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Reial decret 728/2011, de 20 de maig, pel qual es modifica el Reial decret
1376/2003, de 7 de novembre, pel qual s’estableixen les condicions sanitàries
de producció, emmagatzemament i comercialització de la carn fresca i els seus
derivats en els establiments de comerç a la menuda.

Les característiques especials que distingeixen el comerç detallista de la carn van ser
regulades pel Reial decret 1376/2003, de 7 de novembre, pel qual s’estableixen les
condicions sanitàries de producció, emmagatzemament i comercialització de la carn fresca
i els seus derivats en els establiments de comerç a la menuda. Això, unit a les particularitats
de les primeres matèries i productes que manipulen, preparen, elaboren i comercialitzen
aquests professionals, així com a la seva posició entre els processos productius i el seu
consum posterior, fa que aquests establiments adquireixin una responsabilitat singular en
la satisfacció de les demandes del consumidor, especialment pel que fa a la qualitat i la
quantitat de serveis i productes que exigeix en cada moment la dinàmica del consum.
Aquesta norma va introduir més liberalització en l’activitat detallista de comercialització
de productes carnis, i faculta els establiments de venda a la menuda per ampliar-ne
l’activitat, per a determinats productes i serveis per als quals fins aleshores no tenien
autorització. Aquesta oferta major, sense perjudici de la protecció necessària de la seguretat
alimentària, va intentar contribuir a una competència més gran al mercat amb els beneficis
consegüents derivats per al consumidor i els mateixos empresaris. No obstant això, va
mantenir una sèrie de limitacions que es consideraven imprescindibles per garantir les
condicions higienicosanitàries adequades i el respecte al marc normatiu nacional i
comunitari de referència.
El Ple del Senat, en la sessió celebrada el dia 11 de març de 2009, va aprovar una
moció en què «insta el Ministeri de Sanitat i Consum a demanar l’opinió de les comunitats
autònomes respecte de la problemàtica que es planteja, a fi d’aconseguir un consens
tècnic i polític que permeti, tenint en compte el que s’exposa, portar a terme la modificació
de l’article 4 del Reial decret 1376/2003, de 7 de novembre, a fi de flexibilitzar la restricció
que planteja, pel que fa al subministrament de productes preparats carnis frescos per part
d’establiments detallistes a bars i restaurants. I que s’adeqüi a la normativa europea
adoptada i publicada amb posterioritat a l’aprovació d’aquest Reial decret».
Després de l’entrada en vigor, l’1 de gener de 2006, del Reglament (CE) núm. 852/2004,
del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, relatiu a la higiene dels
productes alimentaris, i del Reglament (CE) núm. 853/2004 del Parlament Europeu i del
Consell, de 29 d’abril de 2004, pel qual s’estableixen normes específiques d’higiene dels
aliments d’origen animal, i amb l’experiència adquirida, es considera que s’ha de mantenir
la restricció que en el seu moment es va establir en els subministraments als establiments
de menjars preparats ubicats en residències, geriàtrics, hospitals, guarderies i col·legis, en
què trobem els col·lectius de més risc com poden ser les persones grans, els malalts i els
nens.
Donant resposta a la moció aprovada pel Senat, i després de demanar l’opinió de les
comunitats autònomes, s’ha considerat que no es comprometen els objectius dels
reglaments comunitaris esmentats si es modifiquen les restriccions establertes en el seu
moment en el sentit de no establir una limitació en el subministrament als bars i restaurants
de preparats carnis frescos elaborats en els comerços detallistes de la carn.
En l’elaboració d’aquesta norma han estat consultats les comunitats autònomes i els
sectors afectats, i la Comissió Interministerial per a l’Ordenació Alimentària ha emès
informe preceptiu.
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Aquest Reial decret es dicta a l’empara de l’article 149.1.16a de la Constitució, que
atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de bases i coordinació general de
la sanitat, i d’acord amb el que disposa l’article 40.2 de la Llei 14/1986, de 25 d’abril,
general de sanitat.
En virtut d’això, a proposta de la ministra de Sanitat, Política Social i Igualtat i de la
ministra de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la
deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 20 de maig de 2011,
DISPOSO:
Article únic. Modificació del Reial decret 1376/2003, de 7 de novembre, pel qual
s’estableixen les condicions sanitàries de producció, emmagatzemament i
comercialització de la carn fresca i els seus derivats en els establiments de comerç a
la menuda.
El segon paràgraf de l’article 4 del Reial decret 1376/2003, de 7 de novembre, pel qual
s’estableixen les condicions sanitàries de producció, emmagatzemament i comercialització
de la carn fresca i els seus derivats en els establiments de comerç a la menuda, se
substitueix pel següent:
«Els establiments autoritzats, de conformitat amb el que s’indica anteriorment,
poden subministrar els productes que preveu aquest Reial decret a establiments de
menjars preparats autoritzats, sempre que:
1. L’establiment subministrador disposi d’instal·lacions i equips adequats i
proporcionals per a l’elaboració higiènica del seu volum de producció.
2. Es limiti a les carns que defineix l’apartat 1 de l’article 2 i als derivats carnis
que defineix l’apartat 3 de l’article 2, excepte els preparats carnis frescos que defineix
el paràgraf a).1r d’aquest apartat. I, en el cas de subministraments a bars i restaurants,
es limiti a les carns que defineix l’apartat 1 de l’article 2 i als derivats carnis que
defineix l’apartat 3 de l’article 2.
3. No subministrin a establiments subjectes a inscripció en el Registre General
Sanitari d’Aliments.
4. La seva distribució es dugui a terme dins de l’àmbit del municipi on estigui
ubicat l’establiment o bé en la unitat sanitària local, zona de salut o territori de
característiques i finalitat iguals que defineixi l’autoritat competent corresponent.»
Disposició final única. Entrada en vigor.
Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de
l’Estat».
Madrid, 20 de maig de 2011.
JUAN CARLOS R.
El ministre de la Presidència,
RAMÓN JÁUREGUI ATONDO
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