Esborrany de l’Avantprojecte de decret _/20__, d__ d____ de 20__, pel qual es
regula a les Illes Balears l’ús de determinats subproductes animals no destinats al
consum humà per a l’alimentació d’espècies necròfagues d’interès comunitari
Preàmbul
Les Illes Balears posseeixen l’única població insular del món de voltor negre, Aegypius
monachus; una extraordinària població de miloca, Neophron percnopterus, a Menorca;
una interessant població de voltor comú, Gyps fulvus, resultat d’una colonització
natural de l’espècie a les Illes Balears, i la població hivernant i reproductora de milà
reial, Milvus milvus, de gran interès de conservació. També cal esmentar la situació
amenaçada de la població de corb, Corvus corax, a les illes Pitiüses, població que ha
estat catalogada en l’àmbit autonòmic pel seu interès de conservació (Resolució del
conseller de Medi Ambient, d’inclusió i canvi de categoria de diverses espècies en el
Catàleg Balear d’Espècies Amenaçades i d’Especial Protecció, de 22 de juliol de
2013).
Històricament les espècies necròfagues han representat un paper important en
l’eliminació de cadàvers d’animals de granja i silvestres, amb què han contribuït a
disminuir el risc de transmissió de malalties a les espècies ramaderes, a la fauna
silvestre i als humans, i per tant a mantenir la sanitat animal i la salut pública. Per
això han estat considerades tradicionalment aliades de la ramaderia.
L’aparició de les encefalopaties espongiformes bovines (EEB) va evidenciar les
conseqüències de l’ús indegut d’alguns subproductes animals per a l’alimentació del
bestiar i els efectes greus per a la salut pública i animal i la confiança dels
consumidors. Això va donar lloc a l’aprovació del Reglament (CE) 1774/2002 del
Parlament Europeu i del Consell, de 3 d’octubre de 2012, pel qual s’estableixen les
normes sanitàries aplicables als subproductes animals no destinats al consum humà
(d’ara endavant SANDACH), derogat pel Reglament (CE) 1069/2009 del Parlament
Europeu i del Consell, de 21 d’octubre de 2009, pel qual s’estableixen les normes
sanitàries aplicables als subproductes animals i als productes derivats no destinats
al consum humà, encaminats a evitar el contagi d’aquesta i d’altres malalties
espongiformes transmissibles. Ambdós classifiquen els SANDACH i determinen les
gestions a què s’han de sotmetre. Per disminuir el risc de dispersió, els SANDACH,
excepte determinades excepcions, han de ser recollits, transportats i transformats o
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eliminats, segons pertoqui, en instal·lacions autoritzades. En la pràctica, l’aplicació
d’aquesta normativa va comportar l’obligatorietat de retirar del camp els cadàvers
dels animals de proveïment, amb especial atenció als remugants que poguessin
contenir materials especificats de risc (MER), per analitzar-los, si escau, i eliminarlos de manera controlada.
Les administracions públiques tenen el deure de conservar les poblacions de
carronyaires, tal com estableixen la Directiva 2009/147/CE del Parlament Europeu i
del Consell, de 30 de novembre de 2009, relativa a la conservació d’aus silvestres, i
la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i la biodiversitat.
Aquestes normes determinen un règim de protecció general que garanteixi la
conservació de les espècies d’aus silvestres, i un règim de protecció especial per a
determinades espècies. D’altra banda, el Reial decret 139/2011, de 4 de febrer, per
al desenvolupament de la Llista d’espècies silvestres en règim de protecció especial i
del Catàleg espanyol d’espècies amenaçades, fixa un règim de protecció especial per
a determinades espècies incloses en les categories de «Vulnerable» i «En perill
d’extinció», per la qual cosa per a algunes de les espècies necròfagues de l’annex 1 és
necessari engegar mesures de conservació en el medi natural.
Conscients del risc que per a la conservació de les aus necròfagues representava
l’aplicació estricta de la normativa zoosanitària de la Unió Europea, el Reglament
(CE) 1774/2002 ja permetia alimentar a carnatges, amb materials de categoria 1, 2
i 3, les espècies d’aus necròfagues en perill o protegides i altres espècies que visquin
en el seu hàbitat natural, amb l’objectiu de fomentar la biodiversitat. L’especificitat i
les circumstàncies especials de les explotacions ramaderes de les Illes Balears van
donar lloc a la publicació de la Resolució del conseller d’Agricultura, Medi ambient i
Territori de 6 de juny de 2014 per la qual s’estableix com a zona remota tot el
territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Cal tenir en compte que el Reglament (CE) 1069/2009, esmentat, disposa que
l’òrgan competent pot autoritzar l’alimentació dels animals salvatges amb material
de categories 2 i 3. Així mateix, estableix que l’òrgan competent pot autoritzar l’ús
de determinats materials de categoria 1, en concret els cossos sencers o parts
d’animals morts que continguin MER, en el moment de l’eliminació, per alimentar
espècies d’aus necròfagues en perill o protegides i altres espècies que visquin en el
seu hàbitat natural, a fi de fomentar la biodiversitat.

C/ del Gremi de Corredors, 10 (Polígon de Son Rossinyol) 07009 Palma
Tel.: 971 17 66 66 Fax: 971 17 69 41 http://maap.caib.es

2

En el mateix sentit, el Reglament (UE) 142/2011 de la Comissió, de 25 de febrer de
2011, pel qual s’estableixen les disposicions d’aplicació del Reglament (CE)
1069/2009, amplia el nombre d’espècies de fauna silvestre que poden ser objecte
d’aquesta alimentació amb subproductes de categoria 1. Aquesta alimentació pot
ser autoritzada per a determinades espècies carnívores que preveu la Directiva
92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels
hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres, i per a determinades aus de presa
que preveu la Directiva 2009/147/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de
novembre de 2009, relativa a la conservació de les aus silvestres, amb la finalitat de
tenir en compte les pautes naturals d’alimentació de les espècies necròfagues. A
més, el Reglament fixa les condicions sanitàries perquè aquest tipus d’alimentació
pugui tenir lloc a zones que no siguin carnatges.
A Espanya, el Reial decret 1632/2011, de 14 de novembre, pel qual es regula
l’alimentació de determinades espècies de fauna silvestre amb SANDACH, estableix
el marc bàsic per a l’aplicació d’aquestes normes, fonamentant-se en el deure de
conservació de les espècies necròfagues, però sense que representi un increment del
risc per a la salut pública, la sanitat animal i el medi ambient.
Una altra de les normes que s’han de tenir en compte és el Reial decret 1528/2012,
de 8 de novembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables als subproductes
animals i els productes derivats no destinats al consum humà, l’objecte fonamental
del qual ha estat establir disposicions específiques d’aplicació a Espanya del
Reglament (CE) 1069/2009 del Parlament Europeu i del Consell.
Totes aquestes raons recomanen que la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
desplegui els aspectes relatius a l’establiment dels requisits generals i específics que
han de regir l’autorització per a l’ús de determinats SANDACH per alimentar
espècies necròfagues d’interès comunitari a carnatges i a zones de protecció per a
l’alimentació d’espècies necròfagues d’interès comunitari (ZPAEN), a l’empara de
les competències assumides per la Comunitat Autònoma en virtut del que disposa
l’Estatut d’autonomia, i pels consells insulars, que tenen assumides les
competències en matèria de sanitat animal.
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Aquest Decret es dicta, per tant, en l’exercici de les competències de desplegament
normatiu i execució de la normativa estatal, que la Comunitat Autònoma té en
matèria de protecció del medi ambient i de la sanitat animal, de conformitat amb el
que disposa l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears.
Atès això, a proposta del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, havent vist
el dictamen del Consell Econòmic i Social, d’acord amb / havent escoltat el Consell
Consultiu, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió d__ d_______ de
______,
DECRET
Capítol I
Disposicions generals
Article 1
Objecte
1. L’objecte d’aquest Decret és establir els criteris, les zones, els procediments i els
requisits per aplicar a les Illes Balears el Reial decret 1632/2011, de 14 de novembre,
pel qual es regula l’alimentació de determinades espècies de la fauna silvestre amb
subproductes animals no destinats al consum humà (SANDACH).
2. S’exclouen de les disposicions i els requisits que estableix aquest Decret els
subproductes animals que preveu l’article 2.2, lletres a, b i c, del Reglament (CE)
1069/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’octubre de 2009, pel qual
s’estableixen les normes sanitàries aplicables als subproductes animals i als
productes derivats no destinats al consum humà i pel qual es deroga el Reglament
(CE) 1774/2002.
Article 2
Àmbit geogràfic d’aplicació
L’àmbit geogràfic d’aplicació d’aquest Decret comprèn les àrees on les espècies
d’aus necròfagues protegides duen a terme comportaments de recerca i obtenció
d’aliment a les Illes Balears.
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Article 3
Definicions
1. A l’efecte d’aquest Decret són aplicables les definicions que recullen l’article 3 de
la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal; l’article 3 del Reglament (CE)
1069/2009 del Parlament Europeu i del Consell; el Reial decret 1528/2012, de 8 de
novembre, pel qual es regulen les condicions d’aplicació de la normativa
comunitària en matèria de SANDACH; l’article 2 del Reial decret 1632/2011, de 14
de novembre, pel qual es regula l’alimentació de determinades espècies de fauna
silvestre amb SANDACH, i l’article 3 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del
patrimoni natural i la biodiversitat.
2. Així mateix, a l’efecte d’aquest Decret, s’entén com:
a) Espècies necròfagues d’interès comunitari: les espècies que indiquen l’annex del Reial
decret 1632/2011 i el punt 1.a de la secció 2, capítol II, de l’annex VI del
Reglament (CE) 142/2011, de la Comissió, de 25 de febrer de 2011, pel qual
s’estableixen les disposicions d’aplicació del Reglament (CE) 1069/2009, que es
recullen en l’annex I d’aquest Decret.
b) Carnatges: els llocs condicionats expressament per alimentar rapinyaires
necròfagues, tancats perimetralment per impedir l’accés de carnívors terrestres.
c) Zones de protecció per a l’alimentació d’espècies necròfagues d’interès comunitari
(ZPAEN): les zones delimitades i expressament declarades per la conselleria
competent en matèria de conservació de la fauna silvestre, per necessitats de
conservació i recuperació d’espècies necròfagues d’interès comunitari, que
estableix l’annex II, on s’autoritza l’alimentació d’aquestes espècies fora de
carnatges, amb cossos sencers o parts d’animals morts, independentment que
continguin material especificat de risc, procedents de determinades explotacions
animals situades en aquestes zones que compleixin requisits sanitaris i
zootècnics rigorosos.
d) Establiments: els establiments inscrits en el Registre general sanitari d’empreses
alimentàries i aliments que generen SANDACH.
Capítol II
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Requisits generals per autoritzar l’ús de SANDACH per alimentar determinades
espècies necròfagues
Article 4
Alimentació d’espècies necròfagues d’interès comunitari
1. Les espècies necròfagues d’interès comunitari es poden alimentar de dues
maneres complementàries, que constitueixen la xarxa d’alimentació d’espècies
necròfagues de les Illes Balears: a carnatges i, fora d’aquests, a les ZPAEN.
2. La utilització de SANDACH per alimentar espècies necròfagues d’interès
comunitari ha de ser autoritzada de conformitat amb l’article 5, i està subjecta a les
inspeccions oportunes de les administracions competents per evitar els possibles
riscos derivats d’aquest ús sobre la sanitat animal, la salut pública i el medi
ambient.
Article 5
Condicions i requisits generals per autoritzar l’ús de SANDACH per alimentar
espècies necròfagues d’interès comunitari
1. La persona titular de la direcció general competent en matèria de conservació de
la fauna silvestre, en el termini d’un mes després de la publicació d’aquest Decret,
ha de dictar una resolució per determinar la necessitat de l’ús de SANDACH per
alimentar animals silvestres que pertanyin a espècies necròfagues d’interès
comunitari, que s’ha de revisar per mitjà del mateix procediment, quan escaigui,
segons l’estat de les poblacions d’aquestes espècies.
2. L’autorització de carnatges implica, així mateix, l’autorització del transport dels
subproductes animals, en els supòsits que sigui necessari, des de l’explotació o
l’establiment de procedència fins al carnatge. Aquest transport s’ha de dur a terme
d’acord amb el que preveu l’article 21 del Reglament (CE) 1069/2009 del Parlament
Europeu i del Consell.
Capítol III
Autorització de l’ús de SANDACH per alimentar determinades espècies
necròfagues d’interès comunitari a carnatges
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Article 6
Condicions per a l’alimentació a carnatges
Per a la concessió de l’autorització d’un carnatge, s’han de complir, almenys, les
condicions següents:
a) Estar allunyat de zones habitades, en tot cas a més de 500 metres de nuclis de
població estable, i d’aeroports, aeròdroms, carreteres, esteses elèctriques,
aerogeneradors, instal·lacions pecuàries, cursos d’aigua superficial o aigües
subterrànies que puguin ser contaminats, i no representar cap risc per a les
persones o els animals.
b) Disposar d’una zona condicionada per a l’alimentació que estigui delimitada,
amb l’accés limitat als animals de l’espècie que es vol conservar, amb tanques o
mitjans adequats a les pautes de conducta d’aquestes espècies.
c) Tenir una superfície suficient i estar situat en una zona oberta que permeti
l’accés i la fugida de les aus necròfagues que es vol alimentar.
d) Disposar d’un accés únic per als vehicles de transport i tenir delimitada una
zona per dipositar els subproductes animals.
e) Mantenir, el gestor o responsable del carnatge, un sistema de registre que
contingui, almenys, les dades que figuren en l’annex IV, juntament amb els
documents comercials de SANDACH per a explotacions ramaderes vigents en la
comunitat autònoma de les Illes Balears a cada moment.
f) Complir, les explotacions d’origen dels SANDACH, les condicions que estableix
l’annex III.
g) Aportar als carnatges únicament SANDACH de categoria 3.
Article 7
Autorització de carnatges
1. El gestor o el responsable del carnatge pot presentar la sol·licitud d’autorització
del carnatge per alimentar espècies necròfagues d’interès comunitari per mitjans
electrònics o en qualsevol dels llocs que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú. El model de sol·licitud ha d’estar disponible electrònicament.
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2. Les sol·licituds s’han d’adreçar a la direcció general competent en matèria de
conservació de la fauna silvestre.
3. El contingut mínim de la documentació que ha d’acompanyar la sol·licitud és el
següent:
a) Nom i adreça del gestor o el responsable del carnatge.
b) Autorització del propietari dels terrenys, si és diferent del sol·licitant.
c) Localització geogràfica del carnatge per al qual se sol·licita l’autorització, amb
les coordenades geogràfiques i un plànol d’ubicació.
d) Espècie o espècies necròfagues d’interès comunitari objectiu que es vol
alimentar.
e) Llista dels establiments o les explotacions que aportaran els SANDACH per
alimentar les espècies necròfagues d’interès comunitari. S’hi ha d’especificar si
són de categoria 3, 2 o 1.
f) Si s’han d’aportar cadàvers, aquests sols podran ser d’animals de les espècies
bovines, equines, ovines, cabrunes o aviram. En aquest cas, s’ha d’incloure una
descripció del procediment que preveu el sol·licitant per garantir-ne l’obtenció i,
si escau, el trasllat, amb la documentació següent:
1r. Sistema d’identificació dels animals d’acord amb la normativa vigent.
2n. Acreditació del fet que els animals procedeixen d’una explotació que aplica
la normativa obligatòria que fixa el Reial decret 3454/2000, de 22 de
desembre, pel qual s’estableix i regula el Programa integral coordinat de
vigilància i control de les encefalopaties espongiformes transmissibles dels
animals.
3r. Compromís de complir la normativa vigent en cas que les proves al cadàver
que descriu el Reial decret 3454/2000 donin un resultat positiu.
g) Previsions de retirada, neteja i sistema d’eliminació de les restes no consumides
per les aus necròfagues a l’interior del carnatge.
4. L’Administració competent en matèria de ramaderia ha d’emetre un informe
vinculant en aquesta matèria sobre l’ús de SANDACH de les explotacions o
establiments que compleixin les condicions sanitàries i zootècniques necessàries per
a aquest ús.
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5. Si escau, atesos aquest informe, la documentació presentada i el compliment de
les altres condicions que estableix aquest Decret, la direcció general competent en
matèria de conservació de la fauna silvestre ha d’autoritzar el carnatge.
6. El termini màxim per dictar i notificar la resolució que exhaureix aquest
procediment és de sis mesos. Si transcorre aquest termini sense que s’hagi dictat i
notificat una resolució expressa, la persona interessada pot entendre estimada la
sol·licitud.
7. Els titulars són responsables d’evitar riscos per a la salut pública i animal i per al
medi ambient.
Capítol IV
Autorització de l’ús de SANDACH per alimentar determinades espècies
necròfagues d’interès comunitari a ZPAEN
Article 8
Alimentació a ZPAEN
1. Les ZPAEN a les Illes Balears queden delimitades pels municipis que figuren en
l’annex II.
2. Periòdicament, la direcció general competent en matèria de conservació de la
fauna silvestre ha d’actualitzar aquesta delimitació, que s’ha de publicar en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears, responent a l’evolució de les poblacions necròfagues
d’interès comunitari que es volen conservar i a l’adequació entre l’oferta de recursos
tròfics i les necessitats d’alimentació d’aquestes espècies no cobertes de manera
natural.
3. Les condicions sanitàries i zootècniques de les explotacions que poden sol·licitar
acollir-se a l’autorització per alimentar espècies necròfagues d’interès comunitari,
sense la recollida prèvia dels animals morts quan s’escaigui, són les que es descriuen
en l’annex III.
Article 9
Autorització a explotacions ramaderes i obligacions
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1. Les sol·licituds d’autorització es poden presentar per mitjans electrònics o en
qualsevol dels llocs que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992.
2. Aquestes sol·licituds s’han d’adreçar a la direcció general competent en matèria
de conservació de la fauna silvestre, i les poden presentar els propietaris o els
representants d’explotacions ramaderes que estiguin situats a ZPAEN a les Illes
Balears, compleixin els requisits sanitaris i zootècnics indicats i vulguin acollir-se al
programa d’alimentació d’espècies necròfagues d’interès comunitari.
3. La sol·licitud ha d’incloure la documentació següent dels cadàvers dels animals,
que només poden ser de les espècies equina, bovina, ovina, cabruna i aviram de
l’explotació mateixa:
a) Sistema d’identificació dels animals d’acord amb la normativa vigent.
b) Acreditació del fet que els animals procedeixen d’una explotació que aplica la
normativa obligatòria que fixa el Reial decret 3454/2000.
c) Compromís de complir la normativa vigent en cas que les proves al cadàver que
descriu el Reial decret 3454/2000 donin un resultat positiu.
4. Dins el termini de dos mesos, la direcció general competent en matèria de
ramaderia ha d’emetre un informe vinculant en aquesta matèria per a l’ús de
SANDACH de les explotacions que compleixin les condicions sanitàries i
zootècniques necessàries per a aquest ús. Transcorregut aquest termini l’informe
s’entén favorable.
5. Les sol·licituds s’han de resoldre per mitjà d’una resolució de la direcció general
competent en matèria de conservació de la fauna silvestre.
El termini màxim per dictar i notificar la resolució que exhaureix aquest procediment
és de sis mesos. Si transcorre aquest termini sense que s’hagi dictat i notificat una
resolució expressa, la persona interessada pot entendre estimada la sol·licitud.
Aquesta resolució ha de recollir almenys:
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a) Les espècies necròfagues que es volen conservar, les restriccions estacionals
d’alimentació i altres mesures destinades a controlar els riscos de transmissió
d’una malaltia transmissible a persones o animals, si escau.
b) Les responsabilitats en relació amb les mesures esmentades en la lletra anterior.
6. Les explotacions ramaderes autoritzades han d’anotar els animals morts que són
utilitzats per alimentar les espècies necròfagues d’interès comunitari en el llibre de
registre de l’explotació ramadera, que fixa el Reial decret 479/2004, de 26 de març,
pel qual s’estableix i regula el Registre general d’explotacions ramaderes.
7. Els titulars de les explotacions autoritzades són responsables del dipòsit adequat
dels SANDACH a zones concretes, amb la finalitat d’evitar riscos per a la salut
pública i animal i del medi ambient. Aquestes zones han d’estar allunyades
d’habitatges, instal·lacions pecuàries, camins, pistes forestals, carreteres, cursos
d’aigua superficial o subterrània, menjadores, abeuradors o punts d’alimentació
suplementària del bestiar, esteses elèctriques, aerogeneradors, aeroports o
aeròdroms, i no han de representar cap risc per a les persones o els animals.
8. Els propietaris són responsables d’adequar les aportacions a l’ús que en facin les
espècies necròfagues d’interès comunitari i a les quantitats màximes autoritzades, i
també de retirar les restes no consumides si de la presència d’aquestes deriva un
possible risc sanitari o mediambiental. Així mateix, estan obligats a informar
l’Administració competent d’aquestes circumstàncies de manera periòdica.
9. La conselleria competent en matèria de conservació de la fauna silvestre ha de
comprovar, mitjançant un seguiment de les actuacions, que les espècies objectiu es
beneficien de les mesures d’aportació de subproductes i que s’evita la promoció
d’espècies oportunistes.
Article 10
Criteris de prelació d’autorització de les explotacions ramaderes a ZPAEN
S’estableixen els criteris següents de prelació per autoritzar les explotacions
ramaderes a ZPAEN, amb la finalitat de cobrir les necessitats tròfiques de cada zona
de protecció:
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a) Tenen prioritat les explotacions que per raó de la ubicació afavoreixin que les
condicions per oferir els aliments s’assemblin al màxim possible a les condicions
naturals, per la qual cosa s’ha de cercar la màxima dispersió espacial de les
explotacions seleccionades en una àrea per afavorir la dispersió dels recursos
tròfics que s’ofereixen.
b) Tenen prioritat les explotacions situades a zones de baixa vulnerabilitat a la
contaminació dels aqüífers.
c) Tenen prioritat les explotacions que formin part d’una agrupació de defensa
sanitària ramadera.
d) Finalment, s’ha de tenir en compte l’ordre de presentació de sol·licituds.
Capítol V
Obligacions d’informació, registre i control de carnatges i de ZPAEN
Article 11
Obligacions d’informació
Abans del 31 de gener de cada any els responsables dels carnatges i els titulars de les
explotacions acollides al programa d’alimentació d’espècies necròfagues a zones de
protecció han d’informar la direcció general competent en matèria de conservació
de fauna silvestre de les actuacions de l’any natural anterior. El document ha de
contenir almenys la informació que figuren l’annex IV, i incloure:
a) El nombre de registre o la localització geogràfica del carnatge autoritzat i de la
ZPAEN.
b) Els establiments o les explotacions de procedència, especificant els que
subministrin subproductes de categoria 1.
c) Un resum anual de les aportacions recollides en el llibre de registre, amb dades
aproximades de biomassa total (en quilograms) de subproductes aportats als
carnatges o no recollits a ZEPAEN, separats per espècies animals i per categories
de subproducte d’acord amb el Reglament (CE) 1069/2009 del Parlament
Europeu i del Consell.
Article 12
Registre
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La direcció general competent en matèria de conservació de la fauna silvestre ha de
mantenir un registre actualitzat amb les autoritzacions concedides de conformitat
amb els articles 7 i 9, que ha d’incloure almenys la informació següent:
a) Les dades de les sol·licituds d’autorització per a carnatges.
b) La informació de l’article 7.3.e, que l’usuari està obligat a remetre
periòdicament a l’òrgan competent.
c) Les explotacions situades a les ZPAEN autoritzades de conformitat amb
l’article 9.
Article 13
Inspecció i control
Les conselleries competents en matèria de conservació de la fauna silvestre i
ramaderia, en l’exercici de les competències respectives, han de vetllar pel
compliment dels requisits i les obligacions dels titulars, els responsables, les
explotacions i les instal·lacions, amb les inspeccions oportunes.
Capítol VI
Suspensió i retirada d’autoritzacions, infraccions i sancions
Article 14
Suspensió o revocació de l’autorització
1. Les autoritzacions concedides de conformitat amb els articles 7 i 9 es poden
suspendre cautelarment, si hi ha indicis clars d’incompliment de la normativa.
Seguidament s’ha d’incoar un expedient de possible revocació de l’autorització, que
ha d’incloure un període d’audiència a la persona interessada.
2. Els motius que poden donar lloc a la suspensió cautelar o la revocació són:
a) Si se sospita o confirma la possibilitat de transmissió d’EEB a una explotació
ramadera, un ramat o una zona, que sigui un establiment de procedència per a
aquesta autorització, fins que es pugui descartar el risc.
b) Si se sospita o confirma un brot d’una malaltia transmissible a persones o
animals en una explotació ramadera, un ramat o una zona, que sigui un
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establiment de procedència per a aquesta autorització, fins que es pugui
descartar el risc.
c) Si se sospita o confirma qualsevol incompliment de les normes que preveuen el
Reial decret 1632/2011 o aquest Decret.
d) Si s’observen efectes adversos sobre les poblacions d’espècies necròfagues, com
electrocucions, col·lisió contra esteses elèctriques, accidents amb
aerogeneradors o altres efectes negatius sobre el medi ambient, la sanitat animal
o la salut pública.
e) Si s’observa un desequilibri rellevant entre els cadàvers aportats i els consumits
per les espècies necròfagues, per excés en les aportacions o per modificació de
les poblacions de carronyaires presents a la zona.
f) Si hi ha un canvi o una pèrdua de les condicions sanitàries o zootècniques de les
explotacions o dels establiments autoritzats.
Article 15
Règim sancionador
En cas que s’incompleixi el que disposa aquest Decret, és aplicable el règim
d’infraccions i sancions que estableixen la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat
animal; la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la
biodiversitat; la Llei 17/2011, de 5 de juliol, de seguretat alimentària i nutrició; la
Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, i la Llei 33/2011, de 4
d’octubre, general de salut pública, sense perjudici de les possibles responsabilitats
civils, mediambientals, penals o d’un altre ordre que puguin concórrer.
Disposició final primera
Habilitació normativa
Es faculten els titulars de les conselleries, del Govern i dels consells insulars amb
competències en la conservació de la fauna silvestre i la ramaderia, per dictar, en
l’àmbit de les competències respectives, les disposicions necessàries per desplegar i
aplicar aquest Decret.
Disposició final segona
Entrada en vigor
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Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver estat publicat en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears.
Palma, __ d______ de 20___
La presidenta

El conseller de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca

Francesca Lluch Armengol i Socias

Vicenç Vidal Matas
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Annex I
Espècies necròfagues d’interès comunitari
A l’efecte d’aquest Decret, i d’acord amb el Reial decret 1632/2011 i el punt 1.a de
la secció 2, capítol II, de l’annex VI del Reglament (CE) núm. 142/2011 de la
Comissió, es consideren espècies necròfagues d’interès comunitari el voltor negre
(Aegypius monachus), la miloca (Neophron percnopterus), el voltor comú (Gyps fulvus) i el
milà reial (Milvus milvus), a més de qualsevol espècie de l’ordre de falconiformes que
recull l’annex I de la Directiva 2009/147/CE del Parlament Europeu i del Consell, en
les zones d’especial protecció d’aus que estableix aquesta Directiva, i alguna de les
espècies de l’ordre carnivora que recull la llista de l’annex II de la Directiva 92/43/CEE
del Consell, en àrees d’especial conservació declarades en el marc d’aquesta
Directiva. Així mateix, pel seu interès a les illes d’Eivissa i Formentera, la població de
corb Corvus corax es considera d’interès comunitari de les Illes Balears en aquest
àmbit, i s’ha catalogat d’Especial Protecció (grup B), d’acord amb la Resolució del
conseller de Medi Ambient d’inclusió i canvi de categoria de diverses espècies en el
Catàleg Balear d’Espècies Amenaçades i d’Especial Protecció, de 22 de juliol de
2013.
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Annex II
Zones de protecció per alimentar espècies necròfagues d’interès comunitari a les
Illes Balears
A Mallorca, Alaró, Alcúdia, Andratx, Ariany, Artà, Banyalbufar, Binissalem, Bunyola,
Campanet, Campos, Capdepera, Consell, Deià, Escorca, Esporles, Estellencs,
Felanitx, Fornalutx, Lloseta, Llucmajor, Manacor, Mancor de la Vall, Muro, Petra,
Pollença, Porreres, Puigpunyent, Sant Llorenç des Cardassar, Santa Eugènia, Santa
Margalida, Santa Maria del Camí, Santanyí, Selva, ses Salines, Sóller, Son Servera i
Valldemossa.
A Menorca, Alaior, Ciutadella de Menorca, es Castell, es Mercadal, es Migjorn Gran,
Ferreries, Maó i Sant Lluís.
A Eivissa: Sant Antoni de Portmany, Sant Joan de Labritja, Sant Josep de sa Talaia i
Santa Eulària del Riu.
A Formentera, Formentera.
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Annex III
Condicions sanitàries i zootècniques de les explotacions que poden acollir-se a
l’autorització d’enviament de subproductes a carnatges i ZPAEN
Per acollir-se a l’autorització d’enviament de subproductes a carnatges i ZPAEN, les
explotacions han de complir les condicions sanitàries i zootècniques següents:
a) Estar inscrites en el Registre oficial d’explotacions ramaderes (REGA) en situació
d’alta.
b) No dur a terme un aprofitament ramader intensiu.
c) Complir el programa de vigilància de les encefalopaties espongiformes
transmissibles (EET) dels animals; en concret, disposar d’un mostreig anual com
a mínim dels dos darrers anys, d’acord amb el Reial decret 3454/2000.
d) No haver tingut casos d’animals positius a encefalopaties espongiformes
bovines (EEB) en els cinc darrers anys.
e) Disposar de la qualificació sanitària màxima en els tres darrers anys pel que fa a
tuberculosis, brucel·losi, leucosi i peripneumònia infecciosa.
f) En el cas de les ZPAEN, estar incloses en algun dels municipis de les zones
declarades de protecció per alimentar espècies necròfagues d’interès comunitari
a les Illes Balears.
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Annex IV
Model de comunicació anual d’aportacions SANDACH a carnatges i de cadàvers no
recollits en explotacions autoritzades a ZPAEN
MODEL DE COMUNICACIÓ ANUAL D’APORTACIONS SANDACH A CARNATGES I DE
CADÀVERS NO RECOLLITS EN EXPLOTACIONS AUTORITZADES A ZPAEN
Explotació ramadera:
Localitat/municipi/illa: ……………………../………………………/……………………..
REGA número:
Titular / Raó social o nom de l’empresa:
Via pública i número:
Adreça o domicili a Localitat:
l’efecte de notificacions Codi postal:
Província:
Llista de cadàvers no recollits
Espècie

Pes estimat

Identificació
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