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1. INTRODUCCIÓ 

 
Els subproductes animals i productes derivats no destinats al consum humà 
(SANDACH) són els cossos sencers o parts d’animals, productes d’origen 
animal o altres productes obtinguts a partir d’animals que no es destinen al 
consum humà per motius sanitaris o comercials. Es generen al llarg de tota 
la cadena alimentària: en les explotacions ramaderes, en els escorxadors i 
en altres empreses alimentàries d’elaboració i distribució de productes 
alimentaris d’origen animal, en els comerços al detall d’aliments i en nuclis 
zoològics, entre d’altres, cosa que comporta un risc potencial per a la salut 
pública, la salut animal i el medi ambient.  
 
Amb la vigilància i el control dels SANDACH es verifica que no entrin en la 
cadena alimentària i que tant aquests productes com els seus derivats 
siguin recollits, transportats, emmagatzemats, manipulats, transformats i 
utilitzats o eliminats, després de sotmetre’s al tractament necessari en cada 
cas, així com comercialitzats de manera adient per preservar la salut 
humana i l’animal. A més, s’assegura que es mantingui la traçabilitat dels 
SANDACH al llarg de la cadena, des que es generen fins que s’eliminen o es 
valoritzen. 
 
Aquest document és el sisè de la col·lecció «La Vigilància i el Control dels 
Subproductes Animals no Destinats al Consum Humà (SANDACH) a 
Catalunya», que elabora el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural (DAAM), l’Agència de Residus de Catalunya 
(ARC) i l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), i que coordina 
l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA). 
 
L’objectiu d’aquesta publicació és presentar les actuacions de vigilància i 
control que s’han dut a terme a Catalunya pel que fa als SANDACH al llarg 
de l’any 2013. Així mateix, s’exposen les novetats que s’han produït en la 
normativa i en les línies de treball tant en l’àmbit comunitari com estatal i 
autonòmic. 
 
El document està elaborat de tal manera que, amb un cop d’ull, es puguin 
llegir les actuacions de vigilància i control que s’han dut a terme a 
Catalunya pel que fa als SANDACH al llarg de l’any 2013, així com les 
novetats aparegudes al llarg d’aquest any, sense repetir la informació 
ressenyada en el document anterior, que es pot consultar al web de l’ACSA. 
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2. PRINCIPALS NOVETATS EN SANDACH DE L’ANY 2013 
 
2.1. Novetats legislatives 
 
1. Reglament (UE) núm. 294/2013 de la Comissió, de 14 de març, 
que modifica el Reglament (UE) núm. 142/2011, pel qual 
s’estableixen les disposicions d’aplicació del Reglament (CE) núm. 
1069/2009 del Parlament Europeu i del Consell, pel qual 
s’estableixen les normes sanitàries aplicables als subproductes 
animals i els productes derivats no destinats al consum humà, i la 
Directiva 97/78/CE del Consell, quant a determinades mostres i 
unitats exemptes dels controls veterinaris en la frontera en virtut 
d’aquesta Directiva. 
 
Es modifiquen els articles 3, 13, 15 i 16 i els annexos I, IV, V, VI, VIII, X, XI, 
XIII, XIV, XV i XVI. 
 
En el nou Reglament s’amplia, fins al 31 de desembre de 2014, l’excepció 
de l’eliminació de petites quantitats dels productes d’origen animal o els 
productes alimentaris que en continguin que ja no estiguin destinats al 
consum humà per motius comercials, problemes de fabricació, defectes 
d’envasament o altres defectes que no comportin cap risc per a la salut 
pública o la salut animal (materials de categoria 3.f). 
 
 
2. Reglament (UE) núm. 555/2013 de la Comissió, de 14 de juny, 
pel qual es modifica el Reglament (UE) núm. 142/2011, relatiu al 
trànsit de determinats subproductes animals procedents de Bòsnia i 
Hercegovina. 
 
 
3. Reial decret 894/2013, de 15 de novembre, pel qual es modifica 
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. 
 
El Govern aprova la norma que harmonitza en el territori nacional l’aplicació 
de l’emmagatzematge i l’eliminació posterior de subproductes de porcí amb 
hidròlisi: 
 

 Aquesta normativa suposa l’autorització per a l’ús d’aquest mètode i 
estableix controls estrictes per prevenir possibles riscos sanitaris o 
mediambientals. 
 

 Els productors de porcí poden gestionar materials generats en la 
pròpia explotació en què es porta a terme la hidròlisi. 
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 L’autorització de sistemes hermètics d’emmagatzematge temporal 

segur en les granges suposa una alternativa d’especial interès des 
del punt de vista de la bioseguretat de les explotacions. 

 
 
2.2. Document d’orientació sobre la normativa de SANDACH 
 
El Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient ha elaborat un 
document sobre l’aplicació de determinades disposicions incloses en la 
normativa comunitària i nacional en relació amb els SANDACH. S’ha 
redactat únicament amb finalitats informatives i va adreçat a les autoritats 
competents, a les empreses alimentàries i al sector de subproductes 
d’origen animal. 
 
Té com a objectiu facilitar la interpretació dels nous requisits de la 
normativa. És un document en evolució, que es posa al dia tenint en 
compte la informació i les experiències de les autoritats competents i del 
sector, així com les modificacions legislatives i els informes de la Comissió 
Europea i de l’Oficina Alimentària i Veterinària. 
  
Es pot accedir al document mitjançant l’enllaç següent: Orientació sobre 
el nou marc legal dels SANDACH. 
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3. ACTUACIONS DE VIGILÀNCIA I CONTROL OFICIAL DELS 

SANDACH A CATALUNYA. ANY 2013 
 
Les activitats de vigilància i control dels SANDACH tenen com a objectiu 
garantir que els SANDACH es recullen, es transporten, s’emmagatzemen, 
s’identifiquen, es manipulen, s’eliminen i es posen al mercat d’acord amb la 
normativa aplicable, i eviten, en els casos en què sigui procedent i en 
qualsevol moment, que es puguin reintroduir en la cadena alimentària 
humana o animal. 
 
A Catalunya, les competències en matèria de SANDACH estan repartides 
entre el DAAM i l’ARC, d’acord amb el Decret 15/2010, de 9 de febrer, de 
distribució de funcions en matèria de subproductes animals no destinats al 
consum humà (vegeu l’annex II): 
 

 La Direcció General d’Agricultura i Ramaderia del DAAM és competent 
en el registre, la inspecció i el control dels operadors que manipulen 
subproductes de categoria 3 (els de menys risc sanitari) (vegeu 
l’annex III), així com en algunes excepcions regulades en el marc 
normatiu europeu i en el control de la traçabilitat d’aquests 
productes. 
 

 Correspon a l’ARC autoritzar, registrar, inspeccionar i controlar els 
operadors que manipulen subproductes de categoria 1 i 2 (de risc alt 
i mitjà) i controlar la traçabilitat d’aquests productes. 

 
D’altra banda, correspon als ens locals autoritzar, registrar, inspeccionar i 
controlar les excepcions d’utilització i eliminació en el cas d’enterrament de 
cadàvers d’animals de companyia. 
 
 
3.1. Registre i autorització 

 
Els establiments i/o operadors que gestionen els SANDACH generats a 
l’explotació ramadera o als escorxadors i resta d’indústries alimentàries 
s’han d’inscriure en un registre.  
 
Hi ha establiments i/o operadors que requereixen una autorització prèvia 
per inscriure’s en el registre i establiments i/o operadors que només han de 
comunicar les seves activitats per inscriure-s’hi. 
 
L’ARC s’encarrega de l’autorització i/o el registre dels SANDACH de 
categoria 1 i 2, i el DAAM s’encarrega de l’autorització i/o el registre dels 
SANDACH de categoria 3. 
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D’acord amb el Decret 81/2012,1 publicat pel DAAM, es crea el Registre del 
sector de l’alimentació animal i de l’àmbit dels subproductes animals. Amb 
relació als SANDACH, aquest registre inclou les activitats dels operadors en 
l’àmbit dels subproductes animals i productes derivats no destinats al 
consum humà de categoria 3 en qualsevol de les etapes de recollida, 
transport, manipulació, tractament, transformació, processament, 
emmagatzematge, comercialització, distribució i/o utilització.  
 
El 2013 hi havia 712 transportistes de SANDACH registrats i 190 
establiments que operaven amb SANDACH autoritzats. 
 
 
Taula 1. Nombre de transportistes autoritzats de les tres categories, 2013 
 

Transportistes autoritzats  2013 

Transportistes de categoria 1 67 

Transportistes de categoria 2 154 

Transportistes de categoria 3 431 

Diverses categories 

C1 + C2 50 

C1 + C2 + C3 3 

C2 + C3 5 

C1 + C3 2 

Font: ARC i DAAM. 
 

                                       
 
1
 Decret 81/2012, de 10 de juliol, pel qual es crea i regula el Registre del sector de l’alimentació animal i 

de l’àmbit dels subproductes animals i productes derivats no destinats al consum humà. 
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Taula 2. Nombre d’establiments autoritzats de les tres categories, 2013 
 

Nombre d’establiments que operen amb SANDACH autoritzats 

Plantes de transformació de categoria 1 3 

Establiments 
autoritzats  
per l’ARC 

Plantes de transformació de categoria 2 3 

Plantes de compostatge de categoria 2 i/o 3 30 

Planta intermèdia de categoria 1 i/o 2 4 

Plantes de biogàs 5 

Incineradores/coincineradores i plantes de combustió 5 

Magatzems de categoria 1 i/o 2 5 

Plantes oleoquímiques de categoria 2 1 

Plantes tècniques de categoria 1 i/o 2 2 

Fàbrica de fertilitzants 2 

Usuaris específics i comerciants  8 

Fàbriques d’aliments per a animals de companyia 14 

Establiments 
autoritzats  
pel DAAM  

Plantes de transformació de categoria 3 18 

Plantes intermèdies de categoria 3 41 

Plantes tècniques de categoria 3 21 

Plantes tècniques de productes intermedis de categoria 3 8 

Plantes oleoquímiques de categoria 3 4 

Magatzems de categoria 3 9 

Fàbrica de fertilitzants 4 

Usuaris específics 2 

Centres de recollida 1 
 Font: ARC i DAAM. 
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3.2. Vigilància i control oficial de les empreses que generen 

SANDACH 
 
Les explotacions ramaderes, piscifactories, escorxadors i altres instal·lacions 
de la indústria alimentària, els comerços majoristes i al detall d’aliments, la 
pesca i l’aqüicultura poden generar SANDACH de categoria 1 i/o 2 i/o 3.  
 
L’Administració fa controls oficials en aquestes empreses a l’efecte de 
comprovar la gestió correcta dels SANDACH i així assegurar que no entren 
en la cadena alimentària. 
 
 
En la producció primària 

 
L’ARC controla el transport i l’arribada dels cadàvers d’animals a les plantes 
de tractament. A les plantes de transformació entren tots els cadàvers 
d’animals de les explotacions ramaderes catalanes classificats com a 
SANDACH de categoria 1 o de categoria 2. 
 
El DAAM fa inspeccions aleatòries en explotacions ramaderes en el marc 
dels controls d’higiene en la producció primària (Pla de controls d’higiene a 
l’explotació ramadera) i d’alimentació animal en l’explotació ramadera (Pla 
de controls d’alimentació animal a l’explotació ramadera). 
 
Aquests plans de controls inclouen la part de control dels SANDACH a 
l’explotació, pel que fa a la gestió de cadàvers i a la utilització dels 
SANDACH en l’alimentació animal. 
 

a) Pla de controls d’higiene a l’explotació ramadera. S’aplica per 
donar compliment a la normativa comunitària i estatal que obliga a dur a 
terme un seguit de controls en diferents àmbits de la producció primària, 
i per verificar el compliment de les condicions d’higiene a les explotacions 
ramaderes. 

 
Aquest Pla inclou l’aspecte del control dels SANDACH a l’explotació com 
ara el control de la gestió de cadàvers. En aquest sentit, aquest Pla té 
com a objectiu garantir el compliment dels requisits de gestió dels 
cadàvers dels animals i altres subproductes generats en les mateixes 
explotacions i, en particular, la classificació i identificació correctes i el 
manteniment dels registres d’altes, baixes i transport dels SANDACH als 
llocs de destinació, mitjançant les empreses de transport autoritzades o, 
en cas de necessitat, la utilització de mesures transitòries i derogacions 
autoritzades per l’autoritat competent. 
 
El DAAM està contínuament en contacte amb les empreses de recollida de 
cadàvers. Aquestes empreses informen el DAAM de l’estat dels 
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contenidors i de les instal·lacions d’emmagatzematge dels cadàvers a les 
explotacions. Es controlen periòdicament les recollides i els volums 
recollits en cada explotació.  

 
b) Pla de controls d’alimentació animal a l’explotació ramadera. 
Les explotacions ramaderes poden fabricar el pinso per al consum de la 
mateixa ramaderia utilitzant additius o premescles, i es consideren com a 
fabricants de pinsos compostos d’acord amb el Reglament 1837/2005, 
pel qual es fixen els requisits d’higiene de pinsos.  
 
D’acord amb el Reglament 142/2011: 

 
1. Les matèries primeres per a pinsos són les matèries primeres 

emprades com a ingredients de pinsos; d’acord amb el que defineix el 
Reglament (CE) núm. 767/2009, l’origen és animal, incloses les 
proteïnes animals transformades, els hemoderivats, els greixos 
extrets, els ovoproductes, l’oli de peix, els derivats de greixos, el 
col·lagen, la gelatina i les proteïnes hidrolitzades, el fosfat de dicalci, 
el fosfat de tricalci, la llet, els productes lactis, els productes derivats 
de la llet, el calostre, els productes a base de calostre i els llots de 
centrifugació o de separació. 

 
2. Les proteïnes animals transformades són les proteïnes animals 

derivades íntegrament de material de la categoria 3, sotmeses a un 
tractament d’acord amb el que disposa el Reglament 142/2011 
(incloses les farines de sang i les farines de peix) que les faci aptes 
perquè siguin utilitzades directament com a ingredients o qualsevol 
altre element dels pinsos, inclosos els aliments d’animals de 
companyia, o en adobs i esmenes del sòl orgànics; no obstant això, 
no inclouen els hemoderivats, la llet, els productes lactis, el calostre, 
els productes a base de calostre, els llots de centrifugació o de 
separació, la gelatina, les proteïnes hidrolitzades i el fosfat de dicalci, 
els ous i ovoproductes, incloses les closques d’ou, el fosfat de tricalci i 
el col·lagen.  
 

Les farines de sang i de peix són proteïnes animals transformades. 
 
Des de l’any 2001 està prohibit utilitzar proteïnes animals en l’alimentació 
d’animals destinats a la producció d’aliments. No obstant això, el 
Reglament (CE) núm. 956/2008 inclou una excepció d’aquesta prohibició: 
la possibilitat d’autoritzar l’alimentació de remugants de granja no 
deslletats amb substitutius de la llet que continguin farina de peix, 
sempre d’acord amb les normes estrictes de producció, embalatge, 
etiquetatge i transport establertes en aquest Reglament.  
 
El 2013, amb la publicació del Reglament 56/2013, la Comissió Europea 
elimina la prohibició d’alimentar animals de l’aqüicultura amb proteïnes 
animals transformades procedents d’animals no remugants. També fixa 
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requisits estrictes pel que fa a la recollida, el transport i la transformació 
d’aquests productes, a fi d’evitar qualsevol risc de contaminació 
encreuada amb proteïnes de remugants. A més, l’autoritat competent ha 
de fer controls per verificar que el sector compleixi aquests requisits. Els 
controls inclouen inspeccions i presa de mostres per a l’anàlisi en 
laboratoris acreditats i verificats periòdicament. 
 
Així, mitjançant el Pla de controls d’alimentació animal a l’explotació 
ramadera, el DAAM comprova, prenent mostres dels pinsos d’aquestes 
explotacions, que no contenen proteïnes animals transformades (PAT). 

 
El DAAM també du a terme actuacions en l’explotació ramadera per detectar 
la presència de residus de substàncies no autoritzades o bé de substàncies 
autoritzades en dosis o usos no permesos en animals o els productes que 
en deriven, a través dels plans següents, que elabora i executa anualment.2 
 

1. Pla de control i avaluació de les condicions higièniques i 
sanitàries de la producció primària de la llet crua de vaca, 
ovella i cabra. Mitjançant aquest Pla es verifica que la llet que es 
destina al consum humà o a l’elaboració de productes làctics compleix 
les condicions de qualitat fixades per la normativa estatal i 
comunitària. Es fa un control de la presència d’inhibidors en la llet.  

 
2. Pla per a la investigació de residus. L’objectiu principal del Pla és 

controlar determinades substàncies i els residus que generen. Un ús 
indiscriminat, abusiu o incorrecte en els animals de producció pot 
comportar un risc per a la salut dels consumidors. Per complir aquest 
objectiu, es fan inspeccions i es prenen mostres en les explotacions 
ramaderes. 
 

Els productes d’origen animal a què s’han administrat substàncies 
prohibides o que contenen contaminants del grup B3, d’acord amb la 
Directiva 96/23/CE,3 es consideren SANDACH de categoria 1, i els productes 
d’origen animal que contenen residus de medicaments veterinaris o 
substàncies dels grups B2 i B3, d’acord amb la mateixa Directiva, per sobre 
del límit que estableix la normativa vigent, SANDACH de categoria 2. 
 

                                       
 
2 Els resultats d’aquests plans es poden trobar als documents de la col·lecció «La Vigilància i el Control 
dels Subproductes Animals no Destinats al Consum Humà (SANDACH) a Catalunya» La vigilància i el 
control de medicaments veterinaris i els seus residus en animals i aliments d’origen animal a Catalunya, 
La vigilància i el control de plaguicides en productes vegetals a Catalunya i La vigilància i el control dels 
contaminants químics i ambientals en pinsos i aliments a Catalunya (www.gencat.cat/salut/acsa). 
 
3 Directiva 96/23/CE, de 29 d’abril, relativa a les mesures de control aplicables respecte de 
determinades substàncies i els seus residus en els animals vius i els seus productes, i deroga les 
directives 85/358/CEE i 86/469/CEE i les decisions 89/187/CEE i 91/664/CEE. 
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A més, el DAAM du a terme controls per sospita en les explotacions 
ramaderes quan alguna altra autoritat hi notifica qualsevol incompliment o 
desviació de la normativa aplicable. 
 
 
A les empreses alimentàries 

 
A les empreses alimentàries es genera una gran quantitat de SANDACH de 
les tres categories. Hi ha una gran variabilitat en les quantitats produïdes en 
els diferents establiments segons la capacitat, el tipus d’animals sacrificats, 
les pràctiques comercials, etc. És en aquests establiments on principalment 
té lloc la separació entre els productes que entraran a la cadena alimentària 
i els SANDACH que, per motius comercials o sanitaris, no hi han d’entrar. 
 
Als escorxadors i a les sales de tractament de caça es generen materials 
especificats de risc (MER) classificats com a SANDACH de categoria 1.4 
 
Els tècnics de l’ASPCAT i de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) 
fan inspeccions periòdiques a les empreses alimentàries (a l’escorxador, la 
presència dels veterinaris és permanent durant la matança). Pel que fa a la 
indústria alimentària, en cas d’observar alguna irregularitat en la gestió, ho 
comuniquen al DAAM o a l’ARC, segons correspongui.  
 
Els veterinaris oficials dictaminen mitjançant la inspecció ante mortem i post 
mortem si les carns dels animals sacrificats als escorxadors són aptes o no 
per al consum humà. En cas que no ho siguin, l’escorxador s’encarrega 
d’identificar-les correctament com a tals i d’utilitzar sistemes de separació 
d’aquest material, de manera que no hi hagi risc de contaminació amb les 
que sí que ho són, en tant que responsable de gestionar i classificar 
correctament els SANDACH. No obstant això, els veterinaris oficials han 
d’informar l’empresa sobre els motius pels quals declaren els productes no 
aptes per al consum, perquè pugui adoptar les mesures que consideri 
oportunes en relació amb el compliment del Reglament (CE) núm. 
1069/2009. 
 
A banda d’aquestes inspeccions, l’ASPCAT elabora i executa anualment, 
amb la col·laboració de l’ASPB, el Pla d’investigació de residus (PIR) en els 
productes d’origen animal (que es complementa amb el Pla del DAAM) als 
escorxadors i la indústria alimentària. Amb aquest Pla es pot detectar la 
presència de residus de substàncies no autoritzades o bé de substàncies 
autoritzades en dosis o usos no permesos en productes d’origen animal. En 
aquests casos, es classifiquen com a SANDACH de categoria 1 o 2. 
 
 
 

                                       
 
4 Per a més informació sobre els MER, vegeu l’annex III. 
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Als establiments alimentaris de comerç al detall 
 
En els establiments alimentaris de comerç al detall (empreses de 
restauració social, restaurants i locals similars, botigues de venda al detall 
d’aliments, etc.), els SANDACH de categoria 1 i 2 no són freqüents, ja que 
només han d’arribar-hi productes aptes per al consum humà. 
 
En l’execució d’activitats de control dels SANDACH en els establiments 
alimentaris, a part de l’ARC i el DAAM, altres autoritats poden ajudar a 
supervisar la traçabilitat dels SANDACH que s’hi puguin produir: 
 
 l’ASPCAT, en l’àmbit de la indústria alimentària, i l’ASPB, a la ciutat de 

Barcelona; 
 l’ASPCAT, juntament amb els ens locals, en l’àmbit dels establiments 

majoristes i al detall. 
 
Les irregularitats detectades es comuniquen al DAAM, en el cas dels 
materials de categoria 3, o al DMAH, en el cas dels de categoria 1 i 2, 
perquè es duguin a terme les actuacions oportunes. 
 
 
3.2.1. Resultats de les inspeccions en les explotacions ramaderes 

en matèria de SANDACH 
 
Taula 3. Nombre de tones entrades a les plantes de transformació 
d’animals morts en explotacions ramaderes, 2007-2013 
 

Any Nombre de tones  

2007 64.978,78 

2008 69.460,51 

2009 65.935,92 

2010 62.985,79 

2011 54.878,81 

2012 96.124,42 (categories 1 i 2) 

2013 60.406,00 
           Font: ARC. 
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L’any 2013 es va dur a terme el control de la gestió de les baixes i 
SANDACH en 738 explotacions, que corresponen a 1.223 subexplotacions,5 
en el marc del Pla de controls d’higiene a l’explotació ramadera (PHE). A 
partir d’aquestes inspeccions es van detectar 25 incompliments o 
irregularitats, i es van incoar 7 expedients sancionadors. 
 
A la taula 4 s’expliquen les deficiències detectades, les causes i les mesures 
dutes a terme.  
 
Taula 4. Resultat de les inspeccions en explotacions ramaderes, 2013 
 

Incompliments i/o irregularitats detectades  
en les explotacions ramaderes en matèria de SANDACH 

Tipus  Nombre 
Nombre 

d’expedients 
sancionadors 

Altres mesures 
adoptades 

Manca de 
manteniment del 
registre sobre 
recollida de 
cadàvers 

16 4 Advertència (6) 

Gestió incorrecta 
dels fems produïts 
en l’explotació 

0 0  

Deficiències en 
l’emmagatzematge 
de cadàvers 

5 1 Advertència (1) 

Deficiències en la 
recollida de 
cadàvers pel gestor 
autoritzat 

4 2 0 

       Font: DAAM. 

 
L’any 2013 es van fer 39 controls en explotacions ramaderes que fabriquen 
el seu propi pinso de les 106 registrades, i es van recollir 10 mostres de 
pinso compost per detectar la presència de proteïnes animals. Cap de les 
mostres va resultar no conforme. 
 

                                       
 
5 Si en una explotació amb dues espècies o més s’hi fa una inspecció de PHE, el control es fa en cada 
una, és a dir, els controls totals corresponen a subexplotacions (per espècie). 



 

 16

 
LA VIGILÀNCIA I EL CONTROL DELS SUBPRODUCTES ANIMALS I PRODUCTES 
DERIVATS NO DESTINATS  AL CONSUM HUMÀ (SANDACH) A CATALUNYA  

 

 
Taula 5. Inspeccions en explotacions ramaderes que fabriquen el propi 
pinso, 2013  
 
Tipus d’actuació Nombre 

Visites d’inspecció  44 

Mostres oficials sotmeses a 
proves per detectar la presència 
de proteïnes animals 
transformades 

Matèries primeres per a pinso 2 

10 
Pinsos compostos 

Per a 
remugants 

5 

Per a no 
remugants 

3 

Font: DAAM.  

 
 
3.2.2. Resultats dels controls en matèria de SANDACH en les 

empreses alimentàries 
 

L’any 2013 es van generar 36.036 tones de MER en els escorxadors de 
Catalunya.  
 
Taula 6. Tones de subproducte d’escorxador catalogat com a MER, 2010-
2013 
 

Any  Tones 

2010 15.464,43  

2011 13.405,92 

2012 36.042,86  

2013 36.036,00  
         Font: ARC. 
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Taula 7. Nombre d’animals amb MER de les tres espècies (bovina, ovina i 
cabruna), 2007-2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: ASPCAT. 

 
Arran de les inspeccions, l’any 2013 l’ASPCAT i/o l’ASPB van detectar sis 
incompliments en les indústries alimentàries de Catalunya en matèria de 
SANDACH, però no es va incoar per aquest motiu cap expedient 
sancionador.  

 
Nombre d’animals 

sacrificats 
Nombre de 
cadàvers 

Total 
d’animals amb 

MER  
Espècie bovina 

2007 561.433 170 561.603 
2008 537.855 117 537.972 
2009 475.014 104 475.118 
2010 479.433 86 479.519 
2011 487.871 75 487.946 
2012 477.193 126 479.331 
2013    

Espècie ovina 
2007 1.841.391 1182 1.842.573 
2008 1.637.909 665 1.638.574 
2009 1.498.262 467 1.428.729 
2010 1.528.236 565 1.528.801 
2011 1.442.041 445 1.442.486 
2012 1.340.673 440 1.343.125 
2013    

Espècie cabruna 
2007 141.164 375 141.539 
2008 133.038 195 133.233 
2009 176.494 290 176.784 
2010 179.186 252 179.438 
2011 181.706 175 181.881 
2012 174.181 217 176.410 
2013    
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Taula 8. Deficiències detectades en les indústries alimentàries en matèria 
de SANDACH, 2013 
 

Sector/fase 
Nombre d’incompliments 

Fabricant Altres Total 

Carn i derivats 2 1 3 
Peixos, mol·luscs 
bivalves i derivats 

1 — 1 

Menjars preparats i 
cuines centrals 

2 — 2 

Total d’incompliments 5 1 6 
 

Font: ASPCAT. ALCON (Sistema informàtic d’aplicació de gestió d’alertes alimentàries i 
control oficial) de l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició. 

 
 
3.3. Vigilància i control oficial del transport dels SANDACH 
 
L’ARC fa el control dels transportistes dels SANDACH de categoria 1 i de 
categoria 2. 
 
El DAAM fa els controls dels transportistes dels SANDACH de categoria 3: 

 
 En el cas dels transportistes de productes derivats de material de 

categoria 3 que es puguin destinar a l’alimentació animal, es fan en el 
marc del Programa de controls d’alimentació animal en establiments.  

 
 Els controls de transportistes de subproductes de categoria 3 que es 

puguin destinar a l’alimentació animal i la resta de transportistes que 
s’encarreguin de subproductes o productes derivats de categoria 3 no 
destinats a l’alimentació animal es fan en el marc del Programa de 
controls per a SANDACH. 

   
En les inspeccions es revisen els requisits relatius a les característiques dels 
vehicles, les condicions de transport i, a més, la documentació 
d’acompanyament i els registres.  
 
D’acord amb la previsió, s’ha d’inspeccionar anualment un 5 % dels 
transportistes autoritzats. 
 
Es fan, a més, inspeccions dirigides a les empreses de transport on, per 
notificacions o d’ofici, se sospiti que s’incompleix la normativa aplicable. 
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3.3.1. Resultats del control de les empreses de transport de 

SANDACH 
 
Durant l’any 2013 hi va haver dotze inspeccions oficials a transportistes de 
la categoria 3. Gràcies a aquestes inspeccions es van detectar tres 
irregularitats en dos transportistes, la qual cosa, però, no va donar lloc a la 
incoació d’expedients amb resultat sancionador. 
 
Taula 9. Resultats de les inspeccions a transportistes de SANDACH, 2013 

 
Transportistes 

Univers 739 

Univers controlat 
12 

(1 es va donar de baixa el 2013) 
Nombre de transportistes amb incompliments 2 
Nombre d’irregularitats (1)  
Nombre d’infraccions (2) 0 
Nombre d’expedients amb resultat sancionador 0 
(1) Incompliment que no genera un expedient sancionador. 
(2) Incompliment que genera un expedient sancionador. 

 
 
3.4. Vigilància i control oficial de les empreses que operen 

amb SANDACH 

 
Les tres categories de SANDACH han de ser transformades, gestionades i/o 
eliminades sense demora en determinades instal·lacions autoritzades 
(plantes de categoria 1, 2 i 3). Les instal·lacions han de garantir que els 
productes finals no plantegen risc per a la salut dels animals o de les 
persones.  
 
Els SANDACH poden tenir diferents destinacions segons la categoria a la 
qual pertanyin. El Reglament (CE) núm. 1069/2009 estableix un seguit 
d’opcions d’utilització o eliminació dels SANDACH.  
 
Tant l’ARC com el DAAM han elaborat i executat el seu Pla de controls en 
matèria de SANDACH 2013, en què es descriuen les tasques i els 
procediments que els inspectors han de fer per poder dur a terme 
correctament les actuacions d’inspecció i control, amb l’objectiu específic de 
garantir que els SANDACH es recullen, es transporten, s’emmagatzemen, 
s’identifiquen, es transformen, s’eliminen i es destinen conforme al 
Reglament (CE) núm. 1069/2009. 
 
Durant les inspeccions als establiments ja autoritzats/registrats en l’àmbit 
de la normativa en matèria de SANDACH, els inspectors de la Generalitat 
revisen els requisits aplicables a cada tipus d’establiment respecte a 
autocontrols (procediments de neteja i desinfecció, de controls de plagues, 
etc.); registres i documentació d’acompanyament; pràctiques higièniques 
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de manipulació, transformació i/o emmagatzematge; mètode de 
transformació aplicat (si escau); presa de mostres (si és procedent); etc.  
 
En el DAAM, els controls d’establiments SANDACH que tenen relació amb 
l’alimentació animal queden inclosos en l’àmbit del Programa de controls 
d’alimentació animal (PAA): 
 

o Les plantes de transformació o elaboració de subproductes animals de 
categoria 3. 

o Els magatzems de productes derivats de categoria 3 destinats a la 
fabricació de pinso. 

o Les fàbriques d’aliments per a animals de companyia a partir de 
subproductes animals o productes derivats de categoria 3. 

 
A més a més, les plantes que manipulen i/o emmagatzemen subproductes 
animals de categoria 3 després de la recollida (antigues plantes 
intermèdies) que es puguin destinar a l’alimentació animal, queden en 
l’àmbit del Programa de controls dels SANDACH.  

 
El nombre de controls aleatoris programats s’estableixen tenint en compte 
els següents criteris d’anàlisi del risc: 
 

– el nombre d’activitats de l’empresa;  
– el tipus d’activitats de l’empresa; 
– el volum de producció de l’empresa; 
– l’historial de l’empresa; 
– el sistema d’autocontrols de l’empresa: anàlisi de perills i punts de 

control crític (APPCC) aplicada per l’empresa o els procediments de 
prerequisits, segons escaigui; 

– la destinació dels productes fabricats o comercialitzats, i 
– l’avaluació dels riscs per a la salut humana, la sanitat animal i el 

medi ambient.  
 
A més, d’acord amb la normativa de subproductes animals, es fan 
inspeccions dirigides a les empreses sotmeses a inscripció/autorització en el 
registre on, per notificacions o d’ofici, se sospiti que s’incompleix la 
normativa aplicable. 
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3.4.1. Resultats del control de les empreses que operen amb 

SANDACH 
 
L’any 2013 es van gestionar: 
 

 119.036 tones de subproductes animals de categoria 1. 
 

Es van obtenir: 
 

 12.781 tones de farines de carn de categoria 1 destinades a 
valorització energètica. 

 
Taula 10. Tones de subproductes animals de C1 i C2, 2013 

 
Subproductes animals de C1 i C2  TONES 

MER procedents de Catalunya gestionats a la planta 
de categoria 1 de Catalunya 

12.267 

MER procedents de fora de Catalunya gestionats a 
les plantes de categoria 1 de Catalunya 

23.769 

Animals morts de granges de Catalunya gestionats a 
les plantes de categoria 1 de Catalunya 

49.176 

Animals morts de granges de fora de Catalunya 
gestionats a les plantes de categoria 1 de Catalunya 

31.730 

Total de subproductes animals de categoria 1 
tractats a les plantes de transformació de C1 de 
Catalunya(*) 

119.036 

Eliminació de farines destinades a valorització 
energètica fora de Catalunya 

4.846 

Eliminació de farines destinades a valorització 
energètica a Catalunya 

7.935 

Font: ARC. 

(*) Inclou baixes, MER, animals morts de granges i animals de companyia. 
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Taula 11. Previsió de controls que cal fer en establiments que operen amb 
SANDACH, ARC i DAAM, 2013 
 
Tipus d’establiment Controls mínims anuals programats 

Plantes d’incineració, coincineració i dipòsit 
controlat Una inspecció anual al 20 % dels 

establiments(*) 
Plantes tècniques de categoria 2 

Plantes de transformació de categoria 1 

Una inspecció anual del 100 % dels 
establiments 

Plantes intermèdies de categoria 1 

Plantes de transformació de categoria 2 

Plantes de compostatge 

Plantes de biogàs 

Plantes intermèdies de categoria 2 

Plantes oleoquímiques de categoria 2 

Plantes de transformació de categoria 3 

Plantes intermèdies de categoria 3 

Magatzems de categoria 3 

Plantes oleoquímiques de categoria 3 Una inspecció anual al 20 % dels 
establiments 
 
 

Plantes tècniques de categoria 3  

Usuari específic 
Font: ARC i DAAM. 

(*) D’acord amb els objectius fixats en el nou Programa de controls dels establiments SANDACH per al 
període 2012-2015 de l’ARC. 
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Taula 12. Resultats de les inspeccions en establiments que operen amb SANDACH, 2013 

 

Activitat Establiments 
Establiments 
controlats 

Nombre 
d’operadors amb 
incompliments 

Nombre 
d’irregularitats 

(1) 

Nombre 
d’infraccions 

(2) 

Expedients amb 
resultat 

sancionador 
Establiments o plantes que duen a terme 
activitats intermèdies i que emmagatzemen 
subproductes animals 

43 
40 

(1 baixa el 
2013) 

6 12 0 0 

Establiments o plantes per a 
l’emmagatzematge de productes derivats 

4 1 0 — — — 

Plantes 
incineradores, 
coincineradores 
i de combustió 

Plantes incineradores d’alta 
capacitat no regulades per la 
D 2000/76/CE 

1 1 0 — — — 

Plantes incineradores de baixa 
capacitat no regulades per la 
D 2000/76/CE 

2 2 1    

Plantes de 
transformació 

Transformació 

C1 2 2 1    

C2 2 2 0 — — — 

C3 17 17 2    

Procés d’hidròlisi a alta pressió i 
alta temperatura 

1 1 0 — — — 

Procés d’hidròlisi alcalina 
Procés de producció de biodièsel 
Producció de biogàs per hidròlisi 
a alta pressió 
Producció termomecànica de 
biocombustibles 

Plantes oleoquímiques 5 1 0 — — — 

Plantes de compostatge 16 15 0 — — — 

Fàbriques d’aliments per a animals de 
companyia 

18 11 0    
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Activitat Establiments 
Establiments 
controlats 

Nombre 
d’operadors amb 
incompliments 

Nombre 
d’irregularitats 

(1) 

Nombre 
d’infraccions 

(2) 

Expedients amb 
resultat 

sancionador 

Plantes 
tècniques 

Pells adobades i tractades de 16 3 3 3 0 0 
llana, pèl, cerra i plomes 1 — — — — — 
Sang i productes hemoderivats 1 — — — — — 
Plantes de gelatina i cola 2 — — — — — 
Plantes de fems 1 0 0 — — — 
Plantes de greixos extrets i 
derivats dels greixos 

2 1 1 2 0 0 

Plantes de peix i productes 
derivats del peix 
Subproductes de l’apicultura 
Plantes d’ossos, banyes i peülles i 
productes a base d’ossos, banyes 
i peülles 
Altres plantes tècniques 

Usuaris per a ús diagnòstic, investigació i 
educació

3 1 1 2 0 0 

Centres de recollida 1 — — — — — 
Establiments o plantes que fabriquen 
fertilitzants o esmenes del sòl orgànics 5 1 0 — — — 

Comerciants registrats 24 2 2 2 0 0 
Plantes que manipulen productes intermedis 10 2 1 1 0 0 

Total 177 103 18 22 0 0 

 
(3) Incompliment que no genera un expedient sancionador. 
(4) Incompliment que genera un expedient sancionador. 
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Establiments o plantes que duen a terme activitats intermèdies i que emmagatzemen 
subproductes animals: establiments que emmagatzemen subproductes NO TRANSFORMATS. Es 
correspon amb l’antiga definició de plantes intermèdies. S’hi poden dur a terme les activitats següents: 
classificació, tallament, refrigeració, congelació, salaó o altres processos de conservació, separació de les 
pells, extracció del MER, manipulació —de conformitat amb les obligacions de la legislació veterinària 
(com ara examen post mortem o presa de mostres)—, higienització o pasteurització de subproductes 
que han de ser transformats en biogàs o que estan destinats al compostatge en una altra planta 
autoritzada, o el cribratge. 
 
Establiments o plantes per a l’emmagatzematge de productes derivats: establiments que 
emmagatzemen PRODUCTES DERIVATS (productes obtinguts després d’un o diversos tractaments, 
transformacions o fases de processament de subproductes animals. Es correspon amb els magatzems de 
l’anterior normativa. 
 
Requereixen autorització si es destinen a eliminació en abocador, incineració o coincineració; ús com a 
combustible; ús com a pinso, excepte si estan autoritzats o registrats segons el Reglament 183/2005; ús 
com a adob o esmenes, llevat dels magatzems al lloc d’aplicació directa, i requereixen registre en la 
resta de casos. 
 
Plantes tècniques: establiments o plantes que manipulen subproductes animals o productes derivats 
no destinats a la cadena alimentària.  
 
Establiments o plantes que fabriquen fertilitzants o esmenes del sòl orgànics: establiments que 
fabriquen fertilitzants o esmenes amb qualsevol tipus de subproducte o producte derivat de categoria 2 
o 3, incloses les plantes de transformació de fems. Les plantes de compostatge o biogàs s’inclouen en la 
seva secció específica. 

 
Font: ARC i DAAM. 
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Taula 13. Tipus de deficiències detectades, 2013 
 

Deficiències detectades 

Establiments o plantes que duen a 
terme activitats intermèdies i que 
emmagatzemen subproductes 
animals 

2 irregularitats: es disposa d’autorització però les condicions 
corresponents no s’ajusten a l’activitat que es du a terme o al 
tipus o categoria de materials amb què es treballa 
(documental) 
6 irregularitats: no es disposa d’un sistema d’autocontrol 
adequat o dels procediments documentats exigits en la 
reglamentació (documental) 
3 irregularitats: els documents comercials estan incomplets o 
presenten deficiències (documental) 
1 irregularitat: les condicions d’higiene i manteniment de 
l’edifici, instal·lacions i equips no són adequades (física) 

Plantes de transformació C1 

1 irregularitat: no es demostren els controls analítics de GTH 
en les activitats en què és obligatori fer-ho (documental) 
1 irregularitat: no s’adopten les mesures adequades davant 
de resultats analítics de detecció de GTH que no s’ajusten a la 
concentració mínima establerta pel reglament (documental) 
1 infracció: perquè es disposa d’equips per a l’aplicació de 
GTH però en els productes derivats no es detecta GTH en la 
concentració mínima exigida pel Reglament 

Plantes 
tècniques 

Pells adobades i tractades 
3 irregularitats: no es disposa d’un sistema d’autocontrol 
adequat o dels procediments documentats exigits en la 
reglamentació (documental) 

Plantes de greixos extrets i 
derivats dels greixos 1 irregularitat: es disposa d’autorització però les condicions 

corresponents no s’ajusten a l’activitat que es du a terme o al 
tipus o categoria de materials amb què es treballa 
(documental) 
 
1 irregularitat: no es disposa d’un sistema d’autocontrol 
adequat o dels procediments documentats exigits en la 
reglamentació (documental) 

Plantes de peix i productes 
derivats del peix 
Subproductes de l’apicultura 

Plantes d’ossos, banyes i 
peülles i productes a base 
d’ossos, banyes i peülles 
Altres plantes tècniques 

Usuaris per a ús diagnòstic, 
investigació i educació 

1 irregularitat: es disposa d’autorització però les condicions 
corresponents no s’ajusten a l’activitat que es du a terme o al 
tipus o categoria de materials amb què es treballa 
(documental) 
 
1 irregularitat: els documents comercials estan incomplets o 
presenten deficiències (documental) 

Comerciants registrats 

1 irregularitat: es disposa d’autorització però les condicions 
corresponents no s’ajusten a l’activitat que es du a terme o al 
tipus o categoria de materials amb què es treballa 
(documental) 
1 irregularitat: no es disposa d’un sistema d’autocontrol 
adequat o dels procediments documentats exigits en la 
reglamentació (documental) 

Plantes que manipulen productes 
intermedis 

1 irregularitat: es disposa d’autorització però les condicions 
corresponents no s’ajusten a l’activitat que es du a terme o al 
tipus o categoria de materials amb què es treballa 
(documental) 

Font: ARC i DAAM. 

 
 
 

. 
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ANNEXOS  
 
ANNEX I. MARC NORMATIU 
 
 DIARI OFICIAL 
Unió Europea DOUE 
 
Reglament (CE) núm. 1069/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 
d’octubre, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables als subproductes 
animals i als productes derivats no destinats al consum humà i pel qual es deroga 
el Reglament (CE) núm. 1774/2002, sobre subproductes animals. 
 
Reglament (UE) núm. 142/2011 de la Comissió, de 25 de febrer, pel qual 
s’estableixen les disposicions d’aplicació del Reglament (CE) núm. 1069/2009 del 
Parlament Europeu i del Consell, pel qual s’estableixen les normes sanitàries 
aplicables als subproductes animals i als productes derivats no destinats al consum 
humà, i la Directiva 97/78/CE del Consell, quant a determinades mostres i unitats 
exemptes dels controls veterinaris en la frontera en virtut d’aquesta Directiva. 
 
Modificacions: a la pàgina web de SANDACH (MAGRAMA) 
http://sandach.marm.es/Publico/Legislacion.aspx. 
 

 
L 300 (14.11.2009) 
 
 
 
 
L 54 (26.2.2011) 
 
 
 
 
 
 

 
Estat espanyol BOE 

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. 
 

 
277 (17.11.2012) 

 

 
Catalunya  DOGC 

Decret 15/2010, de 9 de febrer, de distribució de funcions en matèria de 
subproductes animals no destinats al consum humà. 

5565 (11.2.2010) 

Decret 81/2012, de 10 de juliol, pel qual es crea i regula el Registre del sector de 
l’alimentació animal i de l’àmbit dels subproductes animals i productes derivats no 
destinats al consum humà. 
 

6169 (12.7.2012) 

Ordre AAM/387/2012, de 23 de novembre, relativa a l’alimentació d’espècies 
necròfagues. 
 

6264 (29.11.2012) 
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ANNEX II. COMPETÈNCIES DE CATALUNYA RELATIVES ALS 
SANDACH 
 
DISTRIBUCIÓ DE COMPETÈNCIES A CATALUNYA6 

 
DAAM 
 
1. Direcció General d’Agricultura i Ramaderia 
 
a) Autoritzar, registrar, inspeccionar i controlar les empreses incloses en l’àmbit del Reglament (CE) 
núm. 1069/2009, excepte el que especifica l’article 5.2 en el cas de: 
 

 Fàbriques d’aliments per a animals de companyia. 
 Plantes de transformació de la categoria 3. 
 Plantes tècniques de la categoria 3 (excepte taxidèrmia). 
 Plantes intermèdies de la categoria 3. 
 Magatzems de la categoria 3. 
 Plantes oleoquímiques de la categoria 3. 
 Centres de recollida de subproductes per a alimentació d’animals d’explotacions ramaderes de 

pelleteria. 
 Centres de recollida de subproductes per a alimentació d’animals de nuclis zoològics (animals 

de zoològics i de circs, rèptils i aus de presa que no siguin de zoològics ni circs, animals 
salvatges la carn dels quals no es destini al consum humà i gossos de caneres o gossades 
reconegudes). 

 Transportistes de la categoria 3. 
 
b) Autoritzar, registrar, inspeccionar i controlar les excepcions d’utilització i eliminació de subproductes 
previstes als articles 23 i 24 del Reglament (CE) núm. 1069/2009, en el cas de: 
 

 La utilització per a diagnòstic, educació i investigació. 
 L’alimentació d’animals d’explotacions ramaderes de pelleteria. 
 La declaració de zones remotes. 
 L’enterrament o la incineració en casos de brots de malalties de la llista A de l’Oficina 

Internacional d’Epizoòties (OIE). 
 L’alimentació de cucs per a esquers. 

 
c) Controlar la traçabilitat al llarg de la cadena dels SANDACH, incloses les operacions de recollida, 
transport, emmagatzematge, manipulació, transformació i utilització o eliminació, en el cas de materials 
de la categoria 3 que estableix el Reglament (CE) núm. 1069/2009, i, si s’escau, dels productes 
transformats que en derivin. 
 
2. Direcció General del Medi Natural 
 
a) Autoritzar, registrar, inspeccionar i controlar les empreses incloses en l’àmbit del Reglament (CE) 
núm. 1069/2009, en el cas de: 
 

 Tallers de taxidèrmia i persones físiques o jurídiques que es dediquen professionalment a la 
taxidèrmia. 

 
b) Autoritzar, registrar, inspeccionar i controlar les excepcions d’ús i eliminació de subproductes 
previstes al Reglament (CE) núm. 1069/2009, en el cas de: 
 

 Alimentació d’animals de nuclis zoològics (zoològics i circs, rèptils i aus de presa que no siguin 
de zoològics ni circs, animals salvatges la carn dels quals no sigui destinada al consum humà i 
gossos de caneres o gossades reconegudes). 

 Alimentació d’aus necròfagues. 
 

                                       
 
6 D’acord amb el Decret 15/2010, de 9 de febrer, de distribució de funcions en matèria de subproductes 
animals no destinats al consum humà. 
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ARC 
 
a) Registrar, inspeccionar i controlar les empreses incloses en l’àmbit del Reglament (CE) núm. 
1069/2009, en el cas de:  
 

 Plantes de transformació de la categoria 1. 
 Plantes de transformació de la categoria 2. 
 Plantes tècniques de la categoria 2. 
 Plantes intermèdies de la categoria 1. 
 Plantes intermèdies de la categoria 2. 
 Magatzems de la categoria 1. 
 Magatzems de la categoria 2. 
 Plantes de compostatge. 
 Plantes de biogàs. 
 Plantes oleoquímiques de la categoria 2. 
 Plantes d’incineració. 
 Plantes de coincineració. 

 
L’autorització de les activitats esmentades en matèria de SANDACH s’integra en l’autorització 
ambiental o en la llicència ambiental regulada per la legislació relativa a la prevenció i el control 
ambiental de les activitats (transposició de la Directiva de la UE relativa a l’IPPC), juntament amb 
l’informe previ de l’ARC. En els supòsits en els quals aquestes activitats requereixin una llicència o 
autorització ambientals, correspon a l’ARC atorgar-la. 
 
b) Autoritzar, registrar, inspeccionar i controlar les empreses incloses en l’àmbit del Reglament (CE) 
núm. 1069/2009), en el cas de: 
 

 Transportistes de la categoria 1. 
 Transportistes de la categoria 2.  

 
c) Controlar la traçabilitat al llarg de la cadena dels SANDACH, incloses les operacions de recollida, 
transport, emmagatzematge, manipulació, transformació i utilització o eliminació, en el cas de 
materials de la categoria 1 i 2 que estableix el Reglament (CE) núm. 1069/2009, i, si s’escau, dels 
productes transformats que en derivin. 
 
 
ENS LOCALS 
 
Autoritzar, registrar, inspeccionar i controlar les excepcions d’utilització i eliminació de subproductes 
que preveu el Reglament (CE) núm. 1069/2009, en el cas d’enterrament de cadàvers d’animals de 
companyia.  
 
 
Deure de col·laboració 
 
La resta d’autoritats competents a Catalunya (altres departaments de la Generalitat, organismes 
autònoms o empreses públiques i entitats locals) han de col·laborar amb el DAAM i l’ARC en l’execució 
de les activitats d’inspecció i control en les fases de la cadena dels SANDACH en què hagin d’exercir 
funcions, mitjançant: 
 
a) La realització d’inspeccions i/o controls, la comprovació del compliment de la normativa i, si és 
procedent, l’establiment de mesures correctores que estableix el Reglament (CE) núm. 1069/2009 i la 
normativa aplicable i el seguiment d’aquesta normativa. 
 
b) El tràmit d’actes d’inspecció i informes dels controls duts a terme en els departaments competents. 
 
c) El subministrament d’informació addicional a instàncies de les autoritats competents. 
 
Així mateix, el DAAM i l’ARC han de col·laborar mútuament quan sigui necessari per a l’exercici de les 
seves actuacions. D’altra banda, les autoritats dels ens locals han de col·laborar en la mesura que 
tenen competències d’inspecció del comerç al detall que produeix SANDACH.  
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ANNEX III. ESTABLIMENTS I/O OPERADORS QUE S’HAN 
D’INSCRIURE EN EL REGISTRE DE SUBPRODUCTES ANIMALS  
 
ESTABLIMENTS I OPERADORS QUE REQUEREIXEN AUTORITZACIÓ PER INSCRIURE’S EN EL 
REGISTRE 
 
Autorització prèvia del DAAM 
 

a)  Transformació de subproductes animals de categoria 3 mitjançant esterilització a pressió, o 
mitjançant els mètodes de transformació o els mètodes alternatius autoritzats de conformitat 
amb el Reglament (CE) núm. 1069/2009. 

b)  Fabricació d’aliments per a animals de companyia. 
c)  Fabricació d’adobs i esmenes del sòl d’origen orgànic a partir de subproductes animals i 

productes derivats de categoria 3. 
d)  Manipulació de subproductes animals de categoria 3 després de la recollida, mitjançant 

operacions consistents a classificar, tallar, refredar, congelar, salar o retirar pells. 
e)  Emmagatzematge de subproductes animals de categoria 3. 
f)  Emmagatzematge de productes derivats de categoria 3 destinats a: 

 ser utilitzats com a combustible; 
 ser utilitzats com a pinso, excloent-ne els establiments o les plantes autoritzats o 

registrats de conformitat amb el Reglament (CE) núm. 183/2005; 
 ser utilitzats com a adobs i esmenes del sòl d’origen orgànic, excloent-ne 

l’emmagatzematge en un lloc d’aplicació directa. 
 
 
Autorització prèvia de l’ARC 
 

a)  Plantes de transformació de categoria 1. 
b)  Plantes de transformació de categoria 2. 
c)  Plantes d’incineració i coincineració. 
d)  Plantes que fabriquen combustible a partir de subproductes animals o productes derivats. 
e)  Fàbrica d’adobs i esmenes del sòl d’origen orgànic provinents de material de categoria 2. 
f)  Plantes de compostatge. 
g)  Plantes de biogàs. 
h)  Establiment que du a terme activitats intermèdies i establiment que emmagatzema 

subproductes de categoria 1 i 2. 
i)  Magatzem de productes derivats de categoria 1 i 2. 
j)  Plantes tècniques de subproductes animals i productes derivats de categoria 2. 
k)  Establiment que manipula subproductes o productes derivats no destinats a la cadena 

alimentària. 
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ESTABLIMENTS I OPERADORS QUE HAN DE COMUNICAR LES SEVES ACTIVITATS PER 
INSCRIURE’S EN EL REGISTRE SENSE AUTORITZACIÓ PRÈVIA 
 
Inscripció al DAAM 
 

a)  Establiment que du a terme activitats intermèdies i establiment que emmagatzema 
subproductes de categoria 3. 

b)  Magatzem de productes derivats de categoria 3. 
c)  Planta de transformació de categoria 3. 
d)  Fàbrica d’aliments per a animals de companyia. 
e)  Fàbrica d’adobs i esmenes del sòl d’origen orgànic. 

 
 
Inscripció a l’ARC 
 

a)  Intermediari (sense instal·lacions) i distribuïdors de productes derivats de material de 
categoria 2. 

b)  Transportistes de subproductes animals i productes derivats de categoria 1 i 2. 
c)  Plantes oleoquímiques. 
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ANNEX IV. CLASSIFICACIÓ DELS SANDACH 
 

CLASSIFICACIÓ DELS SANDACH 

 
Material de categoria 1. Es tracta de la categoria de risc més gran i inclou els SANDACH següents: 

 Animals sospitosos o confirmats d’infecció amb encefalopaties espongiformes transmissibles (EET) o 
sacrificats com a mesura d’eradicació de la infecció, així com els cossos que continguin MER i el 
mateix material especificat de risc. 

 Animals de companyia, de zoològics i de circs i animals d’experimentació. 
 Animals salvatges sospitosos de malalties transmissibles. 
 Animals sotmesos a tractament il·legal. 
 Residus d’altres substàncies i contaminants ambientals que superin el nivell límit fixat en la 

legislació. 
 Tractament d’aigües residuals d’establiments que processin C1. 
 Residus de cuina procedents de mitjans de transport que operin a escala internacional. 
 Mescles de C1 amb C2 i C3. 

 
Material de categoria 2. Es classifica com de risc mitjà i inclou els SANDACH següents: 

 El fem, el guano no mineralitzat i el contingut del tub digestiu. 
 Tractament d’aigües residuals d’establiments que processin C2 
 Residus de substàncies autoritzades o de contaminants que sobrepassin els nivells autoritzats. 
 Materials no aptes per al consum humà a causa de presència de cossos estranys. 
 Rebuigs en punts d’inspecció fronterers (excepte de C1). 
 Animals diferents de C1 i C3, no sacrificats per a consum humà, incloent-hi els sacrificats en l’àmbit 

d’eradicació de malalties transmissibles. 
 Aviram mort en l’ou. 
 Fetus. 
 Oòcits, embrions i esperma no destinats a la reproducció. 
 Barreja de categories 2 i 3. 
 Categories diferents d’1 i 3. 

 
Material de categoria 3. És el material de risc més baix i inclou: 

 Els animals aptes per al consum humà però que no es destinin a aquesta finalitat per motius 
comercials. 

 Els animals aptes per al consum humà a partir d’una inspecció ante mortem, que siguin declarats 
no aptes per al consum sense que mostrin signes de malaltia transmissible. 

 Els subproductes animals d’aviram i lagomorfs sacrificats en l’explotació (Reglament 853/2004), 
que no presentin signes de malaltia. 

 La sang d’animals que no presentaven cap signe de malaltia transmissible a través de la sang, 
obtinguda d’animals que no requereixin proves d’EET o casos negatius sacrificats en un escorxador. 

 Els subproductes generats en l’elaboració de productes destinats al consum humà. 
 Els «antics aliments» i «antics pinsos». 
 La sang, la placenta, la llana, les plomes, el pèl, les banyes, les restes tallades de cascs, ungles o 

peülles i la llet crua d’animals vius que no presentin cap signe de malaltia. 
 Els animals aquàtics, llevat dels mamífers marins, que no mostrin cap signe de malalties 

transmissibles. 
 Els subproductes animals d’animals aquàtics procedents d’establiments o plantes que fabriquin 

productes per al consum humà. 
 Les petxines amb el teixit tou o la carn. 
 Els subproductes d’incubadores, els ous, els subproductes dels ous (incloses les closques) i els 

pollets d’un dia sacrificats per motius comercials. 
 Els invertebrats aquàtics i terrestres (excepte els patògens). 
 Els animals i les parts d’animals dels ordres zoològics Rodentia i Lagomorpha diferents de les 

categories 1 i 2. 
 Les pells, els cascs, ungles o peülles, les plomes, la llana, les banyes i el pèl d’animals morts que no 

presentin cap signe de malaltia transmissible a través d’aquestes parts (encara que siguin 
procedents d’animals que sí que en presentin). 

 El teixit adipós d’animals sense cap signe de malaltia transmissible a través d’aquest teixit 
sacrificats en un escorxador (aptes en una inspecció ante mortem). 

 Altres residus de cuina. 
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ANNEX V. DESTINACIÓ DELS SANDACH 
 

DESTINACIÓ DELS SANDACH EN FUNCIÓ DE LA CATEGORIA 

 
Material de categoria 1. Tan sols se’n permet l’eliminació. 
 
 
Material de categoria 2. Se’n permeten determinats usos tècnics i, de manera general, no se’n permet l’ús en 
l’alimentació animal, amb diverses excepcions. 
 

 
Material de categoria 3. Poden ser utilitzats com a matèries primeres per a la producció de pinsos, sempre que 
se sotmetin als tractaments adequats, tenint en compte diverses excepcions importants, com ara: 

 L’excepció referent al «canibalisme», és a dir, la prohibició d’alimentar animals amb productes derivats de 
la seva mateixa espècie. 

 La prohibició de l’ús de residus de cuines. 
 

Els SANDACH no poden tornar en cap cas a la cadena alimentària humana. 
 

 
DESTINACIÓ DE LES BAIXES DE REMUGANTS DE L’EXPLOTACIÓ RAMADERA (CATEGORIA 1) 
a)  Eliminació directa com a residus mitjançant incineració en instal·lacions autoritzades conforme a la Directiva 

2000/76/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 4 de desembre, relativa a la incineració de residus, o en 
incineradores o coincineradores de capacitat alta o baixa segons les condicions que especifica el Reglament. 

b)  Transformació en plantes autoritzades i eliminació posterior per incineració o coincineració. 
c)  Transformació en plantes autoritzades i eliminació posterior mitjançant dipòsits controlats autoritzats (amb la 

transformació prèvia corresponent seguint el mètode adequat), excepte els animals sospitosos o positius 
d’EET i els sacrificats a les mesures d’eradicació d’EET. 

 
DESTINACIÓ DE LES BAIXES D’ESPÈCIES NO REMUGANTS DE L’EXPLOTACIÓ RAMADERA (CATEGORIA 2) 
a)  Eliminació directa com a residus mitjançant incineració en instal·lacions autoritzades conforme a la Directiva 

2000/76/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 4 de desembre, relativa a la incineració de residus, o en 
incineradores o coincineradores de capacitat alta o baixa segons les condicions que especifica el Reglament. 

b)  Transformació en plantes autoritzades i eliminació posterior per a incineració o coincineració. En el cas dels 
greixos fosos, es podrien destinar, amb el pas previ per plantes oleoquímiques, per a adobs o per a usos 
tècnics diferents de la fabricació de cosmètics, fàrmacs i productes sanitaris. 

c)  Transformació en plantes autoritzades i posterior ús com a adob, utilització en planta de biogàs o 
compostatge, o eliminació mitjançant disposició en dipòsits controlats autoritzats. 

 
 
 
 



 

 34

 
LA VIGILÀNCIA I EL CONTROL DELS SUBPRODUCTES ANIMALS I PRODUCTES 
DERIVATS NO DESTINATS  AL CONSUM HUMÀ (SANDACH) A CATALUNYA  

 

 
ANNEX VI. UTILITZACIÓ I/O ELIMINACIÓ DELS SANDACH 
 
OPCIONS D’UTILITZACIÓ O ELIMINACIÓ DELS SANDACH 

 Incineració 
 Coincineració  
 Disposició en dipòsits controlats 
 Compostatge i ensitjament 
 Producció de biogàs 
 Producció d’adobs i correctors del sòl o aplicació directa al sòl 
 Indústria oleoquímica 
 Indústria farmacèutica 
 Altres usos industrials (productes tècnics) 
 Alimentació animal 
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ANNEX VII. RESTRICCIONS D’ÚS DELS SANDACH 
 
RESTRICCIONS D’ÚS 

Alimentació d’animals terrestres amb PAT d’animals de la seva mateixa espècie (excepte 
animals de pelleteria). 
Alimentació d’animals de granja amb residus de cuina (excepte animals de pelleteria). 
Alimentació amb herba de sòls amb adobs i/o esmenes orgànics (període mínim d’espera de 
21 dies). 
Alimentació de peixos de piscifactoria amb PAT de peixos de piscifactoria de la mateixa 
espècie. 
A més, cal tenir en compte les normes sobre alimentació animal que estableix el Reglament 
(CE) núm. 999/2001, pel qual s’estableixen disposicions per a la prevenció, el control i 
l’eradicació de determinades EET. 

 
RESTRICCIONS EN L’ALIMENTACIÓ ANIMAL EN RELACIÓ AMB LES PROTEÏNES ANIMALS 

 

Animals de granja diferents dels animals 
de pelleteria Animals  

de companyia  
i de pelleteria Remugants 

No remugants 
(excepte 
peixos) 

Peixos 

PAT excepte la farina de sang 
i la farina de peix 

NA NA NA A 

Farina de sang de remugants NA NA NA A 

Productes hemoderivats de 
remugants 

NA NA NA A 

Gelatina de remugants NA NA NA A 

Proteïnes hidrolitzades 
excepte les derivades de no 
remugants o de pells i cuirs 
de remugants 

NA NA NA A 

Farina de sang de no 
remugants 

NA NA A A 

Farina de peix NA A A A 

Productes hemoderivats de 
no remugants 

NA A A A 

Fosfat de dicalci i de tricalci 
d’origen animal 

NA A A A 

Proteïnes hidrolitzades de no 
remugants o de pells i cuirs 
de remugants 

NA A A A 

Gelatina de no remugants A A A A 

Ous, ovoproductes, llet, 
làctics, calostre 

A A A A 

Proteïnes animals diferents 
de les esmentades 

A A A A 
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ANNEX VIII. INFORMACIÓ QUE ELS OPERADORS HAN DE 
REGISTRAR AL LLARG DE TOTA LA CADENA DELS SANDACH 
 
INFORMACIÓ DELS SANDACH QUE HAN DE REGISTRAR LES EMPRESES  

EMPRESES QUE GENEREN I ENVIEN SANDACH 
 

 La data en què el material surt de l’establiment. 
 Descripció del material, incloent-hi la informació a la qual fa referència el capítol I de 

l’annex II, l’espècie animal en el cas del material de la categoria 3 i els productes 
transformats derivats que s’utilitzaran com a pinso i, si s’escau, el número de la marca 
auricular. 

 La quantitat de material. 
 El nom, l’adreça i el número de registre de l’empresa que s’encarrega de transportar-lo. 
 El nom, l’adreça i, si s’escau, el número d’autorització de l’empresa a la qual és consignat 

el material. 

 
EMPRESES QUE TRANSPORTEN SANDACH 
 

 La data en què el material surt de l’establiment. 
 Descripció del material, incloent-hi la informació a la qual fa referència el capítol I de 

l’annex II, l’espècie animal per al material de la categoria 3 i els productes transformats 
derivats que s’utilitzaran com a pinso i, si s’escau, el número de la marca auricular. 

 La quantitat de material. 
 El lloc d’origen del material. 
 El nom, l’adreça i, si s’escau, el número d’autorització de l’empresa a la qual és consignat 

el material. 
 En el cas dels SANDACH de la pesca i l’aqüicultura, només s’hi ha d’indicar l’espècie quan 

siguin destinats a l’alimentació de peixos de piscifactoria. 

 
EMPRESES QUE REBEN SANDACH 
 

 Data de la recepció dels SANDACH. 
 Descripció del material, incloent-hi la informació a la qual es refereix el capítol I de 

l’annex II, l’espècie animal per al material de la categoria 3 i els productes transformats 
derivats que s’utilitzaran com a pinso i, si s’escau, el número de la marca auricular. 

 La quantitat de material. 
 El lloc d’origen del material. 
 El nom i l’adreça de l’empresa que s’encarrega de transportar-lo. 

 
 
Totes aquestes empreses han de guardar el document 
d’acompanyament.
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ANNEX IX. INFORMACIÓ DE L’ETIQUETA DURANT EL 
TRANSPORT DELS SANDACH 
 
INFORMACIÓ DE L’ETIQUETA DURANT EL TRANSPORT 

 En tots els materials, la categoria dels SANDACH o dels productes transformats (en 
aquest cas, a més, la categoria de SANDACH de què deriven). 

 En els materials de categoria 3, l’expressió «No apte per al consum humà». 
 En els materials de categoria 2 (excepte fems i contingut del tub digestiu) i els 

productes transformats derivats, l’expressió «No apte per al consum humà» o, 
segons el cas,7 «Apte per a l’alimentació de l’espècie a la qual es destina». 

 En els materials de la categoria 1, l’expressió «Només per a eliminació». 
 En els fems i el contingut de tub digestiu, l’expressió «Fems».8 

                                       
 
7 Si es destinen a l’alimentació d’animals de zoològics i de circs, o bé es tracta de rèptils i aus de presa 
que no siguin de zoològics ni de circs, animals de pelleteria, animals salvatges no destinats al consum 
humà, gossos de gosseres o gossades reconegudes i cucs per a esquers. 
 
8 L’Estat espanyol s’ha acollit a l’excepció de no aplicar aquestes exigències relatives a la documentació 
de trasllat de fems entre dos punts de la mateixa explotació o entre explotacions i usuaris dins de la 
mateixa comunitat autònoma. 
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LA VIGILÀNCIA I EL CONTROL DELS SUBPRODUCTES ANIMALS I PRODUCTES 
DERIVATS NO DESTINATS  AL CONSUM HUMÀ (SANDACH) A CATALUNYA  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Altres títols de la col·lecció «La Vigilància i el Control»: 
 
 La vigilància i el control de medicaments veterinaris i els seus residus en animals i aliments  

d’origen animal a Catalunya 
 La vigilància i el control de plaguicides en productes alimentaris i pinsos d’origen vegetal i animal  

a Catalunya 
 La vigilància i el control de les encefalopaties espongiformes transmissibles a Catalunya 
 Informe de les zoonosis transmeses pels aliments i de la resistència antimicrobiana a Catalunya 
 La vigilància i el control del benestar animal a la cadena alimentària a Catalunya 
 Sistema de vigilància i control dels organismes modificats genèticament (OMG) a Catalunya 
 Sistema coordinat de vigilància de la contaminació química de les aigües de l’Ebre i dels  

aliments de la seva àrea d’influència 
 Vigilància i control dels contaminants químics ambientals en pinsos i aliments a Catalunya 
 La vigilància i el control dels additius alimentaris 
 
Podeu consultar aquests documents a http://www.gencat.cat/salut/acsa. 
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