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I.    Disposicions generals

MINISTERI
D’AFERS EXTERIORS

I DE COOPERACIÓ
 19392 CORRECCIÓ d’errades de les Esmenes als 

annexos 1 i 3 de l’Acord sobre transport inter-
nacional de mercaderies peribles i sobre vehi-
cles especials utilitzats en aquests transports 
(ATP), fet a Ginebra l’1 de setembre de 1970 
(publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat» de 22 
de novembre de 1976) posades en circulació 
pel secretari general de Nacions Unides el 12 
de març de 2003. («BOE» 276, de 6-11-2004.)

En la publicació de les Esmenes als anexos 1 i 3 de 
l’Acord sobre transport internacional de mercaderies peri-
bles i sobre vehicles especials utilitzats en aquests trans-
ports (ATP), fet a Ginebra l’1 de setembre de 1970 (publi-
cat en el «Butlletí Oficial de l’Estat» de 22 de novembre de 
1976) posades en circulació pel secretari general de 
Nacions Unides el 12 de març de 2003, publicades en el 
«Butlletí Oficial de l’Estat» núm. 239, de 4 d’octubre de 
2004, i en el suplement en català núm. 20, de 16 d’octubre 
de 2004, s’hi ha advertit l’errada següent:

Pàgina 3061, columna dreta, annex 1, apèndix 4, 
sisena línia, suprimiu-hi: «i de 50 mm com a mínim per a 
les marques de classificació». 

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
 19488 REIAL DECRET 2179/2004, de 12 de novembre, 

pel qual s’estableixen mesures de lluita contra 
la febre aftosa. («BOE» 277, de 17-11-2004.)

Les mesures de lluita contra la febre aftosa estan con-
tingudes en el Reial decret 2223/1993, de 17 de desembre, 
pel qual s’estableixen les mesures de lluita contra la febre 
aftosa i les de sanitat animal en els intercanvis intracomu-
nitaris i importacions d’animals de les espècies de boví, 
porcí, de carns fresques o de productes a base de carns 
procedents de països tercers.

La Unió Europea ha establert noves mesures de lluita 
contra la febre aftosa mitjançant la Directiva 2003/85/CE 
del Consell, de 29 de setembre de 2003, relativa a mesures 
comunitàries de lluita contra la febre aftosa, per la qual es 

deroguen la Directiva 85/511/CEE i les decisions 89/531/
CEE i 91/665/CEE, i es modifica la Directiva 92/46/CEE.

Aquesta regulació té en compte l’epizoòtia de febre 
aftosa que es va produir en determinats estats membres 
el 2001, que va demostrar que un focus pot adquirir ràpi-
dament proporcions d’epizoòtia i causar pertorbacions a 
tota la Unió Europea; l’informe de 1998 dels grups 
d’experts dels estats membres sobre una revisió de la 
legislació comunitària relativa a la febre aftosa; les con-
clusions de la Conferència Internacional sobre la Preven-
ció i el Control de la Febre Aftosa, celebrada a Brussel·les 
el desembre de 2001; la Resolució del Parlament Europeu, 
de 17 de desembre de 2002, sobre l’epizoòtia de febre 
aftosa de 2001 a la Unió Europea; les recomanacions de 
l’informe de 1993 de la trentena sessió de la Comissió 
Europea per a la Lluita contra la Febre Aftosa, de 
l’Organització per a l’Agricultura i l’Alimentació, i els can-
vis introduïts al Codi zoosanitari i al manual de normes de 
l’Oficina Internacional d’Epizoòties (OIE) per a les proves 
de diagnòstic i les vacunes de l’OIE.

Aquest Reial decret s’estructura en cinc títols, dedicats 
a:

a) El títol I, a les disposicions generals.
b) El títol II, a la lluita contra focus, dividit en nou 

capítols, que regulen, respectivament, la notificació de la 
malaltia; les mesures en cas de sospita; les mesures en 
cas de confirmació; les mesures en casos especials; les 
explotacions constituïdes per diferents unitats de produc-
ció epizootiològiques i explotacions de contacte; les zones 
de projecció i vigilància; la regionalització, el control de 
moviments i identificació; la vacunació, i la recuperació 
de la consideració de lliure d’infecció i de febre aftosa.

c) El títol III, a les mesures preventives, i regula en 
set capítols els laboratoris i els establiments que manipu-
lin virus de la febre aftosa; el diagnòstic de la malaltia; el 
pla d’alerta i exercicis d’alerta en temps real; els centres 
de lluita i grups d’experts; els bancs d’antígens i vacunes; 
la febre aftosa en altres espècies; i les garanties comple-
mentàries per a l’intercanvi intracomunitari.

d) El títol IV, als intercanvis amb països tercers.
e) El títol V, finalment, a les mesures d’aplicació, i 

comprèn el règim sancionador i el procediment d’adopció 
de mesures epizootiològiques especials.

D’aquesta regulació convé destacar que es preveuen 
mesures preventives per evitar l’arribada de la febre 
aftosa a la Unió Europea i al bestiar, a partir de països 
veïns o per la introducció, en el territori de la Unió, 
d’animals vius i de productes d’origen animal, actuacions 
immediates tan aviat com se sospiti la presència de la 
malaltia, per aplicar, si es confirma, mesures de lluita 
immediates i eficaces, i s’estableix una nova política de 
vacunació d’urgència i d’aplicació dels principis de regio-
nalització, per permetre la posada en pràctica de mesures 
estrictes de lluita contra la malaltia en una part determi-
nada de la Unió Europea, sense posar en perill els interes-
sos generals de la Unió.


