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DISPOSICIÓNS XERAIS

MINISTERIO DA PRESIDENCIA
14165

Real decreto 1528/2012, do 8 de novembro, polo que se establecen as
normas aplicables aos subprodutos animais e produtos derivados non
destinados ao consumo humano.

O Regulamento (CE) n.º 1069/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de
outubro, polo que se establecen as normas sanitarias aplicables aos subprodutos animais
e produtos derivados non destinados ao consumo humano e polo que se derroga o
Regulamento (CE) n.º 1774/2002 (Regulamento sobre subprodutos animais), constitúe
desde o 4 de marzo de 2011 o marco legal aplicable á xestión de todos aqueles materiais
de orixe animal que por diferentes motivos non se destinan ao consumo humano.
Esta norma foi obxecto de desenvolvemento polo 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 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.
A Directiva 2008/98/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 19 de novembro de
2008, sobre os residuos (Directiva marco de residuos), trasposta ao dereito interno
español pola Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e solos contaminados, é de
aplicación a todos os residuos, entre os cales se encontran os subprodutos animais, coa
exclusión, entre outras, das materias fecais e outro material natural agrícola ou silvícola
non perigoso, utilizado en explotacións agrícolas e gandeiras, na silvicultura ou na
produción de enerxía a base desta biomasa, mediante procedementos ou métodos que
non poñan en perigo a saúde humana ou danen o ambiente.
Non obstante, os requisitos establecidos en ambas as normas non son de aplicación
aos subprodutos animais naqueles aspectos que xa están regulados por outras normas
comunitarias ou nacionais, como os incluídos no Regulamento (CE) n.º 1069/2009, no
Regulamento (UE) n.º 142/2011 ou neste real decreto, excepto cando os subprodutos se
destinan á incineración, aos vertedoiros ou a seren utilizados en instalacións de biogás ou
compostaxe.
Sen prexuízo da eficacia e aplicabilidade directa dos mencionados regulamentos,
faise preciso establecer disposicións específicas a fin de aclarar a distribución de
competencias entre as diferentes autoridades involucradas na súa aplicación, prever os
mecanismos de coordinación e intercambio de información entre elas e regular o uso de
determinadas excepcións que ambas as normas establecen. Así mesmo, para asegurar a
coherencia e comprensión do texto, a presente disposición reproduce parcialmente certos
aspectos dos mencionados regulamentos, sen que isto afecte a súa aplicabilidade directa.
Todo isto está baseado na experiencia existente neste ámbito, plasmada no Libro branco
dos subprodutos de orixe animal non destinados ao consumo humano, elaborado polo
Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, e na execución do Plan nacional
integral de subprodutos de orixe animal non destinados ao consumo humano, aprobado
mediante Acordo do Consello de Ministros na súa reunión do 5 de outubro de 2007, e
publicado mediante a Orde PRE/468/2008, do 15 de febreiro.
En España o Real decreto 1429/2003, do 21 de novembro, polo que se regulan as
condicións de aplicación da normativa comunitaria en materia de subprodutos de orixe
animal non destinados ao consumo humano, estableceu pautas harmonizadas de
aplicación do Regulamento (CE) n.º 1774/2002, do Parlamento Europeo e do Consello,
do 3 de outubro de 2002, polo que se establecen as normas sanitarias aplicables aos
subprodutos animais non destinados ao consumo humano. A entrada en vigor do
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Regulamento (CE) n.º 1069/2009, Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de outubro,
fai preciso revisar estas condicións e derrogar o Real decreto 1429/2003, do 21 de
novembro.
Por outro lado, mantéñense vixentes aínda certas disposicións relacionadas coa
recolla e transporte dalgúns subprodutos animais, contidas no Real decreto 3454/2000,
do 22 de decembro, polo que se establece e regula o Programa integral coordinado de
vixilancia e control das encefalopatías esponxiformes transmisibles dos animais, e no
Real decreto 845/1987, do 15 de maio, polo que se aproba a regulamentación zoosanitaria
de industrias de aproveitamento e transformación de animais mortos e comisos para
alimentación animal e outros usos industriais distintos da alimentación humana. O Real
decreto 845/1987, do 15 de maio, foi parcialmente derrogado, en todo o relativo á
alimentación animal, polo Real decreto 2224/1993, do 17 de decembro, sobre normas
sanitarias de eliminación e transformación de animais mortos e desperdicios de orixe
animal e protección fronte a axentes patóxenos en pensos de orixe animal. Por
simplificación é conveniente proceder á súa derrogación completa e trasladar as
disposicións aínda vixentes a este real decreto, adaptándoas ás novas exixencias
normativas.
O presente real decreto dítase ao abeiro das habilitacións previstas na disposición
derradeira quinta da Lei 8/2003, do 24 de abril, de sanidade animal, na disposición
derradeira quinta da Lei 17/2011, do 5 de xullo, de seguridade alimentaria e nutrición, no
punto 1.c) da disposición derradeira terceira da Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e
solos contaminados, e na disposición derradeira quinta da Lei 33/2011, do 4 de outubro,
xeral de saúde pública.
A regulación básica contida nesta disposición efectúase mediante real decreto, dado
que se trata dunha materia de carácter marcadamente técnico e de natureza conxuntural
e cambiante, intimamente ligada ao desenvolvemento da normativa comunitaria.
Na elaboración da presente disposición foron consultadas as comunidades autónomas
e as entidades representativas dos sectores afectados; da mesma maneira, a presente
disposición recibiu o informe favorable da Axencia Española de Protección de datos.
Na súa virtude, por proposta do ministro de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente
e da ministra de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, coa aprobación previa do ministro
de Facenda e Administracións Públicas, de acordo co Consello de Estado e logo de
deliberación do Consello de Ministros na súa reunión do día 8 de novembro de 2012,
DISPOÑO:
Artigo 1.

Obxecto.

Este real decreto ten por obxecto establecer disposicións específicas de aplicación en
España do Regulamento (CE) n.º 1069/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, do
21 de outubro, polo que se establecen as normas sanitarias aplicables aos subprodutos
animais e produtos derivados non destinados ao consumo humano e polo que se derroga
o Regulamento (CE) n.º 1774/2002 (Regulamento sobre subprodutos animais), e 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 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.
Artigo 2.

Competencias.

A autoridade competente facultada para garantir o cumprimento dos requisitos deste
real decreto e da normativa da Unión Europea en materia de subprodutos de orixe animal
e produtos derivados non destinados a consumo humano, Sandach en diante, serán os
órganos competentes das comunidades autónomas ou cidades de Ceuta e Melilla, así
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como das entidades locais, e os órganos competentes da Administración xeral do Estado
no que se refire aos intercambios con terceiros países.
Os ministerios de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, e de Sanidade,
Servizos Sociais e Igualdade, coordinarán a aplicación polas comunidades autónomas ou
cidades de Ceuta e Melilla e polas entidades locais da normativa de Sandach.
Artigo 3.

Definicións.

Para os efectos deste real decreto, serán de aplicación as definicións previstas no
Regulamento (CE) n.º 1069/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de
outubro, e no Regulamento (UE) n.º 142/2011 da Comisión, do 25 de febreiro de 2011.
Artigo 4. Comisión nacional de subprodutos de orixe animal non destinados a consumo
humano.
1. A Comisión nacional de subprodutos de orixe animal non destinados a consumo
humano, en diante «Comisión nacional», como órgano colexiado de carácter
interministerial e multidisciplinar, adscrito á Dirección Xeral de Sanidade da Produción
Agraria, do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, ten como funcións
as seguintes:
a) O seguimento e coordinación coas autoridades competentes da execución deste
real decreto e do Plan nacional integral de subprodutos de orixe animal non destinados
ao consumo humano, aprobado mediante Acordo do Consello de Ministros na súa reunión
do 5 de outubro de 2007 e publicado mediante a Orde PRE/468/2008, do 15 de febreiro.
b) A revisión periódica da evolución da dita execución, propondo as modificacións
precisas para un eficaz cumprimento dos obxectivos.
c) Elevar ás autoridades competentes propostas que permitan unha mellor
aplicación desa normativa ou a súa execución.
d) Asesorar as autoridades competentes en materia de subprodutos de orixe animal
non destinados a consumo humano.
e) Propor a realización de estudos e traballos científicos en relación cos citados
subprodutos, en particular sobre novos métodos de os valorizar ou eliminar.
f) Pedir, para o seu traslado ás comunidades autónomas e cidades de Ceuta e
Melilla, aos demais Estados membros e á Comisión Europea a información a que se refire
o artigo 5 deste real decreto.
2. A Comisión nacional estará composta polos seguintes membros:
a) Presidente: o director xeral de Sanidade da Produción Agraria do Ministerio de
Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente.
b) Vicepresidente: o director executivo da Axencia Española de Seguridade
Alimentaria e Nutrición, do Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade.
c) Vogais:
1.º Doce vogais en representación da Administración xeral do Estado, pertencentes
aos seguintes ministerios:
i. Sete en representación do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio
Ambiente, con rango de subdirector xeral.
ii. Catro en representación do Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade,
con rango de subdirector xeral.
iii. Un representante do Ministerio de Economía e Competitividade, con rango de
subdirector xeral.
Os citados vogais serán designados polo subsecretario do departamento
correspondente e, nos casos de ausencia ou enfermidade e, en xeral, cando concorra
algunha outra causa xustificada, poderán ser substituídos por outra persoa ao servizo da
unidade de que dependan, que será designada da mesma maneira.
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2.º En representación das comunidades autónomas e cidades de Ceuta e Melilla
que decidan integrase nela, un representante por cada unha delas.
3.º Dous vogais designados pola Federación Española de Municipios e Provincias,
en representación das entidades locais.
d) Así mesmo, poderán asistir ás reunións da Comisión nacional, en calidade de
asesores, con voz pero sen voto, aquelas persoas que, en consideración á súa
competencia profesional, sexan expresamente convocados polo presidente.
e) Actuará como secretario da Comisión nacional un funcionario do Ministerio de
Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, designado polo subsecretario do dito
departamento.
3. A Comisión nacional rexerase polas súas propias normas de funcionamento e, en
todo o non previsto expresamente nesas normas e neste artigo, será de aplicación o
establecido no capítulo II do título II da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime
xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, en
materia de órganos colexiados.
4. A Comisión nacional reunirase, precedendo convocatoria do seu presidente, ao
menos unha vez cada semestre, e tantas veces como a situación o requira ou cando o
solicite calquera dos seus membros.
Artigo 5.

Deber de información.

As autoridades competentes remitirán ao Ministerio de Agricultura, Alimentación e
Medio Ambiente, ou ao Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, en función
das súas competencias, para o seu traslado á Comisión Europea, a información prevista
para o efecto no Regulamento (UE) n.º 1069/2009 do Parlamento Europeo e do Consello,
do 21 de outubro, e en particular:
a) O texto das disposicións do dereito autonómico que adopten en ámbitos da súa
competencia que afecten directamente a correcta aplicación do presente real decreto ou
da normativa da Unión Europea en materia de subprodutos de orixe animal non
destinados a consumo humano, Sandach no sucesivo.
b) Información sobre as autorizacións concedidas a instalacións de transformación
nas condicións especificadas no artigo 7.2.b deste real decreto.
c) Información sobre as autorizacións concedidas a instalacións de transformación
de acordo co artigo 7.3 deste real decreto.
d) Información sobre as autorizacións concedidas a instalacións de biogás ou
compostaxe para utilizar parámetros alternativos de transformación de acordo cos artigos
8.3 e 9.2 deste real decreto.
e) Información sobre as autorizacións concedidas para usos especiais en
alimentación animal de acordo co artigo 15, epígrafes 1 e 2 deste real decreto, e sobre as
medidas de comprobación adoptadas para garantir que os subprodutos animais son
utilizados unicamente para os fins autorizados e as condicións exixidas para garantir o
control dos riscos para a saúde pública e a saúde animal.
f) A información requirida no artigo 16 relativa ao uso de determinadas excepcións
aos requisitos para a recolla, transporte e eliminación de certos materiais.
g) Información relativa ás autorizacións concedidas de acordo co procedemento
indicado no anexo XI, capítulo I, sección 2.c) do Regulamento (UE) n.º 142/2011 da
Comisión, do 25 de febreiro de 2011, para o uso doutros parámetros normalizados para o
tratamento de esterco, produtos derivados do esterco e guano de morcego.
h) Información relativa ás autorizacións concedidas para a elaboración de alimentos
para animais de compañía mediante outros tratamentos aos cales se refire o anexo XIII,
capítulo II.3.b (iv) e (v) do Regulamento (UE) n.º 142/2011 da Comisión, do 25 de febreiro
de 2011.
i) As listas de establecementos, instalacións ou explotadores que fosen autorizados
ou rexistrados nos seus respectivos territorios de acordo co artigo 24 deste real decreto.
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Eliminación de certos materiais en vertedoiro.

Sen prexuízo do establecido nos artigos 12 e 14 c), do Regulamento (CE)
n.º 1069/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de outubro, a autoridade
competente poderá autorizar a eliminación nun vertedoiro autorizado dos materiais aos
cales fai referencia o artigo 7 do Regulamento (UE) n.º 142/2011 da Comisión, do 25 de
febreiro de 2011.
A dita eliminación realizarase nas condicións establecidas no Real decreto 1481/2001,
do 27 de decembro, polo que se regula a eliminación de residuos mediante depósito en
vertedoiro, e a Decisión 2003/33/CE do Consello, do 19 de decembro de 2002, pola que
se establecen os criterios e procedementos de admisión de residuos nos vertedoiros.
Artigo 7.

Instalacións de transformación.

1. As instalacións de transformación cumprirán os requisitos establecidos no artigo 8
do Regulamento (UE) n.º 142/2011 da Comisión, do 25 de febreiro de 2011.
2. As instalacións de transformación que estean situadas na mesma localización
que matadoiros ou outros establecementos autorizados ou rexistrados de acordo co
Regulamento (CE) n.º 852/2004 do Parlamento Europeo e do Consello, do 29 de abril de
2004, ou o Regulamento (CE) n.º 853/2004 do Parlamento Europeo e do Consello, do 29
de abril de 2004, deberán cumprir:
a) Os requisitos especificados na sección 1, epígrafes a.i) á a.iv) do capítulo I do
anexo IV do Regulamento (UE) n.º 142/2011 da Comisión, do 25 de febreiro de 2011, ou
b) No caso das instalacións de transformación de categoría 3, outros requisitos que
estableza no seu lugar a autoridade competente, co fin de reducir os riscos para a saúde
pública e animal, incluídos os riscos derivados do procesamento de materiais de categoría
3 que procedan de establecementos rexistrados ou autorizados segundo o Regulamento
(CE) n.º 852/2004 do Parlamento Europeo e do Consello, do 29 de abril de 2004, e o
Regulamento (CE) n.º 853/2004 do Parlamento Europeo e do Consello, do 29 de abril de
2004, e que estean situados noutros lugares.
3. A autoridade competente poderá autorizar ás instalacións de transformación a
aplicación de métodos de transformación que se axusten ao establecido no anexo IV
capítulo III, epígrafe G («Método 7») do Regulamento (UE) n.º 142/2011 da Comisión, do
25 de febreiro de 2011. Nese caso, porá en coñecemento da Comisión nacional prevista
no artigo 4 os detalles técnicos do método autorizado.
Artigo 8.

Instalacións de biogás.

1. Requisitos aplicables ás instalacións de biogás.
As instalacións de biogás que utilicen subprodutos animais ou produtos derivados
como materia prima cumprirán os requisitos establecidos no artigo 10 do Regulamento
(UE) n.º 142/2011 da Comisión, do 25 de febreiro de 2011.
Estarán equipadas cunha unidade de pasteurización/hixienización de pasaxe
obrigatoria para as materias primas de orixe animal que utilicen e que deban ser
sometidas a este tratamento, de acordo coa sección 1 do capítulo III do anexo V do
Regulamento (UE) n.º 142/2011 da Comisión, do 25 de febreiro de 2011, salvo que a
pasteurización/hixienización se realizase previamente noutra instalación autorizada ou os
residuos de dixestión vaian ser compostados, tratados ou eliminados posteriormente de
acordo coas condicións exixidas no citado regulamento, en función da categoría dos
Sandach empregados como materia prima.
2.

Parámetros estándar de transformación.

A pasteurización/hixienización realizarase cumprindo os seguintes parámetros
estándar de transformación:
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a) Dimensión granulométrica máxima antes de entrar na unidade de hixienización:
12 mm. Este parámetro non se exixirá no tratamento dos materiais de categoría 2
especificados no artigo 13.e.ii do Regulamento (CE) n.º 1069/2009 do Parlamento
Europeo e do Consello, do 21 de outubro.
b) Temperatura mínima de todo o material na unidade de hixienización de 70º, e
c) Tempo de permanencia mínimo e ininterrompido de todo o material na unidade, a
esa temperatura, de 60 minutos.
Os seguintes materiais poderán utilizarse para a produción de biogás sen
pasteurización ou hixienización:
a) Material de categoría 2 que fose transformado conforme o método de
transformación 1 definido no capítulo III do anexo IV do Regulamento (UE) n.º 142/2011
da Comisión, do 25 de febreiro de 2011.
b) Material da categoría 3 que fose transformado conforme un dos métodos de
transformación 1 a 5 ou o método de transformación 7, ou, no caso de material procedente
de animais acuáticos, a un dos métodos de transformación 1 a 7, conforme o disposto no
capítulo III do anexo IV do Regulamento (UE) n.º 142/2011 da Comisión do 25 de febreiro
de 2011.
c) Subprodutos animais que foron sometidos ao proceso de hidrólise alcalina
definido na alínea A da sección 2 do capítulo IV do anexo IV do Regulamento (UE) n.º
142/2011 da Comisión, do 25 de febreiro de 2011.
d) Leite, produtos lácteos, produtos derivados do leite, costros e produtos a base de
costros, salvo que a autoridade competente considere que presentan un risco de
propagación de enfermidade transmisible grave ás persoas e aos animais.
e) Os seguintes subprodutos animais, se o autoriza a autoridade competente:
1.º Os mencionados no artigo 10, alínea f) do Regulamento (CE) n.º 1069/2009 do
Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de outubro, que fosen transformados conforme
o definido no artigo 2, número 1, alínea m) do Regulamento (CE) n.º 852/2004 no
momento en que se destinan a fins distintos do consumo humano.
2.º Os subprodutos animais a que se refire o artigo 10, alínea g) do Regulamento
(CE) n.º 1069/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de outubro.
3.

Uso de parámetros alternativos de transformación.

A autoridade competente poderá autorizar o uso de parámetros alternativos aos
establecidos na epígrafe anterior a condición de que o interesado que solicite o seu uso
demostre que garanten unha atenuación adecuada dos riscos biolóxicos. A demostración
incluirá unha validación que se realizará de acordo cos requisitos indicados na sección 2
do capítulo III do anexo V do Regulamento (UE) n.º 142/2011 da Comisión, do 25 de
febreiro de 2011.
4. Supostos especiais para a autorización da produción de biogás a partir de
residuos de cociña.
Até que a Comisión europea adopte medidas específicas de aplicación, as autoridades
competentes poderán autorizar a produción de biogás cumprindo requisitos distintos aos
establecidos nas epígrafes 1 e 2, sempre que garantan un efecto equivalente respecto á
redución de patóxenos, cando os Sandach utilizados na instalación de biogás consistan
exclusivamente en:
a) Residuos de cociña, ou
b) Residuos de cociña mesturados con esterco, contido do tubo dixestivo separado do
tubo dixestivo, leite, produtos lácteos, produtos derivados do leite, costro, produtos a base
de costro, ovos, produtos derivados do ovo ou subprodutos animais mencionados no artigo
10, alínea f) do Regulamento (CE) n.º 1069/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, do
21 de outubro, que se transformasen conforme o disposto no artigo 2, número 1, alínea m)
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do Regulamento (CE) n.º 852/2004, do Parlamento Europeo e do Consello, do 29 de abril
de 2004.
5. Supostos especiais para a autorización da produción de biogás a partir de
determinados materiais de categorías 2 e 3.
As autoridades competentes poderán autorizar a produción de biogás cumprindo
requisitos específicos distintos dos considerados nas epígrafes 1 e 2, cando:
a) Os Sandach sometidos a tratamento na instalación consistan exclusivamente en
esterco, contido do tubo dixestivo separado do tubo dixestivo, leite, produtos lácteos,
produtos derivados do leite, costro, produtos a base de costro, ovos, produtos derivados
do ovo, subprodutos animais mencionados no artigo 10, alínea f) do Regulamento (CE)
n.º 1069/2009 que se transformase conforme o disposto no artigo 2, número 1, alínea m)
do Regulamento (CE) n.º 852/2004, do Parlamento Europeo e do Consello, do 29 de abril
de 2004, ou os produtos derivados mencionados no artigo 10, alínea g) do Regulamento
(CE) n.º 1069/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de outubro.
b) As autoridades competentes consideren que eses materiais non presentan risco
de propagación de enfermidade transmisible grave a persoas ou animais, e
c) Consideren que os residuos de fermentación son material sen transformar e
obriguen os explotadores a manipulalo conforme o disposto no Regulamento (CE) n.º
1069/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de outubro, o Regulamento (UE)
n.º 142/2011 da Comisión, do 25 de febreiro de 2011, e o presente real decreto.
Artigo 9.
1.

Condicións aplicables á produción de composta.

Materias primas aptas para a produción de composta.

Para a produción de composta poderán empregarse os seguintes Sandach:
a) Materiais de categoría 2 que fosen transformados previamente por esterilización
a presión.
b) Os materiais de categoría 2 especificados no artigo 13.e.ii) do Regulamento (CE)
n.º 1069/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de outubro, sen transformación
previa.
c) Materiais de categoría 3, que fosen transformados previamente cun dos métodos
de transformación 1 a 5 ou co método de transformación 7, ou, no caso de material
procedente de animais acuáticos, cun dos métodos de transformación 1 a 7, conforme o
disposto no capítulo III do anexo IV do Regulamento (UE) n.º 142/2011 da Comisión, do
25 de febreiro de 2011.
d) Materiais de categoría 3 sen transformación previa.
2.

Requisitos aplicables ás instalacións de compostaxe.

As instalacións de compostaxe que utilicen Sandach cumprirán os requisitos
establecidos no artigo 10 do Regulamento (UE) n.º 142/2011 da Comisión, do 25 de
febreiro de 2011.
Estarán equipadas cunha área cerrada ou un reactor de compostaxe cerrado de paso
obrigatorio para os Sandach, con instalacións para medir a temperatura ao longo do
tempo, dispositivos que rexistren (de forma continua, cando proceda) os resultados das
medicións e un sistema de seguranza para evitar un quecemento insuficiente, de modo
que se garanta que se alcanzan os parámetros estándar de transformación especificados
no artigo 8.2, primeiro parágrafo.
A autoridade competente poderá autorizar o uso de parámetros alternativos aos
anteriores a condición de que o interesado que solicite o seu uso demostre que garanten
unha atenuación adecuada dos riscos biolóxicos. A demostración incluirá unha validación
que se realizará de acordo cos requisitos indicados na sección 2 do capítulo III do anexo
V do Regulamento (UE) n.º 142/2011 da Comisión, do 25 de febreiro de 2011.
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3. Autorización doutros sistemas de compostaxe.
A autoridade competente poderá autorizar o uso doutros sistemas de compostaxe a
condición de que as instalacións cumpran o resto dos requisitos pertinentes establecidos
no Regulamento (UE) n.º 142/2011 da Comisión, do 25 de febreiro de 2011, e
a) Que todo o material que pase polo sistema alcance os parámetros de tempo e
temperatura exixidos na epígrafe 2, incluíndo, se é necesario, a supervisión continua
deses parámetros, ou
b) Que transformen exclusivamente:
1.º Os materiais indicados nas epígrafes 1.a) e 1.c).
2.º Os materiais indicados nas epígrafes 1.b) e 1.d) se foron sometidos a
pasteurización/hixienización nunha instalación autorizada cos parámetros estándar
indicados na epígrafe 2.
3.º Os subprodutos animais mencionados no artigo 10, alínea f) do Regulamento
(CE) n.º 1069/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de outubro, que se
transformasen conforme o disposto no artigo 2 número 1, alínea m) do Regulamento (CE)
n.º 852/2004.
4.º Os produtos derivados mencionados no artigo 10, alínea g) do Regulamento
(CE) n.º 1069/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de outubro.
4. Autorización de requisitos especiais para a produción de composta a partir de
residuos de cociña.
Até que a Comisión europea adopte medidas específicas de aplicación, as autoridades
competentes poderán autorizar o uso de requisitos especiais distintos aos establecidos
na epígrafe 2, a condición de que garantan un efecto equivalente respecto á redución de
patóxenos, cando os Sandach empregados na instalación de compostaxe consistan en:
a) Residuos de cociña, ou
b) Residuos de cociña mesturados con esterco, contido do tubo dixestivo separado
do tubo dixestivo, leite, produtos lácteos, produtos derivados do leite, costro, produtos a
base de costro, ovos, produtos derivados do ovo ou subprodutos animais mencionados no
artigo 10, alínea f) do Regulamento (CE) n.º 1069/2009 do Parlamento Europeo e do
Consello, do 21 de outubro, que se transformasen conforme o disposto no artigo 2, número
1, alínea m) do Regulamento (CE) n.º 852/2004 do Parlamento Europeo e do Consello, do
29 de abril de 2004.
5. Supostos especiais para a autorización de produción de composta a partir de
determinados materiais de categorías 2 e 3.
As autoridades competentes poderán autorizar a produción de composta cumprindo
requisitos específicos distintos dos considerados na epígrafe 2, cando:
a) Os Sandach transformados na instalación consistan exclusivamente en esterco,
contido do tubo dixestivo separado do tubo dixestivo, leite, produtos lácteos, produtos
derivados do leite, costro, produtos a base de costro, ovos, produtos derivados do ovo,
subprodutos animais mencionados no artigo 10, alínea f) do Regulamento (CE) n.º
1069/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de outubro, que se transformasen
conforme o disposto no artigo 2, número 1, alínea m) do Regulamento (CE) n.º 852/2004
do Parlamento Europeo e do Consello, do 29 de abril de 2004, ou os produtos derivados
mencionados no artigo 10, alínea g) do Regulamento (CE) n.º 1069/2009 do Parlamento
Europeo e do Consello, do 21 de outubro.
b) As autoridades competentes consideren que eses materiais non presentan un
risco de propagación de enfermidade transmisible grave a persoas ou animais, e
c) Consideren que a composta resultante é material sen transformar e obriguen os
explotadores a manipulala conforme o disposto no Regulamento (CE) n.º 1069/2009 do
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Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de outubro, o Regulamento (UE) n.º 142/2011
da Comisión, do 25 de febreiro de 2011, e o presente real decreto.
Artigo 10. Condicións aplicables aos residuos de dixestión obtidos na produción de
biogás e á composta.
Os residuos de dixestión e a composta deberán someterse a mostraxe e cumprir as
normas establecidas na sección 3 do capítulo III do anexo V do Regulamento (UE)
n.º 142/2011 da Comisión, do 25 de febreiro de 2011.
Cando as mostras de composta ou dos residuos de dixestión tomadas durante, ou ao
finalizar, o almacenamento, mostren a presenza de Salmonella, os operadores
comunicarano á autoridade competente, que ditará as instrucións adecuadas en cada
caso para a xestión de tales materiais, de acordo cos plans de acción correspondentes
aprobados en virtude do Real decreto 1940/2004, do 27 de setembro, sobre a vixilancia
das zoonoses e os axentes zoonóticos.
Os residuos de dixestión e a composta producidos de acordo coas epígrafes 4 e 5 do
artigo 8 ou as epígrafes 4 e 5 do artigo 9 só poderán comercializarse dentro do territorio
español. Este feito farase constar na etiqueta do produto ou, se for o caso, na
documentación comercial, mediante a mención «Para a súa venda unicamente en
España» ou similar.
Artigo 11. Aplicación ás terras, sen procesamento previo, de determinados materiais de
categorías 2 e 3.
De acordo cos artigos 13.f) e 14.l) do Regulamento (CE) n.º 1069/2009 do Parlamento
Europeo e do Consello, do 21 de outubro, e salvo disposición en contra das autoridades
competentes se consideran que existe risco de propagación dalgunha enfermidade
transmisible a través deses produtos para os seres humanos ou os animais, autorízase a
aplicación ás terras sen procesamento previo dos seguintes materiais, sen prexuízo dos
requisitos establecidos noutras normas que sexan de aplicación, en particular na
normativa ambiental:
a) De categoría 2: esterco, contido do tubo dixestivo separado do tubo dixestivo,
leite, produtos a base de leite e costro.
b) De categoría 3: o leite cru, o costro e os seus produtos derivados.
Artigo 12.

Uso de cunchas de moluscos e cascas de ovos de categoría 3.

Alén dos usos determinados no artigo 14 do Regulamento (CE) n.º 1069/2009 do
Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de outubro, autorízanse para os seguintes
Sandach os usos indicados a seguir, sen prexuízo dos requisitos establecidos noutras
normas que sexan de aplicación, en particular na normativa ambiental e, se for o caso, no
Real decreto 824/2005, do 8 de xullo, sobre produtos fertilizantes:
1. Cunchas de moluscos de categoría 3 distintas das mencionadas no artigo 2,
número 2, alínea f) do Regulamento (CE) n.º 1069/2009 do Parlamento Europeo e do
Consello, do 21 de outubro:
a) Uso como fertilizante ou emenda do solo cando proveñan de establecementos
rexistrados segundo o Regulamento (CE) n.º 852/2004 do Parlamento Europeo e do
Consello, do 29 de abril de 2004, ou o Regulamento (CE) n.º 853/2004 do Parlamento
Europeo e do Consello, do 29 de abril de 2004, e o tratamento aplicado ao produto
permita descartar a presenza de riscos para a saúde pública ou a saúde animal.
b) Uso como materia prima para a elaboración de produtos non destinados á
alimentación humana ou animal.
2.

Cascas de ovo de categoría 3:
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a) Aplicación directa á terra como fertilizante ou emenda na propia explotación
gandeira en que se produciron, sempre que non existan motivos para sospeitar a
existencia dun risco de transmisión de enfermidades ás persoas ou aos animais derivado
desa aplicación.
b) Uso como fertilizante ou emenda do solo cando proveñan de establecementos
rexistrados segundo o Regulamento (CE) n.º 853/2004 do Parlamento Europeo e do
Consello, do 29 de abril de 2004, e se descarte calquera risco para a saúde pública ou a
saúde animal.
c) Uso como materia prima para a elaboración de produtos non destinados á
alimentación humana ou animal.
Artigo 13.

Preparados biodinámicos.

De acordo co artigo 16.f) do Regulamento (CE) n.º 1069/2009 do Parlamento Europeo
e do Consello, do 21 de outubro, e salvo disposición en contra das autoridades
competentes se consideraren que existe risco de propagación dalgunha enfermidade
transmisible a través dos citados produtos para os seres humanos ou os animais,
autorízase o uso de materiais das categorías 2 e 3 para a preparación e aplicación ás
terras de preparados biodinámicos, tal como se recolle no artigo 12, número 1, alínea c),
do Regulamento (CE) n.º 834/2007 do Consello, do 28 de xuño de 2007, sobre produción
e etiquetaxe dos produtos ecolóxicos e polo que se derroga o Regulamento (CEE)
n.º 2092/91, e sen prexuízo dos requisitos establecidos noutras normas que sexan de
aplicación, en particular na normativa ambiental.
Artigo 14. Eliminación excepcional de certos subprodutos animais na propia explotación
gandeira.
Salvo disposición en contra das autoridades competentes se consideraren que existe
risco de propagación dalgunha enfermidade transmisible a través dos citados produtos
para os seres humanos ou os animais, e sen prexuízo dos requisitos establecidos noutras
normas que puideren ser de aplicación, en particular na normativa ambiental, autorízase
a eliminación na propia explotación dos subprodutos animais de categorías 2 e 3 que se
xeren durante intervencións cirúrxicas en animais vivos ou durante nacementos de
animais.
Artigo 15.

Usos especiais en alimentación animal.

1. As autoridades competentes poderán autorizar e establecer condicións
específicas para a recolla e uso de material da categoría 2 que proceda de animais que
non fosen sacrificados nin morresen como consecuencia da presenza real ou sospeitada
dunha enfermidade transmisible ao ser humano ou aos animais, e de material da
categoría 3, para a alimentación de:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Animais de zoolóxico.
Animais de circos.
Réptiles e aves de presa que non sexan de zoolóxicos nin de circos.
Animais de peletaría.
Animais salvaxes.
Cans procedentes de canís ou mandas recoñecidas.
Cans e gatos en refuxios.
Vermes e miñocas para engados.

Nos casos a), d), f), g) e h) as ditas condicións incluirán, como mínimo, os requisitos
especificados no artigo 13 do Regulamento (UE) n.º 142/2011 da Comisión, do 25 de
febreiro de 2011.
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As instalacións de transformación de categoría 2 poderán ser autorizadas para
exerceren ademais como centro de recolla, segundo a definición n.º 53 do anexo I do
Regulamento (UE) n.º 142/2011 da Comisión, do 25 de febreiro de 2011.
2. As autoridades competentes poderán autorizar a alimentación de animais de
zoolóxico e de determinadas especies protexidas e en perigo cos corpos enteiros ou
partes de animais mortos que conteñan material especificado de risco no momento da
eliminación, de acordo coas condicións establecidas no artigo 14 do Regulamento (UE)
n.º 142/2011 da Comisión, do 25 de febreiro de 2011, e 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.
Artigo 16.

Normas especiais de recolla e eliminación.

1. As autoridades competentes poderán autorizar, de acordo co artigo 19 do
Regulamento (CE) n.º 1069/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de
outubro, a eliminación de:
a) Os animais de compañía e équidos mortos, mediante enterramento.
b) O material da categoría 1 mencionado no artigo 8, alínea a), inciso v), e alínea b),
inciso ii) do Regulamento (CE) n.º 1069/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, do
21 de outubro, e dos materiais das categorías 2 e 3 mediante incineración, ou
enterramento in situ ou outros medios, baixo supervisión oficial, en zonas remotas que
serán designadas polas autoridades competentes de acordo co artigo 19.2. do
Regulamento (CE) n.º 1069/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de
outubro, e o Real decreto 1131/2010, do 10 de setembro, polo que se establecen os
criterios para o establecemento das zonas remotas para efectos de eliminación de certos
subprodutos animais non destinados a consumo humano xerados nas explotacións
gandeiras.
c) O material da categoría 1 mencionado no artigo 8, alínea b), inciso ii) do
Regulamento (CE) n.º 1069/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de
outubro, e dos materiais das categorías 2 e 3, mediante incineración ou enterramento in
situ ou outros medios, baixo supervisión oficial, en zonas cuxo acceso sexa practicamente
imposible ou só sexa posible en circunstancias que, por motivos xeográficos ou climáticos
ou a raíz dun desastre natural, entrañarían riscos para a saúde e a seguranza do persoal
que leva a cabo a recolla, ou cuxo acceso implicaría un uso desproporcionado de medios
de recolla.
d) Os subprodutos animais distintos dos da categoría 1 contidos no artigo 8,
alínea a), inciso i) do Regulamento (CE) n.º 1069/2009 do Parlamento Europeo e do
Consello, do 21 de outubro, en caso de foco dunha enfermidade de declaración
obrigatoria, mediante incineración ou enterramento in situ baixo supervisión oficial, se o
seu transporte á instalación autorizada para o procesamento ou a eliminación dos
subprodutos animais máis próxima aumentar o perigo de propagación dos riscos
sanitarios ou exceder a capacidade de eliminación desas instalacións en caso de extenso
foco dunha enfermidade epizoótica.
e) Abellas e subprodutos da apicultura mediante incineración ou enterramento in
situ, nas condicións que estableza a autoridade competente para garantir a ausencia de
riscos para a saúde pública ou animal ou o ambiente.
2. A eliminación destes materiais realizarase de acordo cos requisitos considerados
no artigo 15 do Regulamento (UE) n.º 142/2011 da Comisión, do 25 de febreiro de 2011,
así como aqueles requisitos adicionais que a autoridade competente poida establecer
para garantir a ausencia de riscos para a saúde pública ou animal ou o ambiente.
Artigo 17.

Recolla, transporte e identificación.

1. A recolla e o transporte de Sandach realizarase de acordo cos requisitos
establecidos no artigo 21 do Regulamento (CE) n.º 1069/2009 do Parlamento Europeo e
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do Consello, do 21 de outubro e do artigo 17 do Regulamento (UE) n.º 142/2011 da
Comisión, do 25 de febreiro de 2011.
Non obstante:
a) Os subprodutos animais ou produtos derivados mencionados no artigo 10, alínea
f), do Regulamento (CE) n.º 1069/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de
outubro, poderanse transportar a un tempo en vehículos que se dediquen ao transporte
de produtos destinados ao consumo humano, sempre que exista unha separación efectiva
entre estes produtos e se evite a contaminación cruzada, sen prexuízo do establecido no
Regulamento 852/2004 do Parlamento Europeo e do Consello, do 29 de abril de 2004.
Durante o seu transporte, estes subprodutos irán acompañados dun documento comercial
debidamente numerado, segundo o modelo do anexo II deste real decreto.
b) Os vehículos que distribúen produtos alimenticios aos comercios retallistas
poderán recollelos e transportar de retorno ao centro de distribución de orixe os produtos
de orixe animal retirados da venda por motivos comerciais. Durante o transporte, estes
produtos deberán ir debidamente identificados. No centro de distribución o explotador
categorizaraos e xestionaraos de acordo coas condicións establecidas neste real decreto,
así como no Regulamentos (CE) n.º 1069/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, do
21 de outubro, e no Regulamento (UE) n.º 142/2011 da Comisión, do 25 de febreiro de
2011.
2. Durante a súa recolla e transporte, os Sandach manteranse identificados e
separados de acordo cos requisitos establecidos no artigo 21 do Regulamento (CE) n.º
1069/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de outubro, e no anexo VIII,
capítulo II do Regulamento (UE) n.º 142/2011 da Comisión, do 25 de febreiro de 2011. En
particular, o código de cores contido no punto 1.c do citado capítulo será utilizado tamén
para os envíos de subprodutos e produtos animais dentro do territorio nacional.
3. Non obstante o establecido nos números anteriores:
a) Salvo disposición en contra da autoridade competente se considerar que existe
risco de propagación dalgunha enfermidade transmisible para os seres humanos ou os
animais, o transporte de esterco entre puntos da mesma explotación gandeira ou entre
estas e os agricultores usuarios dentro da propia comunidade ou cidade autónoma poderá
realizarse en vehículos ou contedores que se axusten a condicións diferentes ás
establecidas no anexo VIII, capítulo I, sección 1 do Regulamento (UE) n.º 142/2011 da
Comisión, do 25 de febreiro de 2011, sempre que eviten a aparición de riscos inaceptables
para a saúde pública e animal, e utilizando medios de identificación diferentes aos
establecidos no anexo VIII, capítulo II, puntos 1 e 2. As comunidades autónomas
estremeiras poderán acordar de maneira bilateral estender esta excepción ao esterco
transportado entre explotacións gandeiras e agricultores usuarios que se encontren nos
seus respectivos territorios, establecendo, se for o caso, as condicións que consideren
adecuadas para evitar a aparición de riscos para a saúde pública e animal ou para o
ambiente.
b) Non será necesaria a etiqueta requirida no anexo VIII, capítulo II, punto 2.b.xi do
Regulamento (UE) n.º 142/2011 da Comisión, do 25 de febreiro de 2011, para os
fertilizantes orgánicos ou emendas do solo que vaian ser aplicados no territorio nacional
se veñen envasados en sacas ou big-bags de non máis de 1000 kg de peso, e se neses
envases se indicar que non están destinados á súa aplicación en terras ás cales os
animais de granxa teñan acceso.
Artigo 18.

Documento comercial e certificado sanitario.

1. Durante o seu transporte os subprodutos animais e os produtos derivados irán
acompañados cun documento comercial e, se for o caso, cun certificado sanitario de
acordo cos requisitos establecidos no artigo 21 do Regulamento (CE) n.º 1069/2009 do
Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de outubro, e no artigo 17 do Regulamento
(UE) n.º 142/2011 da Comisión, do 25 de febreiro de 2011.
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Non obstante o anterior:

a) Para o transporte de Sandach dentro do territorio nacional as autoridades
competentes poderán establecer un modelo de documento comercial diferente ao
establecido no anexo VIII, capítulo III.6 do Regulamento (UE) n.º 142/2011 da Comisión,
do 25 de febreiro de 2011. Este documento conterá como mínimo a información
especificada no anexo II deste real decreto.
b) Para os envíos de Sandach que se realicen dentro do territorio nacional,
autorízase a transmisión da información contida no documento comercial mediante un
sistema alternativo. A Comisión Nacional proporá ás autoridades competentes os
requisitos técnicos mínimos a que se deberán axustar estes sistemas alternativos.
c) Os subprodutos de orixe animal procedentes de terceiros países irán
acompañados durante o traslado desde o posto de inspección fronteirizo de introdución
até o primeiro establecemento de destino do documento veterinario común de entrada
(DVCE) establecido no anexo III do Regulamento (CE) n.º 136/2004 da Comisión, do 22
de xaneiro de 2004, polo que se establecen os procedementos de control veterinario nos
postos de inspección fronteirizos da Comunidade dos produtos importados de terceiros
países.
d) Os produtos de orixe animal procedentes de terceiros países que non cumpran
os requisitos establecidos na lexislación comunitaria ou nacional para autorizar a súa
introdución ou importación no territorio nacional, así como os residuos de cociña
procedentes de medios de transporte que operen a escala internacional, irán
acompañados durante o seu traslado cara ao establecemento de destino situado no
territorio nacional dun documento comercial conforme o modelo recollido no anexo III
deste real decreto.
e) O transporte de esterco entre puntos da mesma granxa ou entre explotacións
gandeiras e agricultores usuarios dentro da propia comunidade ou cidade autónoma
poderá realizarse sen documento comercial nin certificado sanitario, salvo que
disposicións específicas da autoridade competente establezan o contrario.
f) O transporte de esterco entre explotacións gandeiras e agricultores usuarios de
diferentes comunidades autónomas poderá realizarse sen documento comercial se vai
acompañado dun certificado sanitario emitido pola autoridade competente en orixe que
descarte o risco de propagación de enfermidades transmisibles para os seres humanos
ou os animais a través dese material. Non obstante, cando se trate de comunidades
autónomas estremeiras ambas poderán acordar, de maneira bilateral, permitir o transporte
de esterco sen documento comercial nin certificado sanitario entre explotacións gandeiras
e agricultores usuarios que se encontren nos seus respectivos territorios, establecendo,
se for o caso, as condicións que consideren adecuadas para evitar a aparición de riscos
para a saúde pública e animal ou para o ambiente.
Artigo 19.

Marcación de certos produtos derivados.

Nas instalacións de transformación de categorías 1 e 2 os produtos derivados serán
marcados de acordo coas condicións establecidas no anexo VIII, capítulo V do
Regulamento (UE) n.º 142/2011 da Comisión, do 25 de febreiro de 2011, mesmo cando
se trate de materiais con orixe e destino en territorio nacional.
Artigo 20.
1.

Rexistro e autorización.

Obriga de rexistro.

Os explotadores, con vistas ao rexistro exixido no artigo 23 do Regulamento (CE) n.º
1069/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de outubro, notificarán á
autoridade competente na súa comunidade ou cidades de Ceuta ou Melilla, antes de
iniciaren as operacións, os establecementos ou instalacións baixo o seu control que
estean en actividade en calquera das fases de xeración, transporte, manipulación,
procesamento, almacenamento, introdución no mercado, distribución, uso ou eliminación
de subprodutos animais e produtos derivados.
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Os explotadores que realicen o transporte de subprodutos animais ou produtos
derivados deberán estar rexistrados pola autoridade competente da comunidade
autónoma ou cidades de Ceuta ou Melilla en que teñan a súa razón social. Os
explotadores, establecementos ou instalacións autorizados ou rexistrados para realizaren
outras actividades con subprodutos animais e que realicen o transporte deles con medios
propios para realizar o dito transporte non necesitarán un número de rexistro adicional,
senón que se considerará o transporte como unha máis das actividades asociadas ao dito
establecemento ou instalación.
2.

Obriga de obter autorización previa.

Os explotadores garantirán que os establecementos ou instalacións baixo o seu
control están autorizados pola autoridade competente cando realicen algunha das
actividades incluídas no artigo 24 do Regulamento (CE) n.º 1069/2009 do Parlamento
Europeo e do Consello, do 21 de outubro.
As autoridades competentes poderán autorizar a existencia de máis dun
establecemento ou instalación no mesmo lugar se o seu deseño e as condicións de
manipulación dos subprodutos animais e os produtos derivados exclúen a aparición de
riscos para a saúde pública ou animal.
3.

Excepcións.

Non obstante o disposto nos números 1 e 2, non se exixirá autorización nin rexistro
nos seguintes supostos:
a) As actividades en que se xeran subprodutos animais en establecementos
aprobados ou rexistrados de conformidade co Regulamento (CE) n.º 852/2004 do
Parlamento Europeo e do Consello, do 29 de abril de 2004, ou o Regulamento (CE) n.º
853/2004, do Parlamento Europeo e do Consello, do 29 de abril de 2004.
b) As actividades que impliquen a xeración de subprodutos animais in situ nas
explotacións gandeiras.
c) O transporte de produtos derivados que superasen o punto final na cadea de
fabricación establecido de acordo co artigo 5 do Regulamento (CE) n.º 1069/2009 do
Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de outubro.
d) O transporte de la que cumpra as condicións indicadas no artigo 23.2.b deste real
decreto.
e) Salvo disposición en contra da autoridade competente, o transporte de esterco
non transformado e destinado ao uso agrícola, entre puntos da mesma explotación
gandeira ou entre estas e os agricultores usuarios dentro da propia comunidade autónoma
ou cidades de Ceuta e Melilla, cando se realice como unha actividade auxiliar nos medios
de transporte das propias explotacións ou dos agricultores. Ademais, as comunidades
autónomas estremeiras poderán, de común acordo, estender esta exención ao transporte
de esterco desde as explotacións gandeiras aos agricultores usuarios nos seus
respectivos territorios, establecendo, se for o caso, as condicións que consideren
adecuadas para evitar a aparición de riscos para a saúde pública e animal ou para o
ambiente.
f) Os operadores que manipulen ou xeren material para a elaboración de trofeos de
caza ou outras preparacións referidas no anexo XIII, capítulo VI do Regulamento (UE) n.º
142/2011 da Comisión, do 25 de febreiro de 2011, para uso privado ou non comercial.
g) As autoridades competentes poderán, así mesmo, aplicar esa exención ao resto
de explotadores mencionados no artigo 20.4 do Regulamento (CE) n.º 142/2011 da
Comisión, do 25 de febreiro de 2011.
Artigo 21. Requisitos específicos para o uso de determinados Sandach na alimentación
de animais de granxa.
1. Para o uso de Sandach como pensos ou na elaboración de pensos, serán de
aplicación os requisitos referidos no artigo 21 do Regulamento (UE) n.º 142/2011 da
Comisión, do 25 de febreiro de 2011.
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Non obstante, as autoridades competentes poderán autorizar:

a) O fornecemento entre explotacións gandeiras da mesma comunidade autónoma
ou cidades de Ceuta e Melilla de costro que non cumpra coas condicións especificadas
no anexo X, capítulo II, sección 4, parte II.(3) do Regulamento (UE) n.º 142/2011 da
Comisión, do 25 de febreiro de 2011, para a alimentación de animais lactantes, en
condicións que preveñan a transmisión de riscos sanitarios.
b) O uso de animais acuáticos e de invertebrados terrestres e acuáticos, cando
consideren que non existe un risco inaceptable para a saúde pública ou a sanidade
animal:
1.º Como penso para peixes de piscifactoría ou para animais invertebrados
acuáticos, sen que tales subprodutos fosen procesados de acordo co anexo X, capítulo
III.1.(c) do Regulamento (UE) n.º 142/2011 da Comisión, do 25 de febreiro de 2011.
2.º Como engado de pesca, incluído engado para animais invertebrados acuáticos.
Artigo 22.

Fertilizantes e emendas do solo de orixe orgánica.

A introdución no mercado e o uso de fertilizantes e emendas do solo de orixe orgánica
realizarase de acordo coas condicións establecidas no artigo 22 do Regulamento (UE) n.º
142/2011 da Comisión, do 25 de febreiro de 2011, así como coas disposicións do Real
decreto 824/2005, do 8 de xullo, que inclúen a inscrición obrigatoria no Rexistro dos
produtos fertilizantes previa á súa comercialización.
Os fertilizantes e emendas do solo de orixe orgánica que vaian ser utilizados en
España e que consistan en, ou fosen producidos a partir de fariñas de carne e ósos
derivadas de materiais de categoría 2 ou a partir de proteínas animais procesadas,
deberán ser mesturados cun compoñente autorizado pola autoridade competente, nunha
proporción mínima que exclúa todo uso posterior da mestura con fins de alimentación
animal. O compoñente autorizarase de conformidade cos requisitos establecidos no
anexo XI, capítulo II, sección 1 (3) do Regulamento (UE) n.º 142/2011 da Comisión, do 25
de febreiro de 2011.
A mestura deberá realizarse en establecementos ou instalacións autorizados ou
rexistrados de acordo cos artigos 23 e 24 do Regulamento (CE) n.º 1069/2009 do
Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de outubro.
No entanto, non será necesaria a mestura para os fertilizantes e emendas do solo de
orixe orgánica nos casos previstos no anexo XI, capítulo II, sección 1(4) do Regulamento
(UE) n.º 142/2011 da Comisión, do 25 de febreiro de 2011.
Artigo 23.

Alimentos para animais de compañía e outros produtos derivados.

A produción, almacenamento, transporte e comercialización de alimentos para
animais de compañía e outros produtos derivados realizarase de acordo cos requisitos
establecidos no artigo 24 do Regulamento (UE) n.º 142/2011 da Comisión, do 25 de
febreiro de 2011. Ademais, teranse en conta os seguintes requisitos específicos:
1.

Requisitos para peles e coiros de ungulados e os seus produtos derivados.

A autoridade competente poderá autorizar instalacións que manipulen peles e coiros,
incluídos os coiros encalados para forneceren retrincos desas peles e coiros para a
produción de xelatina para consumo animal ou de fertilizantes e emendas do solo de
orixe orgánica, nas condicións indicadas no anexo XIII, capítulo V.A do Regulamento (UE)
n.º 142/2011 da Comisión, do 25 de febreiro de 2011.
Os envíos de peles e coiros tratados de acordo co anexo XIII, capítulo V, C.2,
epígrafes (c) e (d) do Regulamento (UE) n.º 142/2011 da Comisión, do 25 de febreiro de
2011, deberán ir acompañados por un documento comercial de acordo co artigo 19 deste
real decreto cando se fornezan a establecementos ou instalacións que produzan
alimentos para animais de compañía, fertilizantes orgánicos ou emendas do solo, ou que
vaian transformar eses materiais en biogás.
2.

Requisitos para a la, pelo, sedas, plumas, partes de plumas e penuxe.
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a) Salvo disposición en contra da autoridade competente, autorízase o envío directo
de plumas, partes de plumas e penuxe que non fosen secados desde o matadoiro a unha
instalación de procesamento, en condicións que eviten a aparición de riscos para a saúde
pública ou animal, sempre que se dean as seguintes circunstancias:
1.º Como resultado das inspeccións ante mortem e post mortem foi descartado
calquera risco para a saúde pública ou animal derivado deses materiais.
2.º O transporte realizarase utilizando contedores ou vehículos estancos, que
deberán ser limpados e desinfectados inmediatamente despois de cada uso.
b) Autorízase o envío dentro do territorio nacional de la e pelo non tratados, sen
restricións derivadas do Regulamento (CE) n.º 1069/2009 do Parlamento Europeo e do
Consello, do 21 de outubro, do Regulamento (UE) n.º 142/2011 da Comisión, do 25 de
febreiro de 2011, e deste real decreto, sempre que:
1.º Procedan de explotacións gandeiras ou desde establecementos ou instalacións
autorizados de acordo co artigo 24(i) do Regulamento (CE) n.º 1069/2009 do Parlamento
Europeo e do Consello, do 21 de outubro,
2.º Procedan de animais vivos sans e de explotacións non suxeitas a ningunha
restrición de tipo sanitario, e
3.º Os operadores dispoñan dun sistema documentado que permita coñecer a orixe
e o destino de cada envío que reciben, transportan ou expiden.
3. Requisitos para subprodutos derivados da apicultura. A autoridade competente
poderá autorizar dentro do seu territorio o envío de subprodutos da apicultura, destinados
exclusivamente ao seu uso en apicultura, procedentes de áreas suxeitas a restricións
debidas á presenza de loque americana (Penibacillus larvae larvae), e adoptará medidas
que garantan a ausencia de riscos para a saúde humana ou animal, que incluirán, como
mínimo:
a)
b)

Unha avaliación do risco sanitario que demostre que este é insignificante.
E que a autorización se outorga especificamente para cada envío.

Artigo 24.

Rexistro xeral de establecementos, instalacións e explotadores.

1. As autoridades competentes establecerán e manterán actualizada unha lista dos
establecementos, instalacións e explotadores que foron rexistrados de acordo co artigo
20 deste real decreto no seu territorio.
2. Os datos mínimos que as autoridades competentes deben rexistrar para cada
establecemento, instalación ou explotador serán os especificados nos números 1, 2 e 3
do anexo I, segundo proceda; ademais, poderán incluír información nos campos recollidos
no número 4 do anexo I.
3. Para efectos do seu rexistro, os titulares de establecementos, instalacións e
explotadores facilitarán obrigatoriamente ás autoridades competentes os datos que
figuran nos números 1, 2 e 3 do anexo I (segundo proceda) e, cando dispoña deles, os
datos que figuran no número 4 do anexo I. Comunicarán calquera variación nos datos
consignados no rexistro ás autoridades competentes no prazo máximo dun mes, mediante
escrito dirixido ás autoridades competentes.
4. As autoridades competentes asignarán a cada establecemento, instalación ou
explotador un código de identificación único a nivel nacional, que se axustará á seguinte
estrutura:
a) Letra «S».
b) 2 díxitos para a provincia, segundo a relación de municipios e os seus códigos
por provincias do Instituto Nacional de Estatística.
c) 3 díxitos para o municipio, segundo a relación de municipios e os seus códigos
por provincias do Instituto Nacional de Estatística.
d) 3 díxitos que o identificarán de forma única dentro do ámbito, ao menos,
municipal.
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Non obstante, o rexistro permitirá introducir no seu lugar o número oficial que se
asignase ao establecemento, á explotación ou ao explotador conforme outra normativa
comunitaria. Os códigos que as autoridades competentes asignasen con carácter
autonómico poderán ser incluídos adicionalmente no Rexistro.
5. Créase o Rexistro xeral de establecementos, instalacións e explotadores de
subprodutos animais e produtos derivados non destinados ao consumo humano, adscrito
á Dirección Xeral de Sanidade da Produción Agraria do Ministerio de Agricultura,
Alimentación e Medio Ambiente. Constituirase nunha base de datos informatizada e terá
carácter público e informativo, ben que non se farán públicos os datos de carácter persoal
das persoas físicas titulares dos establecementos.
6. O rexistro xeral conterá os datos requiridos no número 2 relativos aos
establecementos, instalacións e explotadores rexistrados de acordo co número 1.
7. As autoridades competentes disporán de acceso directo ao rexistro xeral para dar
de alta, baixa ou modificar os datos relativos aos establecementos, instalacións e
explotadores de subprodutos animais ou produtos derivados rexistrados no seu territorio
de acordo co número 1.
Artigo 25.

Controis comunitarios.

Na realización dos controis que os expertos da Comisión Europea realicen, os
representantes dos órganos competentes das comunidades autónomas ou cidades de
Ceuta e Melilla serán acompañados por representantes dos ministerios de Agricultura,
Alimentación e Medio Ambiente, de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade e de calquera
outro competente, en función das súas respectivas atribucións.
Cando se realicen os ditos controis, as autoridades competentes deberán prestar aos
expertos da Comisión Europea toda a axuda necesaria para o cumprimento das súas
funcións e adoptarán as medidas necesarias para a correcta aplicación das
recomendacións contidas nos informes finais de inspección da Comisión Europea.
Artigo 26.

Réxime sancionador.

En caso de incumprimento do disposto neste real decreto ou na normativa comunitaria
en materia de Sandach, será de aplicación, en función da materia, o réxime de infraccións
e sancións establecido na Lei 8/2003, do 24 de abril, de sanidade animal, na Lei 17/2011,
do 5 de xullo, de seguridade alimentaria e nutrición, na Lei 22/2011, do 28 de xullo, de
residuos e solos contaminados, ou na Lei 33/2011, do 4 de outubro, xeral de saúde
pública, sen prexuízo das posibles responsabilidades civís, penais, ambientais ou doutra
orde que puider haber.
Disposición adicional primeira.

Repercusión económica.

A creación e funcionamento da Comisión nacional de subprodutos de orixe animal
non destinados a consumo humano non suporá incremento ningún de gasto público, e o
seu funcionamento será atendido cos recursos humanos e materiais existentes nos
ministerios de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, de Sanidade, Servizos Sociais
e Igualdade e de Economía e Competitividade.
Disposición adicional segunda.

Relación coas normas ambientais.

O disposto neste decreto entenderase sen prexuízo da aplicación das normas
ambientais que en cada caso correspondan.
Disposición adicional terceira.

Regulamento sancionador.

No prazo máximo de dous anos, o ministro de Agricultura, Alimentación e Medio
Ambiente elevará ao Consello de Ministros un proxecto de real decreto que estableza o
réxime de infraccións e sancións en materia de incumprimentos deste real decreto e da
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normativa comunitaria en materia de Sandach, en desenvolvemento dos réximes
correspondentes previstos en cada caso na Lei 8/2003, do 24 de abril, na Lei 17/2011, do
5 de xullo, na Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e solos contaminados, e na Lei
33/2011, do 4 de outubro, xeral de saúde pública.
Disposición transitoria primeira.

Comisión nacional.

Non obstante o disposto na disposición derrogatoria única, a Comisión nacional de
subprodutos de orixe animal non destinados a consumo humano, creada polo artigo 15
do Real decreto 1429/2003, do 21 de novembro, polo que se regulan as condicións de
aplicación da normativa comunitaria en materia de subprodutos de orixe animal non
destinados ao consumo humano, manterá a súa actividade e funcións até a efectiva
constitución da Comisión conforme o previsto no artigo 4 deste real decreto.
Disposición transitoria segunda.

Establecementos, instalacións e explotadores.

Os establecementos, instalacións e explotadores autorizados conforme o Real
decreto 1429/2003, do 21 de novembro, e que cumpran todas as condicións previstas no
presente real decreto e, se for o caso, as exixidas pola autoridade competente, serán
considerados como rexistrados e, se for o caso, autorizados conforme o establecido no
artigo 20 deste real decreto.
Aqueles que non cumpran algunha das condicións previstas neste real decreto e
estivesen xa autorizados, disporán dun prazo de seis meses para se adaptaren aos novos
requisitos e manterán durante tal prazo a súa autorización. Transcorrido ese prazo sen
que se producise a adaptación aos novos requisitos, a autoridade competente procederá
a retirar a autorización, logo de audiencia do interesado.
As autoridades competentes disporán dun prazo de seis meses desde a entrada en
vigor deste real decreto para comunicaren ao rexistro establecido no artigo 24.2 os datos
actualizados das súas listas de establecementos, instalacións e explotadores autorizados
ou rexistrados.
Disposición transitoria terceira.

Restricións sobre sanidade animal.

Até que se adopten as medidas a que se refire o artigo 6.2 do Regulamento (CE) n.º
1069/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de outubro, destinadas a previr a
propagación de enfermidades transmisibles aos seres humanos ou aos animais, non se
enviarán subprodutos animais nin produtos derivados de especies susceptibles desde
explotacións, establecementos, instalacións ou zonas suxeitas ás restricións establecidas
no número 1 do citado artigo.
Para os ditos efectos, serán de aplicación transitoria as medidas sanitarias de
salvagarda establecidas no artigo 8 da Lei 8/2003, do 24 de abril.
Disposición transitoria cuarta.

Métodos de transformación.

Aqueles métodos de transformación autorizados como «Método 7» con anterioridade
ao 4 de marzo de 2011 poderán continuar a ser utilizados se a autoridade competente así
o decide. En caso contrario, a autoridade competente reavaliará o método de acordo co
Regulamento (UE) n.º 142/2011 da Comisión, do 25 de febreiro de 2011. A autoridade
competente informará a Comisión nacional prevista no artigo 4 ou, en canto non estea
aínda constituída, a comisión nacional creada polo artigo 15 do Real decreto 1429/2003,
do uso que faga desta previsión.
Disposición transitoria quinta.
subprodutos.

Eliminación de pequenas cantidades de determinados

Até a finalización do período transitorio establecido no artigo 36.3 do Regulamento
(UE) n.º 142/2011 da Comisión, do 25 de febreiro de 2011, e nas condicións establecidas
no citado artigo, as autoridades competentes poderán autorizar a recolla, transporte e
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eliminación dos materiais de categoría 3 referidos no artigo 10. f) do Regulamento (CE)
n.º 1069/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de outubro, por medios
diferentes aos establecidos no dito Regulamento (CE) n.º 1069/2009 do Parlamento
Europeo e do Consello, do 21 de outubro, e distintos da incineración ou o enterramento in
situ.
Poderán acollerse a esta posibilidade os establecementos ou instalacións que non
xeren máis de 20 kg semanais dos subprodutos mencionados, independentemente da
especie de orixe.
A recolla, transporte e eliminación dos materiais anteriores realizarase conforme a Lei
22/2011, do 28 de xullo, de residuos e solos contaminados.
Os operadores destes establecementos deberán ter unha documentación actualizada
que xustifique a entrega destes subprodutos á empresa autorizada para a xestión de
residuos e levar un rexistro semanal de saídas dos subprodutos mencionados no artigo
10 f) do Regulamento 1069/2009, onde se indique, polo menos:
a) A cantidade e tipo de subproduto.
b) A data de saída.
c) A empresa autorizada para a xestión destes subprodutos.
Disposición transitoria sexta.
rexistrados.

Matadoiros ou outros establecementos autorizados ou

A partir do 1 de xaneiro de 2013, para efectos do previsto no artigo 7.2 deste real
decreto, será de aplicación o artigo 4 do Regulamento (CE) n.º 853/2004, do Parlamento
Europeo e do Consello, do 29 de abril de 2004, en función do disposto no artigo 14 do
Regulamento (CE) n.º 1099/2009, do Consello, do 24 de setembro de 2009, relativo á
protección dos animais no momento da matanza.
Disposición derrogatoria única.

Derrogación normativa.

Quedan derrogadas as seguintes disposicións:
a) O Real decreto 1429/2003, do 21 de novembro, polo que se regulan as condicións
de aplicación da normativa comunitaria en materia de subprodutos de orixe animal non
destinados ao consumo humano.
b) Os artigos 19, 20, 21, a letra C do anexo I e o anexo VI, do Real decreto
3454/2000, do 22 de decembro, polo que se establece e regula o Programa integral
coordinado de vixilancia e control das encefalopatías esponxiformes transmisibles dos
animais.
c) O Real decreto 845/1987, do 15 de maio, polo que se aproba a regulamentación
zoosanitaria de industrias de aproveitamento e transformación de animais mortos e
comisos para alimentación animal e outros usos industriais distintos da alimentación
humana.
Disposición derradeira primeira.

Título competencial.

Este real decreto ten carácter básico e dítase ao abeiro do artigo 149.1.16.ª da
Constitución, polo que se atribúe ao Estado a competencia exclusiva en materia de bases
e coordinación xeral da sanidade. Exceptúase do anterior a regulación relativa aos
intercambios con terceiros países, que se dita ao abeiro do disposto no artigo 149.1.16.ª,
primeiro inciso, da Constitución, polo que se atribúe ao Estado a competencia exclusiva
en materia de sanidade exterior.
Disposición derradeira segunda.

Facultade de modificación.

Facúltanse os ministros de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, e de
Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, para modificaren, no ámbito das súas
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competencias, os anexos deste real decreto para a súa adaptación á normativa
comunitaria.
Disposición derradeira terceira.

Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no «Boletín
Oficial del Estado».
Dado en Madrid o 8 de novembro de 2012.
JUAN CARLOS R.
A vicepresidenta do Goberno e ministra da Presidencia,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
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ANEXO I
Contido do Rexistro de establecementos, instalacións e explotadores
1.

Contido obrigatorio común

Os datos básicos que as autoridades competentes incluirán como mínimo no rexistro
para cada establecemento, instalación ou explotador, serán os seguintes:
a) Nome do establecemento, instalación ou explotador.
b) Titular do establecemento: persoa física ou xurídica ou entidade sen personalidade
xurídica propietaria do establecemento, cuxos datos se protexerán conforme o previsto
na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.
Os datos básicos que se recollerán serán:
– Apelidos e nome, ou razón social.
– NIF.
Ademais, se se tratar de persoas xurídicas ou entes sen personalidade xurídica,
rexistraranse os apelidos, o nome e o NIF do representante ou responsable.
c) Domicilio do establecemento.
–
–
–
–
–

Enderezo.
Concello.
Código postal.
Provincia.
Comunidade autónoma ou cidades de Ceuta ou Melilla.

d) Teléfono de contacto.
e) Código Sandach (ou, no seu lugar, outro código oficial asignado segundo outra
lexislación comunitaria).
f) Código local, se procede: é o código asignado pola comunidade autónoma ou
cidades de Ceuta ou Melilla a un establecemento, instalación ou explotador anteriormente
á súa inscrición no rexistro xeral, e que se manterá para facilitar a funcionalidade de
consulta da aplicación.
g) Órgano administrativo da comunidade autónoma ou cidades de Ceuta ou Melilla
responsable da autorización correspondente.
h) Data de rexistro ou, se for o caso, autorización, estado actual do rexistro ou, se
for o caso, da autorización (alta, baixa, inactivo), data en que se produciu o último cambio
no estado do rexistro ou a autorización e motivo deste.
i) Tipo de establecemento, de acordo coas especificacións técnicas para o formato
das listas de establecementos, instalacións e operadores autorizados ou rexistrados, que
manipulan subprodutos animais, elaboradas pola Comisión Europea1.
j) Código de actividade, de acordo coas especificacións técnicas para o formato das
listas de establecementos, instalacións e operadores autorizados ou rexistrados, que
manipulan subprodutos animais, elaboradas pola Comisión Europea1.
k) Código de tipo de produto, de acordo coas especificacións técnicas para o
formato das listas de establecementos, instalacións e operadores autorizados ou
rexistrados, que manipulan subprodutos animais, elaboradas pola Comisión Europea1.

1
«Technical specifications for the format for the lists of approved or registered establishments, plants or
operators handling animal by-produts inside the European Union and in third countries».

(http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/animal_byproduts_en.htm).
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Contido obrigatorio adicional para establecementos e instalacións

l) Método de transformación: procedemento ou procedementos para os cales un
establecemento determinado obtivo autorización. Este dato incluirase só nos casos en
que sexa procedente, e será coherente co tipo de establecemento e categoría para a que
obtivese autorización.
m) Categoría ou categorías para as cales se autorizou o establecemento Sandach,
3. Contido obrigatorio adicional para os operadores que exerzan a actividade de
transportista, xa sexa de maneira independente, como actividade secundaria ou como
comerciantes
n) Frota de transporte: os datos que se rexistrarán por cada un dos vehículos ou
contedores utilizados para transporte de Sandach son:
– Tipo de medio de transporte.
i. Autopropulsado
ii. Remolques.
iii. Contedores.
– Número de identificación, que será, para vehículos e remolques, a matrícula ou o
número de bastidor (en caso de non teren matrícula); e para os contedores un número
asignado pola empresa que permita identificalos individualmente e de forma indeleble.
– Categoría ou categorías de Sandach para cuxo transporte están rexistrados.
4.

Contido complementario optativo.

a) Correo electrónico.
b) Fax.
c) Coordenadas xeográficas correspondentes ao acceso principal. Será a autoridade
competente a que asigne a dita localización.
d) Data da última renovación da autorización.
e) Data en que caduca a autorización vixente.
f) Inspeccións oficiais: rexistrarase:
•
•
•
•

Motivo
Autoridade competente que realizou a inspección.
Data.
Observacións.

g) Especie ou especies animais de orixe da materia prima.
h) Capacidade de transformación: (instalacións de transformación) estimación da
cantidade máxima de materia prima (Sandach) que pode transformar a instalación cada
día, expresada en t/hora.
i) Condutores: por cada condutor rexistrarase o seu nome e o número de permiso
de condución en vigor.
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ANEXO II
Contido mínimo do documento comercial para movementos nacionais
I.1. Número de referencia do documento

I.2. Número de páxina, co formato “Páxina n.º__ de (total de páxinas)”

II.

III. Datos do transporte.

Lugar de orixe.

II.1 Nome

III.1 Número de autorización ou rexistro

II.2 Número de autorización ou rexistro (Sandach,
III.2 Nome do transportista
RXSEAA, Rega…)
II.3 NIF
II.4 Enderezo
II.5 Código postal
II.6 Lugar de carga (se non coincide con I.12 )
No caso de traslado de cadáveres desde
explotacións gandeiras:

III.4 NIF
III.5 Enderezo
III.6 Código postal
III.7 Matrícula do vehículo, remolque ou identificación dos contedores

II.7 Número de póliza de seguro
II.8 Data de notificación
IV. Lugar de destino.

V. A.Datos da carga que se consignarán en orixe.

IV.1 Número de autorización ou rexistro
IV.2 Nome
IV.3 Enderezo
IV.4 Código postal
IV.5 Actividade

V.A.1 Data de recolla
V. A .2 Número de lote/ contedor:
2
V. A .3 Descrición da mercadoría (natureza)
V. A .4 Categoría
V. A .5 Para subprodutos animais de categoría 3 ou produtos
derivados deles destinados á alimentación animal:
Indicar a epígrafe correspondente segundo o artigo 10 do Regulamento
(CE) n.º 1069/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de
3
outubro
Especie ou especies animais de procedencia 4;
V. A .5.1 En caso de animais mortos retirados de explotacións gandeiras:
 Con identificación por lotes:
n.º total de animais
número de identificación oficial.
 Con identificación individual, relación dos números de identificación
oficial.

V. A .5.2 Fariñas de carne e óso de categoría 1 obtidas a partir de
animais sospeitosos de estaren infectados por unha EET de

2

«Subprodutos animais para a súa transformación», «subprodutos da apicultura», «hemoderivados», «sangue», «fariña de sangue», «produtos
derivados», «residuos de fermentación», «contido do tubo dixestivo», «accesorios mastigables para cans», «fariña de peixe», «subprodutos
aromatizantes», «xelatina», «roxóns», «peles», «proteína hidrolizada», «fertilizantes orgánicos», «alimentos para animais de compañía»,
«proteína animal transformada», «alimentos para animais de compañía transformados», «alimentos para animais de compañía crus», «graxas
extraídas», «composta», «esterco transformado», «aceite de peixe», «produtos lácteos», «lodos de centrifugación ou de separación
resultantes da elaboración de produtos lácteos»; «fosfato dicálcico», «fosfato tricálcico», «coláxeno», «ovoprodutos», «soro de équidos»,
«trofeos de caza», «la», «pelo», «sedas», «plumas».
3
Se se destina á fabricación de penso para animais de granxa distintos dos de peletaría ou para os animais de compañía, só as epígrafes a) á
m) do artigo 10 do Regulamento (CE) nº 1069/2009, do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de outubro, están permitidas; se se destina
á fabricación de alimentos crus para os animais de compañía, só as epígrafes a) e b.i) ou b.ii) do artigo 10 do Regulamento (CE) nº 1069/2009
están permitidas.
4
Para peixe e produtos derivados de peixe: só poderán destinarse á fabricación de pensos para acuicultura se no documento comercial se
indica se proceden da pesca ou da acuicultura e, neste último caso, indicarase, ademais, a especie de procedencia, incluído o nome
científico. Para o seu uso na fabricación de pensos para animais distintos dos peixes de piscifactoría, poderá facerse una mención xenérica.
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acordo co Regulamento (CE) nº 999/2001, do Parlamento
Europeo e do Consello, do 22 de maio de 2001, polo que se
establecen disposicións para a prevención, o control e a
erradicación de determinadas encefalopatías esponxiformes
transmisibles, ou nos que se confirmase oficialmente a
presenza dunha EET, ou de animais sacrificados en aplicación
de medidas de erradicación de EET.
V.6 Produto procesado na estación de orixe do envío.
Tratamento
V.7 Peso estimado (ou volume)

I.2. Número de páxina, co formato “Páxina nº__ de (total de páxinas)
V.8 Destino do envío:
Eliminación 
Valorización enerxética 
Tratamento 
Produción de produtos derivados non destinados á alimentación animal ou á súa aplicación á terra 
Produción de fertilizantes orgánicos  Produción de pensos para animais de granxa 
Produción de pensos para animais de compañía 
Outros ……………………………………………….(especificar)
V.B. Datos da carga que se consignarán en destino.
V.b.1 Data de recepción
V.b.2 Cantidade recibida. Peso, volume, número de animais
VI. DECLARACIÓN DE CONFORMIDADE
A) Do expedidor
O que asina embaixo declara que a información descrita na parte II e na parte V.A é correcta e que se adoptaron todas as
precaucións necesarias para evitar riscos para a saúde pública ou a saúde animal.
Feito en ……………………………………………..………. o
(lugar)
.............................................................................
(sinatura)

……………………………………………..……….
(data)

B) Do transportista
O que asina embaixo declara que a información descrita na parte III é correcta e que se adoptaron todas as precaucións
necesarias para evitar riscos para a saúde pública ou a saúde animal.
Feito en ……………………………………………..………. o
……………………………………………..……….
(lugar)
(data)
.............................................................................
(sinatura)
C) Do receptor
O que asina embaixo declara que a información descrita na parte IV e na parte V.B é correcta, e que a descrición da
mercadoría recollida na parte V.A corresponde coa mercadoría recibida (excepto o peso estimado)
Feito en ……………………………………………..………. o
……………………………………………..……….
(lugar)
(data)
.............................................................................
(sinatura)
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NORMAS XERAIS DE UTILIZACIÓN DOS DOCUMENTOS COMERCIAIS PARA ENVÍOS NACIONAIS
A utilización do documento basearase nas seguintes indicacións, sen prexuízo dos requisitos adicionais que
poidan establecer as autoridades competentes:
a) O documento comercial expedirase ao menos por triplicado, un orixinal e dúas copias. Unha copia quedará
en orixe ao comezar o movemento.
b) O orixinal acompañará o envío até o seu destino final, e será conservado polo receptor final da mercadoría.
O transportista conservará a outra copia.
c) Presúmese que a responsabilidade da veracidade dos datos reflectidos no documento se distribúe da
seguinte maneira:
– Expedidor: datos sobre o establecemento de orixe; datos sobre a mercadoría obxecto de movemento,
incluídas a categoría e a cantidade (quilogramos, litros ou outras unidades) en orixe; data de expedición; sinatura
de conformidade.
– Receptor: datos sobre o destino; a cantidade (quilogramos, litros ou outras unidades) da mercadoría en
destino e data de chegada; sinatura de conformidade.
– Transportista: datos sobre o transportista e o medio de transporte; sinatura de conformidade.
Corresponde ao establecemento de orixe a correcta categorización dos subprodutos animais ou os produtos
transformados e, se non for este establecemento quen emite o documento comercial, a comunicación dos datos
relativos á mercadoría ao operador ou autoridade competente encargado de expedilo.
d) Ao documento asignaráselle un número de identificación que permita identificalo de maneira única dentro
do seu rexistro de envíos.
e) O documento poderá realizarse en soporte electrónico. Os sistemas utilizados deberán permitir a consulta,
en calquera punto do traxecto, de toda a información correspondente ao envío.
f) Cando se utilice un documento electrónico, no momento da recolla o transportista entregará un recibo ao
expedidor indicando, ao menos, o número de identificación do documento comercial, a data de recolla, a
identificación do transportista (número de rexistro ou datos completos), a categoría e a cantidade de materiais
retirados.
g) A autoridade competente poderá eximir da obriga de expedir o recibo de acordo coa alínea f) cando se tiver
establecido un acordo de prestación de servizos entre o expedidor e o receptor que asume a responsabilidade da
xestión dos materiais. No caso de retirada de animais mortos en explotacións gandeiras, poderase considerar
como tal a póliza de seguro para a cobertura dos gastos derivados da retirada e destrución de animais mortos na
explotación subscrita polo gandeiro no marco do Sistema de seguros agrarios combinados. A autoridade
competente poderá requirir ás partes información sobre o establecemento dos ditos acordos, co obxecto de
comprobar o adecuado cumprimento desta normativa.
h) Nos casos mencionados nas epígrafes f) e g), o receptor da mercadoría remitirá posteriormente, nun prazo
non superior a un mes, un documento comercial completo, en papel ou en formato electrónico ao expedidor e ao
transportista, para estes o conservaren xunto aos seus rexistros durante un mínimo de dous anos.
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ANEXO III
Documento comercial para o transporte de produtos de orixe animal procedentes
de terceiros países non conformes coa normativa comunitaria e de residuos de cociña
de medios de transporte internacional
I.1.

Expedidor

I.2. N.º de referencia do documento

Nome
Enderezo
Código postal

I.3. Servizo de Sanidade Exterior/Sanidade Animal

Nº de teléfono

Posto de inspección fronteirizo

Nº fax
Enderezo correo electrónico

Nº de unidade TRACES

Parte I.: Detalles do envío

Punto de entrada
I.4.

Destinatario

I.5. Categorización de conformidade co Regulamento (CE) nº 1069/2009:

Nome

Categoría C1
Categoría C2

Enderezo
Código postal

I.6. País de orixe:

País

I.8.

Lugar de carga

I.9.

I.7. País de procedencia:

Medio de transporte
Identificación do medio (ferrocarril, vehículo de estrada)

Nome e localización exacta

Número de matrícula do vehículo (en caso de transporte por
estrada)
Número de contedor
Número de precinto

I.10. Descrición da mercadoría

I.12. Peso bruto

I.11. Datos para a rastrexabilidade do subproduto

I.13. Peso neto

N.º DVCE/DOCSM
N.º Albará ou envío
Outros documentos
I.14. Temperatura
Ambiente

Refrixerado

Conxelado

I.15. Destino da mercadoría
Incineración

Coincineración

Uso técnico

Outro (especificar)

Inhumación

Alimentación animal

I.16. Tratamento (se procede)
Tratamento/ transformación

Tipo de tratamento/transformación (especificar)

I.17 Almacenamento intermedio
I.19
I.18. Declaración
Lugar e data da declaración
O que asina embaixo declara que:
- a información que figura na parte I é correcta,
Nome e apelidos do asinante (en maiúsculas)
- os subprodutos foron almacenados adecuadamente antes de cargalos e envialos e
Sinatura e selo
tomáronse todas as precaucións para evitar a contaminación cruzada entre diferentes
categorías,
- o vehículo ou contedor irá correctamente identificado conforme o Regulamento (CE)
nº 1069/2009 e a normativa de desenvolvemento,
- está de acordo en observar os requisitos legais recollidos na normativa comunitaria e
nacional que regula os subprodutos de orixe animal non destinados ao consumo
humano.
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II.2. Medio de transporte

II.1. Transportista

Identificación do medio (ferrocarril, vehículo de estrada)

Nome da empresa de transporte

Número de matrícula do vehículo (en caso de transporte por
estrada)

Nº de autorización/rexistro
Identificación do transportista

Número de contedor
Número de precinto

Parte II: Detalles do transporte

II.3. Lugar de recolla

II.4 Lugar de entrega

Nome e localización exacta

Nome e enderezo

II.5 Data e hora da recolla

II. 6 Declaración do transportista
O que asina embaixo declara que:
- o contedor ou medio de transporte vai correctamente identificado
conforme o Regulamento (CE) nº 1069/2009 e a normativa de
desenvolvemento,
- os datos que figuran na parte II deste documento son certos,
- se tomaron todas as precaucións para:
- evitar durante o transporte a contaminación cruzada con
outros subprodutos e/ou mercadorías.
- transportar a mercadoría a unha temperatura adecuada e
desta maneira evitar riscos para a saúde pública ou animal.

II.7 Lugar e data da declaración
Nome e apelidos do asinante (en maiúsculas)
Sinatura e selo

III.1. Datos da instalación
Tipo de instalación
Parte III: Confirmación da recepción e destrución, transformación ou utiIización dos subprodutos

Nome
Enderezo
Código postal
Nº de autorización/rexistro
III.2. Descrición da mercadoría

III.3. Nº de unidades

III.4. Peso bruto (quilogramos)
III.5. Peso neto (quilogramos)

III.6. Almacenamento intermedio (se procede)

III.7. Método de transformación (se procede)

III.8. Destino
Eliminación
Alimentación animal (art. 18.1 Regulamento (CE) nº 1069/2009)
Uso técnico
Outro (especificar)

III.9. Método de eliminación (se procede)
Incineración
Coincineración
Inhumación (enterramento) en vertedoiro
Outro método (especificar)

III.10. O que asina embaixo declara que:
-

os datos que figuran na parte III deste documento son certos, e

-

os subprodutos serán almacenados adecuadamente antes da súa eliminación, tomando todas as precaucións necesarias para evitar
a contaminación cruzada con outros subprodutos e/ou mercadorías.

III.11.
Lugar e data da declaración
Data
Sinatura e selo

Nome e apelidos (en maiúsculas)
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Notas explicativas para completar o documento comercial
O documento debe completarse en maiúsculas.
Non se admitirán: riscaduras non xustificadas, emendas, raspaduras, letras de diferente tipo ou correccións con «tipp-ex».
Todas as casas deben ser ou ben completadas ou ben riscadas marcando cunha cruz o cadriño
invalidando o resto de opcións mediante un trazo horizontal

que corresponda á «única opción correcta» e

As casas que poidan suprimirse (ou que non sexan pertinentes) deben riscarse claramente ou anularse cunha cruz toda a casa.
Debe completarse un documento por cada contedor ou vehículo que conteña os subprodutos.
O documento deberá constar de catro exemplares. Procederase da seguinte maneira:
1.

A parte I será completada, asinada e selada polo responsable do envío dos subprodutos, e permanecerá unha copia no punto de orixe do
transporte (punto de entrada, PIF etc.). O orixinal deberá acompañar o envío até o seu destino (almacén intermedio, instalación de transformación,
incineradora, coincineradora, vertedoiro, centro de recolla etc).

2.

A parte II será completada, asinada e selada polo transportista, que quedará cunha copia. O orixinal deberá acompañar o envío até o seu destino
(almacén intermedio, planta de transformación, incineradora, coincineradora, vertedoiro, centro de recolla etc.).

3.

A parte III será completada, asinada e selada polo establecemento de destino (almacén intermedio, planta de transformación intermedia,
incineradora/coincineradora, vertedoiro, centro de recolla etc.), onde permanecerá o documento orixinal.

4.

O establecemento de destino enviará unha copia do documento coas tres partes completadas, asinadas e seladas ao punto de orixe do transporte
dos subprodutos (punto de entrada, PIF, empresa xestora etc.)

Cada unha das partes conservará a copia do documento comercial durante un período mínimo de dous anos.

Notas específicas:
Casa 1.6 En caso de que o envío englobe subprodutos procedentes de distintos países (por exemplo, no caso dos comisos procedentes das equipaxes
persoais ou dos residuos de cociña de medios de transporte internacional) deberá indicarse “VARIOS”.
Casa 1.7 En caso de que o envío englobe subprodutos procedentes de distintos países (por exemplo, no caso dos comisos procedentes das equipaxes
persoais ou dos residuos de cociña de medios de transporte internacional) deberá indicarse “VARIOS”.
Casa I.15 Marcar unha das opcións: incineración, coincineración, inhumación, uso como alimento (soamente para animais referidos no artigo 18.1 do
Regulamento (CE) nº 1069/2009 - animais de zoolóxico, peletaría, cans procedentes de canís ou mandas recoñecidas, cans e gatos de refuxios ou vermes
e miñocas para engados- e nas condicións especificadas no artigo 13 do Regulamento (UE) nº 142/2011), uso para fins técnicos ou outro (especificar).
Casa III.8 Indicar o destino previsto: eliminación, utilización como alimento (soamente para animais referidos no artigo 18.1 do Regulamento (CE) nº
1069/2009 -animais de zoolóxico, peletaría, cans procedentes de canís ou mandas recoñecidas, cans e gatos de refuxios ou vermes e miñocas para
engados- e nas condicións especificadas no artigo 13 do Regulamento (O) nº 142/2011), uso para fins técnicos ou outro (especificar).
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