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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

MINISTERIO DA PRESIDENCIA
E PARA AS ADMINISTRACIÓNS TERRITORIAIS
1869

Real decreto 50/2018, do 2 de febreiro, polo que se desenvolven as normas
de control de subprodutos animais non destinados ao consumo humano e de
sanidade animal, na práctica cinexética de caza maior.

A Lei 8/2003, do 24 de abril, de sanidade animal, considera o control das doenzas dos
animais un factor chave para o desenvolvemento da gandaría que é, ademais, de vital
transcendencia tanto para a economía nacional como para a saúde pública, ben como
para o mantemento e conservación da diversidade de especies animais.
No ámbito da saúde pública, pola posible transmisión de doenzas dos animais ás
persoas e polos efectos nocivos que para estas pode provocar a utilización de
determinados produtos a fin de aumentar a produtividade animal. No concernente á
economía nacional, non só polas perdas directas que a doenza produce nas explotacións
afectadas senón tamén polas perdas indirectas que orixinan as restricións que se poden
producir no mercado interior e exterior para os animais afectados e os seus produtos, que
poden chegar a ter consecuencias graves. O contaxio de doenzas entre as distintas
especies susceptibles de animais domésticos e silvestres, ben como a posible creación de
reservatorios no medio natural, fan que as actuacións sanitarias deban estar unidas tanto
nun medio como noutro. Así mesmo, as doenzas epizoóticas poden ter graves
consecuencias no medio natural, pois poden chegar a afectar toda a pirámide ecolóxica e
provocar danos irreparables na fauna silvestre.
A lei citada establece no seu artigo 5 que toda persoa física ou xurídica, pública ou
privada, está obrigada a comunicar á autoridade competente, na forma e prazo
establecidos, todos os focos e sospeitas de doenzas das incluídas na lista de doenzas de
declaración obrigatoria e de calquera outra non listada que, polo seu carácter epizoótico
ou pola súa especial virulencia, extrema gravidade ou rápida difusión, impliquen un perigo
potencial de contaxio para a poboación animal, a saúde pública ou para o ambiente.
O Regulamento (CE) n.º 1069/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de
outubro de 2009, polo que se establecen as normas sanitarias aplicables aos subprodutos
animais e aos produtos derivados non destinados ao consumo humano e polo que se
derroga o Regulamento (CE) n.º 1774/2002, categoriza os subprodutos en función do risco
para a saúde pública e a saúde animal. Así, os focos de doenzas tamén poderían ter un
impacto negativo no ambiente e na sanidade animal en animais domésticos e fauna
silvestre, non só polos problemas de eliminación de subprodutos que suscitan senón
tamén polas súas consecuencias para a biodiversidade.
En relación cos subprodutos derivados da actividade cinexética, o citado Regulamento
(CE) n.º 1069/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de outubro de 2009, non
resulta de aplicación para «os corpos enteiros ou partes de animais de caza silvestre que
non se recollan despois de cazados, de conformidade coas boas prácticas de caza, sen
prexuízo do Regulamento (CE) n.º 853/2004» nin para «os subprodutos animais
procedentes da caza silvestre e da carne de caza silvestre que se mencionan no artigo 1,
número 3, alínea e), do Regulamento (CE) n.º 853/2004». A alusión ao Regulamento CE
n.º 853/2004 do Parlamento Europeo e do Consello, do 29 de abril de 2004, relativo a
normas específicas de hixiene dos alimentos de orixe animal, refírese ao indicado
expresamente no artigo 1, número 3, alínea e), polo que se exclúe do seu ámbito de
aplicación o fornecemento directo por parte dos cazadores de pequenas cantidades de
caza silvestre ou de carne de caza silvestre ao consumidor final ou a establecementos
locais de venda ao retallo que fornecen directamente ao consumidor final. Por outra parte,
o Regulamento (CE) n.º 1069/2009, nos seus considerandos 5, 6 e 7, recoñece que a
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normativa comunitaria debe establecer normas sanitarias, dentro dun marco coherente e
global, para a recolla, o transporte, a manipulación, o tratamento, o procesamento ou a
eliminación dos subprodutos animais. Esas normas xerais, ademais, deben ser
proporcionais ao risco que entrañen para a saúde pública e saúde animal, e deben tomar
en consideración os riscos que estas operacións supoñen para o ambiente.
Unha correcta xestión dos subprodutos xerados pola caza, co obxecto de evitar que
sirvan de alimento a carnívoros oportunistas e xabarís, sen dúbida contribuiría a mellorar
a situación sanitaria actual. Esta xestión inclúe medidas relacionadas co destino dos
cadáveres de animais que permitirán non comprometer a conservación de especies
necrófagas, en cumprimento do Real decreto 1632/2011, do 14 de novembro, polo que se
regula a alimentación de determinadas especies de fauna silvestre con subprodutos
animais non destinados a consumo humano.
O depósito de alimentos procedentes de subprodutos de caza maior en cañeiras e nas
zonas de protección para especies necrófagas considérase adecuado e desexable para
seguir protexendo estas especies necrófagas. Para isto, existen prácticas de xestión da
alimentación de especies necrófagas con subprodutos de caza maior que compatibilizan a
necesaria conservación desas especies silvestres cun adecuado cumprimento da
normativa sanitaria.
Este real decreto foi sometido ao procedemento previsto na Directiva (UE) 2015/1535
do Parlamento Europeo e do Consello, do 9 de setembro de 2015, pola que se establece
un procedemento de información en materia de regulamentacións técnicas e de regras
relativas aos servizos da sociedade da información, ben como ao disposto no Real
decreto 1337/1999, do 31 de xullo, polo que se regula a remisión de información en materia
de normas e regulamentacións técnicas e regulamentos relativos aos servizos da
sociedade da información.
Este real decreto dítase en virtude da habilitación contida na disposición derradeira
quinta da Lei 8/2003, do 24 de abril.
Na súa virtude, por proposta da ministra de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio
Ambiente, e da ministra de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, de acordo co Consello
de Estado e logo de deliberación do Consello de Ministros na súa reunión do día 2 de
febreiro de 2018,
DISPOÑO:
Artigo 1.

Obxecto.

1. O presente real decreto ten por obxecto establecer os procedementos de recolla,
transporte, uso e eliminación dos subprodutos non destinados ao consumo humano
procedentes dos animais abatidos durante as actividades cinexéticas de caza maior.
2. O control sanitario para consumo humano das pezas cobradas, ben como a
protección da fauna, regularanse pola súa normativa específica.
Artigo 2.

Ámbito de aplicación.

1. O presente real decreto será de aplicación a todas as modalidades cinexéticas de
caza maior colectiva, en diante cazarías, que se realicen en todo o territorio nacional,
entendendo como tales aquelas en que o número de postos é superior a 40 ou o número
de pezas abatidas é superior a 20 por xornada de caza.
2. A autoridade competente en materia de sanidade animal poderá estender o ámbito
de aplicación do presente real decreto a outras modalidades de caza maior,
independentemente do número de pezas cazadas ou do número de postos, nas comarcas
de especial risco sanitario a que se refire o artigo 8.
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Definicións.

1. Para os efectos deste real decreto serán de aplicación as definicións previstas no
artigo 3 do Regulamento (CE) n.º 1069/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, do 21
de outubro de 2009, polo que se establecen as normas sanitarias aplicables aos
subprodutos animais e aos produtos derivados non destinados ao consumo humano e polo
que se derroga o Regulamento (CE) n.º 1774/2002, no artigo 2 do Regulamento (UE)
n.º 142/2011 da Comisión, do 25 de febreiro de 2011, polo que se establecen as
disposicións de aplicación do Regulamento (CE) n.º 1069/2009 do Parlamento Europeo e
do Consello, polo que se establecen as normas sanitarias aplicables aos subprodutos
animais e aos produtos derivados non destinados ao consumo humano, e a
Directiva 97/78/CE do Consello canto a determinadas mostras e unidades exentas dos
controis veterinarios na fronteira en virtude dela, e no artigo 3 da Lei 8/2003, do 24 de abril,
de sanidade animal. Tamén serán de aplicación as definicións previstas no Real
decreto 1632/2011, do 14 de novembro, polo que se regula a alimentación de determinadas
especies de fauna silvestre con subprodutos animais non destinados a consumo humano.
2. Ademais, para os efectos deste real decreto consideraranse:
a) Vísceras: os órganos das cavidades torácica, abdominal e pélvica, ben como a
traquea e o esófago.
b) Material da categoría 1: todas as partes do corpo, incluídas peles, vísceras,
refugallos e outros subprodutos xerados nas actividades obxecto de regulación deste real
decreto, procedentes de animais silvestres, cando se sospeite que están infectados con
doenzas transmisibles aos seres humanos ou aos animais. Tamén se considerará material
de categoría 1 as mesturas deste con materiais doutras categorías.
c) Material de categoría 3: os corpos ou partes de animais matados xerados en
actividades cinexéticas de caza maior, que sexan aptos para o consumo humano
consoante a lexislación comunitaria pero non se destinen a este fin por motivos comerciais.
d) Material de categoría 2: os subprodutos animais procedentes da caza, distintos do
material da categoría 1 ou da categoría 3.
e) Trofeo de caza maior: as hastas e cornas adheridas ao cranio ou parte del das
especies cinexéticas de caza maior recollidas na Lei 1/1970, do 4 de abril, de caza, ben
como os canteiros do xabaril. Tamén se considera parte do trofeo a pel necesaria para
naturalizar os animais mediante a taxidermia correspondente, até o peito, libre de restos
de carne, do esófago e da traquea.
f) Responsable da cazaría: o titular da autorización recollida no artigo 4.1,
responsable do cumprimento das prescricións recollidas no número 2 do mesmo artigo.
Será o responsable de que os subprodutos cinexéticos sexan xestionados de acordo co
disposto neste real decreto. O responsable da cazaría poderá ser unha persoa física ou
xurídica, e neste último caso deberanse indicar os datos do seu representante.
g) Cazador con formación específica en sanidade animal: cazador cos coñecementos
suficientes da patoloxía de caza silvestre, adquiridos a través de formación específica,
para podela someter a un primeiro exame sobre o terreo. Ten que estar presente durante
a batida e será informado polos cazadores, precedendo a evisceración, de calquera
comportamento anómalo observado antes de cobrada a peza. Os requisitos mínimos de
formación específica defínense no anexo IV do presente real decreto.
h) Comarca de especial risco: área establecida pola autoridade competente en
materia de sanidade animal con base na súa situación sanitaria, onde non recoller e
abandonar no campo as pezas de caza poida imposibilitar ou dificultar a erradicación, ou
mesmo o control e prevención, da expansión de epizootias, en especial as zoonoses, aos
animais de produción.
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Artigo 4. Requisitos específicos para a autorización de xestión de subprodutos animais
non destinados ao consumo humano en relación coas actividades cinexéticas.
1. En cada cazaría establecerase un responsable cuxos datos se consignarán na
autorización, comunicación ou libro de rexistro da cazaría. Estes documentos
presentaranse á autoridade competente na forma e nos prazos que esta dispoña.
2. O responsable da cazaría deberase asegurar de que se dispoña de:
a) Medios que permitan o transporte dos animais abatidos e os subprodutos xerados
cara ao lugar designado polo titular da actividade cinexética, para o control sanitario.
b) Zona de fácil limpeza e desinfección que permita realizar o exame dos animais
abatidos.
c) Un ou varios contedores estancos, impermeables, de fácil limpeza e desinfección
e con feche que evite o acceso de animais, para almacenar as vísceras e refugallos dos
animais abatidos. A autoridade competente poderá autorizar a instalación dun ou varios
contedores fóra do couto de caza en que se levou a cabo a cazaría, sempre que a
evisceración dos animais abatidos non se realice no interior do couto e os animais sexan
transportados enteiros até o punto ou puntos onde se autorizou a instalación.
Non obstante, estes contedores non serán necesarios se se conta, no momento da
actividade cinexética, cun medio de transporte rexistrado conforme a lexislación vixente
adecuado para a eliminación dos subprodutos xerados, de capacidade adecuada ao
volume previsto para eliminar.
d) Acreditación de compromiso de retirada dos subprodutos cunha empresa
debidamente autorizada ou rexistrada, excepto nos casos de enterramento, ou de
alimentación de especies necrófagas de interese comunitario en cañeiras e en zonas de
protección. No caso de traslado a unha cañeira, de enterramento ou alimentación de
especies necrófagas de interese comunitario en zonas de protección, solicitarase
autorización na mesma solicitude da actividade cinexética ou nunha solicitude
independente. Non será necesario dispor dunha autorización específica para levar a cabo
a alimentación de especies necrófagas de interese comunitario en zonas de protección
sempre que a lexislación da comunidade autónoma autorice de forma xenérica tal práctica
após a cazaría.
e) Os medios necesarios para garantir o correcto enterramento dos subprodutos
conforme as prescricións técnicas indicadas no anexo III. Será o responsable da
comprobación do cumprimento desas prescricións técnicas e debe asinar no rexistro dos
ditos enterramentos.
Artigo 5.

Transporte e eliminación do material de risco de categoría 1.

1. Os subprodutos da categoría 1 serán transportados o antes posible a un
establecemento autorizado para a xestión ou eliminación de material de categoría l, e
deben ir amparados por un documento de acompañamento co contido mínimo que se
recolle no anexo I. Este documento será expedido polo responsable da cazaría e o destino
dos subprodutos será calquera dos definidos no artigo 12 do Regulamento (CE)
n.º 1069/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de outubro. Até o momento do
transporte, os subprodutos deberán ser almacenados en contedores estancos,
impermeables, de fácil limpeza e desinfección e con feche adecuado.
Non obstante, estes contedores non serán necesarios se se conta, no momento da
actividade cinexética, cun medio de transporte rexistrado conforme a lexislación vixente
adecuado para a eliminación dos subprodutos xerados, de capacidade adecuada ao
volume previsto para eliminar.
2. O transporte dos subprodutos até o establecemento autorizado realizarase en
vehículos rexistrados de conformidade co artigo 20 do Real decreto 1528/2012, do 8 de
novembro, polo que se establecen as normas aplicables aos subprodutos animais e os
produtos derivados non destinados ao consumo humano, e nas condicións que establece
a normativa de subprodutos animais non destinados ao consumo humano.
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3. O responsable da cazaría conservará as copias dos documentos de
acompañamento durante, ao menos, dous anos desde a súa emisión, e estarán ao dispor
permanente da autoridade que os puider solicitar.
4. En caso que o responsable da cazaría se encargue de enviar trofeos de caza a un
obradoiro de taxidermia, asegurarse de que se destinan a obradoiros de taxidermia
rexistrados de conformidade co artigo 20 do Real decreto 1528/2012, do 8 de novembro,
e que se transportan en vehículos rexistrados conforme ese artigo, acompañados do
correspondente documento comercial, cuxo contido figura no anexo II, que deberá incluír
a persoa titular do trofeo.
5. A manipulación, transporte ou elaboración de trofeos de caza por parte dos seus
propietarios de forma directa estarán exentos do rexistro establecido no artigo 20 do Real
decreto 1528/2012, do 8 de novembro, pero o seu transporte deberá ir amparado por un
documento de acompañamento cuxo contido se recolle no anexo II.
Artigo 6.

Transporte e eliminación de material de risco da categoría 2.

1. O material da categoría 2 transportarase o antes posible e debe ir amparado por
un documento de acompañamento co contido mínimo que se recolle no anexo I. Este
documento será expedido polo responsable da cazaría e o destino dos subprodutos será
calquera dos definidos no artigo 13 do Regulamento (CE) n.º 1069/2009 do Parlamento
Europeo e do Consello, do 21 de outubro, que se citan a seguir:
a) Eliminación directa por incineración/coincineración ou após o seu procesamento
por esterilización a presión se así o exixe a autoridade competente.
b) Procesamento por esterilización a presión nunha instalación autorizada para a súa
posterior compostaxe, transformación en biogás ou fabricación de fertilizantes e emendas
orgánicas.
c) Alimentación de especies necrófagas de interese comunitario en cañeiras, que
deberán cumprir coas prescricións técnicas previstas no artigo 4 do Real decreto 1632/2011,
do 14 de decembro, para o cal non se poderán situar en zona de servidumes dos
aeroportos ou aeródromos de uso público e a unha distancia inferior a 4.000 m do resto
dos aeródromos.
No caso de que a actividade cinexética, e concretamente a evisceración, finalice preto
do ocaso, as vísceras deberanse depositar ao día seguinte despois da alba e até entón
débense almacenar en condicións que impidan o acceso de animais carnívoros e
omnívoros.
d) Alimentación de especies necrófagas de interese comunitario nas zonas de
protección para elas previstas no Real decreto 1632/2011, do 14 de novembro.
No caso de que a actividade cinexética se desenvolva no ámbito dunha zona de
protección para a alimentación de especies necrófagas de interese comunitario, os
subprodutos poderán destinarse a un ou varios puntos dentro do couto. Estes puntos
deberanse situar:
1.º En espazos abertos e con ausencia de vexetación arbórea ou arbustiva.
2.º A unha distancia superior aos 13.000 metros de aeroportos ou aeródromos de uso
público, incluídos os heliportos, e fóra da zona de servidumes aeronáuticas, salvo
coordinación expresa co xestor ou responsable da infraestrutura aeronáutica e, cando
proceda, suxeita á aplicación dos procedementos de identificación e xestión de riscos pola
realización de actividades humanas ou usos do solo no contorno aeroportuario.
3.º A unha distancia superior aos 4.000 metros do resto dos aeródromos, heliportos
incluídos.
4.º Fóra de cursos de auga ou zonas con risco de contaminación de acuíferos.
5.º A unha distancia superior aos 200 metros dos puntos de alimentación
suplementaria de gando e ungulados silvestres, de cercados propios da explotación e de
estradas e camiños.
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6.º A unha distancia superior aos 500 metros de vivendas humanas e cortes de
animais.
7.º A unha distancia superior aos 1.000 metros de redes eléctricas.
8.º A unha distancia superior aos 4.000 metros de aeroxeradores.
No caso de que a actividade cinexética, e concretamente a evisceración, finalice preto
do ocaso, as vísceras deberanse depositar ao día seguinte despois da alba e débense
almacenar en condicións que impidan o acceso de animais carnívoros e omnívoros.
e) Enterramento, sempre que a autoridade competente o autorice, coas prescricións
técnicas mínimas reflectidas no anexo III, e de conformidade co artigo 16 do Real
decreto 1528/2012, do 8 de novembro.
No caso de que a actividade cinexética finalice preto do ocaso, os subprodutos
poderanse enterrar ao día seguinte despois da alba e até entón débense almacenar en
condicións que impidan o acceso de animais carnívoros e omnívoros.
f) Outros usos especiais de alimentación animal determinados no artigo 15.1 do Real
decreto 1528/2012, do 8 de novembro.
2. O transporte dos subprodutos até o establecemento de destino autorizado
realizarase en vehículos rexistrados de acordo co artigo 20 do Real decreto 1528/2012,
do 8 de novembro, e nas condicións que establece a normativa de subprodutos animais
non destinados ao consumo humano.
Os vehículos que realicen o transporte dos subprodutos a cañeiras, aos puntos de
alimentación ou ao lugar autorizado para o enterramento dentro do couto cinexético
estarán exceptuados do rexistro.
3. O responsable da cazaría conservará as copias dos documentos de
acompañamento durante, ao menos, dous anos desde a súa emisión, e estarán ao dispor
permanente da autoridade que os puider solicitar.
4. En caso de que o responsable da cazaría se encargue de enviar trofeos de caza
a un obradoiro de taxidermia, asegurarase de que se destinan a obradoiros de taxidermia
rexistrados de conformidade co artigo 20 do Real decreto 1528/2012, do 8 de novembro,
e que o seu transporte se realice en vehículos rexistrados conforme ese artigo,
acompañados do correspondente documento comercial, cuxo contido figura no anexo II,
que deberá incluír a persoa titular do trofeo.
5. A manipulación, transporte ou elaboración de trofeos de caza por parte dos seus
propietarios de forma directa estarán exentos de rexistro, pero o seu transporte deberá ir
amparado por un documento de acompañamento cuxo contido se recolle no anexo II.
Artigo 7.

Transporte e eliminación de material de risco da categoría 3.

1. O material da categoría 3 será transportado o antes posible e debe ir amparado
por un documento de acompañamento co contido mínimo que se recolle no anexo I. Este
documento será expedido polo responsable da cazaría e o destino dos subprodutos será
calquera dos definidos no artigo 14 do Regulamento (CE) n.º 1069/2009 do Parlamento
Europeo e do Consello, do 21 de outubro, que se citan a seguir:
a) Eliminación por incineración/coincineración con ou sen procesamento previo.
b) Procesamento e utilización para a fabricación de fertilizantes e emendas do solo
de orixe orgánica nas condicións establecidas no Regulamento (CE) n.º 142/2011 da
Comisión, do 25 de febreiro de 2011.
c) Procesamento e utilización como materia prima para a fabricación de pensos de
animais de compañía nas condicións establecidas na normativa.
d) Compostaxe ou transformación en biogás.
e) Alimentación de especies necrófagas de interese comunitario en cañeiras, que
deberán cumprir coas prescricións técnicas previstas no artigo 4 do Real decreto 1632/2011,
do 14 de decembro, para o cal non se poderán situar en zona de servidumes dos
aeroportos ou aeródromos de uso público e a unha distancia inferior a 4.000 m do resto
dos aeródromos.
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No caso de que a actividade cinexética, e concretamente a evisceración, finalice preto
do ocaso, as vísceras deberanse depositar ao día seguinte despois da alba, e até entón
débense almacenar en condicións que impidan o acceso de animais carnívoros e omnívoros.
f) Alimentación de especies necrófagas de interese comunitario nas zonas de
protección para elas previstas no Real decreto 1632/2011, do 14 de novembro.
No caso de que a actividade cinexética se desenvolva no ámbito dunha zona de
protección para a alimentación de especies necrófagas de interese comunitario, os
subprodutos poderanse destinar a un ou varios puntos dentro do couto. Estes puntos
deberanse situar:
1.º En espazos abertos e con ausencia de vexetación arbórea ou arbustiva.
2.º A unha distancia superior aos 13.000 metros de aeroportos ou aeródromos de uso
público, incluídos os heliportos, e fóra da zona de servidumes aeronáuticas, salvo
coordinación expresa co xestor ou responsable da infraestrutura aeronáutica e, cando
proceda, suxeita á aplicación dos procedementos de identificación e xestión de riscos pola
realización de actividades humanas ou usos do solo no contorno aeroportuario.
3.º A unha distancia superior aos 4.000 metros do resto dos aeródromos, heliportos
incluídos.
4.º Fóra de cursos de auga ou zonas con risco de contaminación de acuíferos.
5.º A unha distancia superior aos 200 metros dos puntos de alimentación
suplementaria de gando e ungulados silvestres, de cercados propios da explotación e de
estradas e camiños.
6.º A unha distancia superior aos 500 metros de vivendas humanas e cortes de
animais.
7.º A unha distancia superior aos 1.000 metros de redes eléctricas.
8.º A unha distancia superior aos 4.000 metros de aeroxeradores.
No caso de que a actividade cinexética, e concretamente a evisceración, finalice preto
do ocaso, as vísceras deberanse depositar ao día seguinte despois da alba e até entón
débense almacenar en condicións que impidan o acceso de animais carnívoros e
omnívoros.
g) Enterramento, sempre que a autoridade competente así o autorice, coas
prescricións técnicas mínimas reflectidas no anexo III, de conformidade co artigo 16 do
Real decreto 1528/2012, do 8 de novembro.
No caso de que a actividade cinexética finalice preto do ocaso, os subprodutos
poderanse enterrar ao día seguinte despois da alba e até entón débense almacenar en
condicións que impidan o acceso de animais carnívoros e omnívoros.
h) Outros usos especiais de alimentación animal determinados no artigo 15.1 do
Real decreto 1528/2012, do 8 de novembro.
2. O transporte dos subprodutos até o establecemento destino autorizado realizarase
en vehículos rexistrados de acordo co artigo 20 do Real decreto 1528/2012, do 8 de
novembro, e nas condicións que establece a normativa de subprodutos animais non
destinados ao consumo humano.
Os vehículos que realicen o transporte de subprodutos a cañeiras, aos puntos de
alimentación ou ao lugar autorizado para o enterramento dentro do couto cinexético
estarán exceptuados do rexistro.
3. O responsable da cazaría conservará as copias dos documentos de
acompañamento durante, ao menos, dous anos desde a súa emisión, e estará ao dispor
permanente da autoridade que os puider solicitar.
4. En caso que o responsable da cazaría se encargue de enviar trofeos de caza a un
obradoiro de taxidermia, asegurarase de que se destinan a obradoiros de taxidermia
rexistrados de conformidade co artigo 20 do Real decreto 1528/2012, do 8 de novembro,
e que o seu transporte se realice en vehículos rexistrados conforme ese artigo,
acompañados do correspondente documento comercial cuxo contido figura no anexo II,
que deberá incluír a persoa titular do trofeo.
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5. A manipulación, transporte ou elaboración de trofeos de caza por parte dos seus
propietarios de forma directa estarán exentos de rexistro, pero o seu transporte deberá ir
amparado por un documento de acompañamento cuxo contido se recolle no anexo II.
Artigo 8.

Comarcas de especial risco.

1. A autoridade competente en materia de sanidade animal poderá establecer
comarcas de especial risco en función da evolución da situación epidemiolóxica.
2. Nestas comarcas de especial risco, a autoridade competente en materia de
sanidade animal poderá determinar a xestión dos subprodutos animais obxecto do
presente real decreto mediante algún dos sistemas de eliminación establecidos nel, en
función do risco, e establecer condicións adicionais a eses sistemas de eliminación, con
obxecto de minimizar os riscos para esa comarca.
Artigo 9. Funcións do veterinario oficial autorizado ou do cazador con formación
específica en sanidade animal autorizado pola comunidade autónoma en actividades
cinexéticas de caza maior.
1. A autoridade competente designará, para cada actividade cinexética ou conxunto
delas, servizos veterinarios oficiais ou, se for o caso, delegará nun veterinario autorizado
ou cazador con formación específica en sanidade animal, que deberá ser responsable de
examinar, no ámbito das funcións deste real decreto, todas as pezas abatidas procedentes
da cazaría.
2. Os servizos veterinarios oficiais ou, se for o caso, o veterinario autorizado ou o
cazador con formación específica en sanidade animal, terán as seguintes funcións:
a) Categorizar os subprodutos xerados na cazaría.
b) Realizar as tomas de mostras, en caso de que así o designe a autoridade
competente, dentro do Plan nacional de vixilancia da fauna silvestre.
c) Participar na obtención de calquera outra información sanitaria que sinale, se for o
caso, a autoridade competente.
d) A comunicación á autoridade competente das sospeitas, de conformidade co
artigo 5 da Lei 8/2003, do 24 de abril, de calquera doenza incluída no anexo I do Real
decreto 526/2014, do 20 de xuño, polo que se establece a lista das enfermidades dos
animais de declaración obrigatoria e se regula a súa notificación, e de calquera outra non
listada que polo seu carácter epizoótico, ou pola súa especial virulencia, extrema gravidade
ou rápida difusión impliquen un perigo potencial de contaxio para a poboación animal, a
saúde pública ou para o ambiente. A comunicación deberase levar a cabo no prazo máis
breve posible, sen que sexa superior a 24 horas.
Artigo 10.

Controis.

A autoridade competente levará a cabo controis, na forma e coa frecuencia que esta
dispoña, sobre o cumprimento do previsto neste real decreto.
Artigo 11. Infraccións e sancións.
En caso de incumprimento do disposto neste real decreto, será de aplicación o réxime
de infraccións e sancións establecido na Lei 8/2003, do 24 de abril, sen prexuízo das
responsabilidades civís, penais ou doutra orde que puideren concorrer.
Disposición derradeira primeira.

Título competencial.

Este real decreto dítase ao abeiro do disposto no artigo 149.1, regras 16.ª e 23.ª da
Constitución española, que atribúe ao Estado a competencia exclusiva en materia de,
respectivamente, bases e coordinación xeral da sanidade e lexislación básica sobre
protección do ambiente.
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Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor o 1 de xullo de 2018.
Dado en Madrid o 2 de febreiro de 2018.
FELIPE R.
A vicepresidenta do Goberno e ministra da Presidencia e para as Administracións Territoriais,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN

ANEXO I
Datos mínimos do documento de acompañamento comercial para o transporte de
subprodutos animais procedentes de cazarías
O documento comercial constará de tres copias:
– Unha copia quedará en poder do responsable da cazaría.
– Outra copia en poder do transportista.
– O orixinal quedará no destino.
1.

Datos do couto ou explotación de orixe:

a) Nome e NIF do titular.
b) Nome e NIF do responsable da cazaría.
c) Número de rexistro do couto.
d) Municipio.
e) Provincia.
2. Nome e NIF do veterinario ou, se for o caso, do cazador con formación específica
en sanidade animal.
3. Datos da partida:
a) Especie animal.
b) Número de contedores/peso aproximado.
c) Categoría.
d) Descrición da mercadoría.
e) Data de recolla.
4.

Datos do transportista:

a) Empresa.
b) NIF.
c) Enderezo.
d) Código postal.
e) Matrícula do vehículo.
f) Número de rexistro.
5.

Destino:

a) Nome ou razón social.
b) Número de autorización ou rexistro.
c) Enderezo.
d) Código postal.
e) Actividade.
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Declaración de conformidade:

a)

Do expedidor.
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Quen asina abaixo declara que a información descrita nos números 1, 2 e 3 é correcta
e que se adoptaron todas as precaucións necesarias para evitar riscos para a saúde
pública ou a saúde animal.
Lugar, data e sinatura.
b)

Do transportista.

Quen asina abaixo declara que a información descrita no número 4 é correcta e que se
adoptaron todas as precaucións necesarias para evitar riscos para a saúde pública ou a
saúde animal.
Lugar, data e sinatura.
c) Do receptor.
Quen asina abaixo declara que a información descrita no número 5 é correcta e que a
descrición da mercadoría recollida no número 3 se corresponde coa mercadoría recibida
(exceptuando o peso estimado).
Lugar, data e sinatura.
ANEXO II
Datos mínimos do documento de acompañamento para o transporte de trofeos de
caza maior
O documento comercial constará de tres copias:
– Unha copia quedará en poder do responsable da cazaría.
– Outra copia en poder do transportista.
– O orixinal quedará en destino.
1.

Datos de orixe:

a) Nome e NIF do titular do couto.
b) Nome e NIF do responsable da cazaría.
c) Número de rexistro do couto.
d) Municipio.
e) Provincia.
2. Nome e NIF do veterinario ou, se for o caso, do cazador con formación específica
en sanidade animal:
3. Datos da partida:
a) Especie animal.
b) Nome e NIF do titular do trofeo.
c) Categoría.
d) Descrición da mercadoría.
e) Data de recolla.
f) Número de contedores/peso aproximado.
4.

Datos do transportista:

a) Empresa.
b) NIF.
c) Enderezo.
d) Código postal.
e) Matrícula do vehículo.
f) Número de rexistro.
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Datos do lugar de destino:

a) Nome e NIF.
b) Enderezo.
c) Código postal.
d) Número de rexistro.
e) Domicilio particular.
6.

Declaración de conformidade:

a)

Do expedidor.

Quen asina abaixo declara que a información descrita nos números 1, 2 e 3 é correcta
e que se adoptaron todas as precaucións necesarias para evitar riscos para a saúde
pública ou a saúde animal.
Lugar, data e sinatura.
b)

Do transportista.

Quen asina abaixo declara que a información descrita no número 4 é correcta e que se
adoptaron todas as precaucións necesarias para evitar riscos para a saúde pública ou a
saúde animal.
Lugar, data e sinatura.
c) Do receptor.
Quen asina abaixo declara que a información descrita no número 5 é correcta e que a
descrición da mercadoría recollida no número 3 se corresponde coa mercadoría recibida
(exceptuando o peso estimado).
Lugar, data e sinatura.
A)

Movementos directos de trofeos de caza desde o couto á taxidermia.

Completar toda a información excepto o número 5.e).
B)

Movementos privados desde o couto á taxidermia.

Completar os números 1, 2, 3 (excepto o número 3.f) e 5 (excepto a alínea e).
C)

Movementos privados desde o couto ao domicilio particular.

Completar a información contida nos números 1, 2, 3 (excepto o número 3.f) e no
número 5.e).
En caso de que posteriormente se traslade o trofeo desde o domicilio á taxidermia,
haberá que completar a información do número 4.d). Neste caso, o particular deberá
quedar cunha cuarta copia do documento e deixar o orixinal na taxidermia.
ANEXO III
Prescricións técnicas mínimas para a autorización do enterramento
1. O enterramento debe garantir a imposibilidade de acceso a animais carnívoros ou
omnívoros.
2. O enterramento débese levar a cabo mediante procedementos que non danen o
ambiente (riscos para a auga, aire, solo, plantas e animais, ruídos ou cheiros) nin a saúde
publica.
3. Os subprodutos na fosa, antes de seren enterrados, deberán ser cubertos ou
impregnados cun desinfectante apropiado (cal, distribuído uniformemente entre camada e
camada de subprodutos, combinacións de amonios cuaternarios con un ou varios
aldehidos, axentes oxidantes a base de monosulfonatos de sodio e potasio, etc.).
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O responsable do enterramento debe manter rexistros:

a) Da data do enterramento.
b) Do lugar do enterramento, indicando coordenadas xeográficas.
c) Das cantidades, categorías e especies dos subprodutos animais enterrados.
d) Da sinatura do responsable da cazaría.
5. Este rexistro conservarase durante, ao menos, dous anos e estará ao dispor
permanente da autoridade competente de control para a súa supervisión.
ANEXO IV
Requisitos mínimos de formación do cazador con formación específica en
sanidade animal
Bloque 1. A caza: xestión e sanidade.
1.1 Principais especies cinexéticas e a súa situación en España. Recoñecemento da
idade en especies cinexéticas.
1.2 Nocións básicas sobre ecoloxía das especies cinexéticas, caza e sobreabundancia.
1.3 Caza en España: modelos de xestión cinexética.
1.4 Epidemioloxía das doenzas relevantes. Aspectos sanitarios da actividade cinexética.
1.5 Chaves para unha xestión cinexética responsable desde o punto de vista sanitario.
Bloque 2. Actuación do cazador formado.
2.1
2.2
2.3

Normas xerais de hixiene e manipulación.
Evisceración e desfeita.
Patoloxía: recoñecemento de alteracións e lesións máis importantes.

Bloque 3.

http://www.boe.es

Xestión de subprodutos cinexéticos.
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