de les dades de caràcter personal de conformitat amb la Llei orgànica 
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i 
dels interessos econòmics i comercials dels inscrits en aquell.

2. El Registre nacional de centres de neteja i desinfecció s’ha de constituir en una 
base central administrada pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i ha d’estar format 
per les dades recollides a les bases de dades de les comunitats autònomes que han 
d’incloure la informació de cada centre de neteja i desinfecció de vehicles ubicats al seu 
àmbit territorial, i ha de contenir les dades mínimes que indica l’annex IV.

3. L’autoritat competent ha de mantenir actualitzada la base de dades de tots els 
centres de neteja i desinfecció del seu territori de conformitat amb aquest Reial decret. A 
aquest efecte, l’òrgan competent de la comunitat autònoma ha d’establir els requisits i el 
procediment per registrar la informació relativa a cada centre a la seva base de dades i 
actualitzar-la i pot incloure informació sobre la comunicació de dades, així com, si s’escau, 
el pagament d’una taxa associada, en cas d’accés a les dades per part d’un tercer.
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Article 10. Pla de controls.

1. L’autoritat competent ha d’establir els controls oportuns per assegurar que els 
centres de neteja i desinfecció al seu territori compleixen les condicions que estableix 
l’autorització.

2. Si es detecten deficiències greus pel que fa al compliment dels requisits que 
estableix l’article 5 i la persona titular del centre de neteja i desinfecció no presenta les 
garanties adequades que les deficiències s’esmenaran, l’autoritat competent ha d’establir 
els procediments de retirada de l’autorització de l’establiment. No obstant això, en cas que 
l’operador pugui garantir l’esmena de les deficiències en un termini segons el determini 
l’autoritat competent, es pot suspendre temporalment l’autorització de l’establiment en lloc 
de retirar-la.

3. Aquests controls han de tenir una freqüència adequada en funció del risc que 
representi cada centre en funció de la seva ubicació, el seu tipus i la quantitat de vehicles 
rebuts.

Article 11. Comunicació i registre de les autoritzacions.

1. Les autoritats competents han de comunicar a la Direcció General de Sanitat de la 
Producció Agrària del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació les autoritzacions 
concedides, així com les possibles limitacions que preveu l’article 4.2, i les actualitzacions 
i, en especial, les suspensions temporals o la revocació de les autoritzacions, a través del 
registre que defineix l’article 9. Així mateix, han de comunicar a la Direcció General 
esmentada el resultat de les inspeccions i els controls periòdics efectuats dins de cada any 
als centres autoritzats en el seu àmbit territorial respectiu.

2. La Direcció General de Sanitat de la Producció Agrària ha de portar un registre 
públic, de caràcter informatiu, de les autoritzacions concedides per les autoritats 
competents i les seves incidències successives.

Article 12. Responsabilitat.

La persona titular del centre de neteja i desinfecció és el responsable que es compleixin 
i es mantinguin els criteris mínims que han de tenir els equips i les instal·lacions, 
especialment els que descriu l’annex I, que se segueixen les normes per a la realització de 
les operacions de neteja i desinfecció, especialment les que descriu l’annex II, i que el 
certificat mínim contingui les dades mínimes que preveu l’annex III.

Article 13. 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, i el Reial decret 
1945/1983, de 22 de juny, pel qual es regulen les infraccions i les sancions en matèria de 
defensa del consumidor i de la producció agroalimentària, sense perjudici de les possibles 
responsabilitats administratives, civils, penals o d’un altre ordre que es puguin donar.

Disposició addicional primera. Excepció de l’obligació de desinfecció.

Sense perjudici de la resta de supòsits establerts per la normativa vigent en cada cas, 
no és obligatori procedir a la neteja i la desinfecció del vehicle de transport en els 
moviments d’animals respecte dels quals no sigui exigible la certificació oficial de moviment 
prevista a l’apartat 1 de l’article 50 de la Llei 8/2003, de 24 d’abril.

Disposició addicional segona. Normativa de seguretat i salut laboral.

El que disposa aquest Reial decret s’ha d’entendre sense perjudici de les disposicions 
en matèria de seguretat i salut en el treball que estableixen la Llei 31/1995, de 8 de 
novembre, de prevenció de riscos laborals, i la seva normativa de desplegament, en 
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particular el Reial decret 374/2001, de 6 d’abril, sobre la protecció de la salut i la seguretat 
de les persones treballadores contra els riscos relacionats amb els agents químics durant 
la feina, i el Reial decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció de les persones 
treballadores contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant la feina.

Disposició addicional tercera. No increment de la despesa pública.

La creació i el funcionament del Registre nacional de centres de neteja i desinfecció, 
previst a l’article 9 d’aquest Reial decret, no suposen cap increment de la despesa pública 
i s’han d’atendre amb els mitjans existents al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

Disposició transitòria primera. Adequació dels accessos d’entrada i sortida al centre de 
neteja i desinfecció.

Els centres ja autoritzats en la data d’entrada en vigor d’aquest Reial decret que no 
disposin d’accessos diferents per a l’entrada i la sortida de vehicles al centre tenen un 
període de cinc anys a partir de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret per adequar les 
seves instal·lacions, d’acord amb els apartats 2 i 3 de l’annex I.

Disposició transitòria segona. Tanca perimetral i superfície formigonada o asfaltada.

Els centres d’obra antiga que no disposin d’una tanca perimetral o una superfície 
formigonada o asfaltada almenys a la superfície on es duen a terme les tasques de neteja 
i desinfecció, així com l’accés i la sortida del vehicle i, tenen un període d’un any a partir 
de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret per adequar les seves instal·lacions, d’acord 
amb l’apartat 4 de l’annex I.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les normes del mateix rang o inferior que s’oposin al que 
estableix aquest Reial decret, i específicament el Reial decret 1559/2005, de 23 de 
desembre, sobre condicions bàsiques que han de complir els centres de neteja i 
desinfecció dels vehicles dedicats al transport per carretera en el sector ramader.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.16a, segon incís, 
de la Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de 
bases i coordinació general de la sanitat.

Disposició final segona. Facultat de desplegament.

Es faculta la persona titular del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació per modificar 
el contingut dels annexos i els terminis establerts en aquest Reial decret per adaptar-los a 
la normativa de la Unió Europea o de l’OIE, així com per modificar els mètodes de 
desinfecció de l’annex II d’aquest Reial decret sobre la base de la bibliografia que provi 
l’eficàcia del mètode i garanteixi la inactivació dels agents patògens per a totes les 
espècies i categories per a les quals estigui autoritzat el centre.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat», excepte l’article 9, que entra en vigor l’1 de juliol de 2020.

Madrid, 8 de novembre de 2019.

FELIPE R.

La vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat,
CARMEN CALVO POYATO
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ANNEX I

Requisits mínims que han de complir els equips i les instal·lacions

1. Un cartell indicador a la via d’entrada o accés al recinte, en què es pugui llegir 
clarament que es tracta d’un centre de neteja i desinfecció de vehicles dedicats al transport 
per carretera dels animals i els productes esmentats a l’apartat primer de l’article 1. No 
obstant això, l’autoritat competent pot exceptuar d’aquest requisit els que no siguin d’accés 
lliure per a qualsevol vehicle de transport per carretera d’animals i els seus subproductes.

2. Accessos diferents per a l’entrada i la sortida dels vehicles al centre.
3. En centres amb una autorització vigent en el moment de la publicació d’aquest 

Reial decret, i únicament en cas que tècnicament o estructuralment no pugui disposar 
d’accessos diferents d’entrada i sortida, aquest ha de disposar d’un sistema eficaç de 
neteja i desinfecció de rodes i baixos del vehicle amb biocida d’ús ramader perquè actuï 
sobre les rodes i els baixos del vehicle.

4. El recinte ha d’estar tancat exteriorment i la superfície ha de ser formigonada o 
asfaltada, almenys a la superfície on es duen a terme les tasques de neteja i desinfecció, 
així com l’accés i la sortida del vehicle.

5. S’ha de disposar d’una àrea preferiblement coberta on dur a terme les operacions 
de neteja i desinfecció dels vehicles, i s’han de separar les operacions de «brutes» i 
«netes» i procurar un flux de materials i serveis en línia recta.

6. El centre ha de disposar d’instruccions clares i visibles del procediment de neteja 
i desinfecció per al qual ha estat autoritzat.

7. El centre ha de disposar de l’utillatge necessari per efectuar una escombrada i un 
raspat correctes del llit i els fems quan es dugui a terme una primera neteja en sec dels 
vehicles, així com d’una àrea d’emmagatzematge dels residus orgànics sòlids.

8. Si s’escau, un sistema de gestió dels residus sòlids que es generin durant la neteja 
dels vehicles.

9. Una instal·lació d’aigua corrent amb els equips següents:

a) Una mànega o un equip de pressió (d’un mínim de 20 atmosferes i un cabal mínim 
de 1.000 l/hora).

b) Als centres en què el detergent utilitzat per a la neteja així ho requereixi, és 
obligatori tenir aigua calenta.

10. Un equip de desinfecció a pressió per ruixar el biocida d’ús ramader sobre el 
vehicle, amb un dispositiu per mesclar l’aigua i el biocida d’ús ramader en proporcions 
adequades, i, si s’escau, qualsevol altre equip de desinfecció alternatiu recollit a l’annex II.

11. Una plataforma amb un desnivell suficient per permetre la recollida dels líquids 
procedents de la neteja i la desinfecció dels vehicles.

12. Una fossa de recollida dels efluents generats en les operacions de neteja i 
desinfecció que n’impossibiliti la difusió i en garanteixi l’eliminació adequada.

13. Un sistema de precintament i segellament de les portes o els elements d’accés 
del bestiar, els productes per a l’alimentació animal o els subproductes a l’estructura de 
càrrega del vehicle una vegada concloses les operacions de neteja i desinfecció.

14. Quan sigui procedent, un magatzem per a llit net.
15. Un espai reservat per al material, les eines, la maquinària, l’emmagatzematge de 

productes químics, etc.
16. Una instal·lació o instal·lacions destinades a la realització de les funcions 

administratives del centre.

ANNEX II

Normes per a la realització de les operacions de neteja i desinfecció

Durant les operacions de neteja i desinfecció s’han de seguir els passos següents:
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1. Una neteja en sec del vehicle, quan es consideri necessari pel contingut de matèria 
orgànica a l’interior d’aquest, amb la finalitat d’eliminar tota la matèria sòlida mitjançant una 
escombrada i un raspat, que s’ha de dipositar en una zona específica, coberta o no, per a 
la seva posterior eliminació o aprofitament.

Aquesta neteja en sec s’ha d’efectuar sempre començant pel punt més alt del vehicle 
i acabant pel més baix.

2. Una neteja amb aigua a pressió de tot el vehicle, incloses les rodes, els baixos i la 
carrosseria. La neteja s’ha d’efectuar amb els elements mòbils del vehicle desmuntats: 
pisos, separadors, gàbies, etc.

3. Aplicació de detergent, preferiblement alcalí, segons estableixin les especificacions 
tècniques d’ús establertes pel fabricant.

L’aigua s’ha de recollir en un fossat per a la seva posterior eliminació o aprofitament.
No obstant això, en el cas dels vehicles de transport per carretera de peixos, aquesta 

neteja s’ha d’efectuar d’una manera adequada a les característiques del transport i dels 
vehicles.

4. La desinfecció del vehicle s’ha d’efectuar mitjançant una de les opcions següents:

a) La ruixada de les parts externes i de la zona habilitada per al transport d’animals, 
subproductes o productes per a l’alimentació animal amb un biocida d’ús ramader, adequat 
segons l’espècie animal, el subproducte o el producte per a l’alimentació animal de què es 
tracti i la situació sanitària de la zona, de manera que els procediments utilitzats siguin 
eficaços contra els agents patògens. Durant aquesta operació, els pisos de la zona 
habilitada per al transport d’animals han d’estar en posició de càrrega. No obstant, això no 
és aplicable als vehicles de transport per carretera de peixos.

b) Un tractament tèrmic que garanteixi la inactivació dels agents patògens de manera 
que els procediments utilitzats siguin eficaços contra els agents patògens.

La roba i el calçat del conductor s’han de canviar o, si no, s’han de netejar i desinfectar 
prèviament a l’ús de la cabina per al transport següent. La cabina del conductor s’ha de 
netejar i s’ha de desinfectar adequadament.

Precintament del vehicle. Al precinte ha de constar el número de precinte i opcionalment 
el número de registre oficial del centre.

El recorregut del vehicle ha de ser cap endavant, sense retrocedir cap a les zones 
brutes per on ha passat, excepte en els centres acollits a la disposició transitòria primera.

En cas que el centre disposi de dues zones separades, bruta i neta, el personal del 
centre no s’ha de moure directament, sense prendre les mesures oportunes.

La utilització per part de les persones treballadores d’equips de protecció individual 
s’ha de fer de conformitat amb el que disposa el Reial decret 773/1997, de 30 de maig, 
sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització per les persones 
treballadores d’equips de protecció individual.

ANNEX III

Dades mínimes que ha d’incloure el certificat de neteja i desinfecció de vehicles de 
transport per carretera d’animals, productes per a l’alimentació animal i 

subproductes no destinats al consum humà

Número de certificat o taló.
Localització del centre de neteja i desinfecció (comunitat autònoma, província i 

municipi).
Número de registre d’inscripció del centre.
Matrícula del vehicle (inclosa, si s’escau, la del remolc) o, si no, número de bastidor o 

codi d’identificació individual assignat pel transportista.
Nom, cognoms, nacionalitat i DNI, NIE o número de passaport, a falta de NIE 

(estrangers), del transportista.
Biocida d’ús ramader o tractament desinfectant alternatiu autoritzat utilitzat.
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Número de precinte.
Data i hora d’inici de les tasques de neteja i desinfecció.
Data i hora de finalització de les tasques de neteja i desinfecció.
Signatura de la persona responsable tècnica del centre, si s’escau, aplicador de 

biocides (inclòs el nom i cognoms), que certifiqui que, en la data i l’hora indicades, s’han 
dut a terme al centre la neteja i la desinfecció del vehicle, així com la col·locació del 
precinte o precintes sobre les portes o elements d’accés dels animals, els productes per a 
l’alimentació animal o els subproductes, a l’estructura de càrrega del vehicle.

Segell del centre.
Lloc, data i signatura.

ANNEX IV

Dades mínimes que ha de contenir el Registre nacional de centres de neteja i 
desinfecció

El Registre nacional de centres de neteja i desinfecció ha de contenir com a mínim les 
dades següents:

a) Nom del centre.
b) Adreça postal.
c) Tipus de centre: «T», «R», «A».
d) Espècies, categories o estatus sanitari dels animals, productes per a alimentació 

dels animals o categories de subproductes d’origen animal no destinats al consum humà 
per a les quals està autoritzat.

e) Data d’alta, de retirada o de suspensió temporal de l’autorització.
f) Coordenades geogràfiques.
g) Mètode de desinfecció utilitzat (biocides, tèrmic).
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