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MINISTERI D’AGRICULTURA, 
PESCA I ALIMENTACIÓ

 7427 REIAL DECRET 448/2005, de 22 d’abril, pel qual 
es modifiquen el Reial decret 519/1999, de 26 
de març, pel qual es regula el règim d’ajudes a 
l’apicultura en el marc dels programes nacio-
nals anuals, i el Reial decret 209/2002, de 22 de 
febrer, pel qual s’estableixen normes d’orde-
nació de les explotacions apícoles. («BOE» 109, 
de 7-5-2005.)

Aquest Reial decret té com a objecte modificar el Reial 
decret 519/1999, de 26 de març, pel qual es regula el règim 
d’ajudes a l’apicultura en el marc dels programes nacionals 
anuals, i el Reial decret 209/2002, de 22 de febrer, pel qual 
s’estableixen normes d’ordenació de les explotacions apí-
coles, per adaptar-los a determinades normes nacionals i 
comunitàries que incideixen en el seu contingut.

Malgrat l’aplicació directa dels reglaments comunita-
ris, és necessari tenir en compte que els que regulen les 
ajudes a l’apicultura han estat substituïts pel Reglament 
(CE) núm. 797/2004 del Consell, de 26 d’abril de 2004, 
relatiu a les mesures destinades a millorar les condicions 
de producció i comercialització dels productes de l’apicul-
tura, i pel Reglament (CE) núm. 917/2004 de la Comissió, 
de 29 d’abril de 2004, relatiu a les disposicions d’aplicació 
de l’anterior, per la qual cosa, per al seu compliment cor-
recte, es fa necessari introduir determinades modifica-
cions en el Reial decret 519/1999, de 26 de març, pel qual 
es regula el règim d’ajudes a l’apicultura en el marc dels 
programes nacionals anuals.

Els nous reglaments introdueixen algunes novetats, 
com una nova línia d’actuació o l’establiment de la pre-
sentació triennal dels programes nacionals d’apicultura. 
Per això es considera convenient, per adaptar la norma-
tiva nacional a aquesta nova base reglamentària i per 
introduir mecanismes bàsics de control en l’esmentat 
règim d’ajudes, modificar el Reial decret 519/1999, de 26 
de març.

Com a conseqüència d’això s’introdueixen noves 
mesures objecte de finançament i nous mecanismes 
bàsics de control en el règim d’ajudes, el principal prota-
gonista dels quals és la comunitat autònoma. Els dos 
instruments es contenen en el Programa nacional de 
mesures de suport a l’apicultura, la durada del qual s’am-
plia d’un a tres anys.

El Reial decret 209/2002, de 22 de febrer, pel qual 
s’estableixen normes d’ordenació de les explotacions 
apícoles, ha estat dictat com a conseqüència de la impor-
tància i el creixent interès que l’apicultura, com a activi-
tat pecuària, ha assolit els últims anys, i que, més enllà 
de la seva repercussió econòmica en el sector de la pro-
ducció de la mel i altres productes del rusc, té una impor-
tància fonamental per al desenvolupament rural, l’equili-
bri ecològic i la conservació i la diversitat de les plantes 
que depenen de la pol·linització. La norma, d’altra banda, 
contribueix a consagrar l’apicultura professional com 
una activitat ramadera fonamentalment lligada a la 
transhumància per aprofitar millor les diferents floracions 
silvestres i cultivades.

La publicació i entrada en vigor de la Llei 8/2003, de 24 
d’abril, de sanitat animal, fa necessari adaptar les disposi-
cions que concerneixen la definició d’explotació apícola, 
la regulació del llibre d’explotació que, d’acord amb l’arti-
cle 38 de la mateixa Llei, ha de mantenir actualitzat cada 

titular d’explotació, i el tractament de la transhumància 
que regula l’article 52 de la Llei.

També incideix la Llei 8/2003, de 24 d’abril, en el 
criteri per determinar l’autoritat competent a l’hora 
d’efectuar el registre de l’explotació, ja que l’article 
38.1 assenyala que totes les explotacions d’animals 
han d’estar registrades a la comunitat autònoma en 
què radiquin, com també en les obligacions que té el 
titular relatives a la cura i el benestar dels animals. 
Igualment, és necessari adaptar l’apartat d’infraccions 
i sancions del Reial decret 209/2002, de 22 de febrer, al 
que disposa l’esmentada Llei.

D’altra banda, la publicació del Reial decret 479/
2004, de 26 de març, pel qual s’estableix i es regula el 
Registre general d’explotacions ramaderes (d’ara enda-
vant REGA), fa necessari adaptar algunes de les dispo-
sicions del Registre general d’explotacions apícoles a 
l’estructura i al contingut del REGA. Així, cal establir un 
codi d’identificació dels ruscos per distingir-lo del codi 
d’identificació de cada explotació recollit a l’article 5 del 
Reial decret 479/2004, de 26 de març, determinar la 
informació que han de facilitar els titulars de les explo-
tacions a l’hora de sol·licitar la inscripció en el Registre, 
regular la declaració censal anual que estableix l’article 
4.3 del Reial decret 479/2004, de 26 de març, i, en defi-
nitiva, integrar el Registre general d’explotacions apí-
coles en el REGA.

Per aconseguir una claredat més gran en el contingut 
mínim del llibre de registre de l’explotació apícola, l’an-
nex I del Reial decret 209/2002, de 22 de febrer, se substi-
tueix per l’annex II d’aquest Reial decret. De la mateixa 
manera, en haver-se detectat un error a l’annex II, es pro-
cedeix a modificar l’esmentat annex.

Així mateix, l’experiència adquirida després de l’en-
trada en vigor d’aquesta norma, així com les particulari-
tats diferencials de les explotacions estants i transhu-
mants, aconsellen modificar-la, per dotar d’un tractament 
diferenciat els dos tipus de producció apícola, en particu-
lar, pel que fa a moviments de ruscos i inscripció registral. 
L’article 52.3 de la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat ani-
mal, preveu disposicions especials únicament per a la 
transhumància de les abelles i, d’altra banda, com que el 
REGA és un registre d’explotacions, cal que l’òrgan com-
petent de la comunitat autònoma on estiguin ubicades 
procedeixi a registrar-les, en el cas d’explotacions estants, 
la qual cosa és, a més, imprescindible als efectes de con-
trol i inspecció.

En l’elaboració d’aquest Reial decret han estat consul-
tades les comunitats autònomes i les entitats més repre-
sentatives dels sectors afectats.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació, d’acord amb el Consell d’Estat i 
amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la 
reunió del dia 22 d’abril de 2005,

D I S P O S O :

Article primer. Modificació del Reial decret 519/1999, de 
26 de març, pel qual es regula el règim d’ajudes a l’api-
cultura en el marc dels programes nacionals anuals.

El Reial decret 519/1999, de 26 de març, pel qual es 
regula el règim d’ajudes a l’apicultura en el marc dels pro-
grames nacionals anuals, es modifica en els termes 
següents:

U. L’article 1 queda redactat de la manera següent:

«Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte establir la 
regulació d’un règim d’ajudes per al foment de les 
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activitats destinades a millorar la producció i la 
comercialització dels productes de l’apicultura.»

Dos. S’afegeix un paràgraf e) a l’article 3, amb 
la redacció següent:

«e) El suport a la repoblació de la cabanya apí-
cola.»

Tres. El paràgraf a) de l’apartat 1 de l’article 4 queda 
redactat de la manera següent, i s’hi afegeix un apartat 3, 
amb la redacció següent:

«a) Les persones físiques o jurídiques titulars 
d’explotacions apícoles. És requisit per obtenir les 
ajudes que l’activitat apícola s’estigui duent a terme 
des d’abans de l’1 de gener de l’any anterior al de la 
presentació de la sol·licitud. A més, els beneficiaris 
han de complir les obligacions que estableix l’article 
14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions.

Els abellars abandonats i els ruscos morts no 
donen dret al cobrament d’ajudes pel titular.»

«3. Un mateix apicultor només pot ser benefi-
ciari d’ajuda per una mateixa actuació de forma 
única per a cada una de les seves explotacions, o bé 
a títol individual, o bé com a integrant d’una coope-
rativa o organització representativa.»

Quatre. L’article 5 queda redactat de la manera 
següent:

«Article 5. Sol·licituds i tramitació. Criteris objec-
tius d’atorgament de la subvenció i ponderació 
d’aquests criteris.

1. Les sol·licituds s’han de presentar, per a la 
seva tramitació, davant l’òrgan competent de la 
comunitat autònoma en la qual estigui registrat 
l’apicultor.

2. Les sol·licituds han d’incloure, com a 
mínim:

a) La identificació del sol·licitant, inclòs el seu 
NIF o CIF, i, quan es tracti de sol·licituds presentades 
per cooperatives o organitzacions representatives, 
la relació de persones físiques integrants, amb men-
ció del seu NIF.

b) El nombre de ruscos dels quals el sol·licitant 
és titular o, en el cas de sol·licituds presentades per 
entitats associatives, el nombre total de ruscos que 
correspon als integrants.

c) Còpia dels fulls del llibre de registre d’explo-
tació apícola en què figuri la documentació referent 
al nombre de ruscos, tipus i classe d’explotació. En 
el cas de les sol·licituds presentades per entitats 
associatives, còpia dels fulls del llibre de registre 
d’explotació apícola en què figuri la documentació 
referent al nombre de ruscos, tipus i classe d’explo-
tació de cadascuna de les explotacions per les quals 
se sol·licita l’ajuda, propietat dels apicultors que la 
integrin.

3. En la concessió de les subvencions que pre-
veu aquest Reial decret els criteris objectius d’ator-
gament i la seva ponderació són, pel que fa a l’apor-
tació finançada mitjançant els fons aportats pel 
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, els 
següents:

a) Per a les línies a) i d) que estableix l’article 3, 
tenen prioritat les sol·licituds presentades per les 
cooperatives apícoles i associacions d’apicultors 
amb personalitat jurídica pròpia sobre les presenta-
des per la resta de persones físiques o jurídiques. 
Dins d’aquestes, tenen prioritat les que reuneixin un 
nombre més alt de ruscos propietat dels apicultors 
que les integren.

b) Per a la línia b) que estableix l’article 3, tenen 
prioritat les sol·licituds presentades per apicultors 
integrants d’una agrupació de defensa sanitària 
(ADS) apícola, o figura equivalent, per a la lluita con-
tra la varroosi. Dins d’aquestes, tenen prioritat les 
que reuneixin un nombre més alt de ruscos.

c) Per a les línies c) i e) que estableix l’article 3, 
tenen prioritat les sol·licituds presentades per api-
cultors titulars d’una explotació professional sobre 
les presentades per apicultors titulars d’explota-
cions no professionals, d’acord amb les definicions 
de l’article 2.g) del Reial decret 209/2002, de 22 de 
febrer, pel qual s’estableixen normes d’ordenació de 
les explotacions apícoles. Dins d’aquestes, tenen 
prioritat les que afectin un nombre més alt de rus-
cos.

4. Quan l’import de les resolucions dictades 
per l’autoritat competent, pel que fa als imports que 
es financin mitjançant els fons aportats pel Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, excedeixi les 
quanties aprovades per a la comunitat autònoma 
respectiva, s’han de reduir proporcionalment les 
quanties unitàries de les ajudes.»

Cinc. L’apartat 2 de l’article 7 queda redactat de la 
manera següent:

«2. El programa nacional de mesures d’ajuda 
a l’apicultura inclou un pla de control del pro-
grama, en virtut del que indica l’article 4 del 
Reglament (CE) núm. 917/2004 de la Comissió, de 
29 d’abril de 2004, pel qual s’estableixen disposi-
cions d’aplicació del Reglament (CE) núm. 797/
2004 del Consell, relatiu a les mesures destinades 
a millorar les condicions de producció i comercia-
lització dels productes de l’apicultura. Aquest pla, 
elaborat pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Ali-
mentació amb la col·laboració de les comunitats 
autònomes, ha de recollir les mesures de control 
que es considerin necessàries per garantir el com-
pliment de les condicions de concessió de les 
ajudes sobre la base del programa presentat. En 
particular, ha d’incloure un control administratiu 
sobre el 100 per cent de les sol·licituds i un con-
trol sobre el terreny de com a mínim el cinc per 
cent de les sol·licituds, en l’àmbit territorial de 
cada comunitat autònoma.»

Sis. S’afegeix un apartat 3 a l’article 7, amb la redac-
ció següent:

«3. Correspon als òrgans competents de les 
comunitats autònomes la realització de les activitats 
de control de les ajudes. Per coordinar l’aplicació del 
programa nacional de mesures d’ajuda a l’apicul-
tura en l’àmbit estatal, les comunitats autònomes 
han de remetre, cada any, a la Direcció General de 
Ramaderia del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Ali-
mentació, un balanç dels controls realitzats sobre 
les ajudes gestionades. Aquesta comunicació ha de 
contenir, almenys, les informacions que es detallen 
a l’annex.»
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Set. L’article 9 queda redactat de la manera següent:

«Article 9. Seguiment i avaluació del Programa 
nacional de mesures d’ajuda a l’apicultura.

Per facilitar la col·laboració que preveu l’article 5 
del Reglament (CE) núm. 797/2004 del Consell, de 26 
d’abril de 2004, relatiu a les mesures destinades a 
millorar les condicions de producció i comercialitza-
ció dels productes de l’apicultura, les organitzacions 
representatives i cooperatives del sector apícola han 
d’intervenir a escala nacional i autonòmica, i junta-
ment amb l’autoritat competent en cada cas, en el 
seguiment i l’avaluació del Programa nacional de 
mesures d’ajuda a l’apicultura.»

Vuit. S’hi afegeix una disposició addicional tercera, 
amb la redacció següent:

«Disposició addicional tercera. Referències a la 
normativa comunitària.

Tota menció al Reglament (CE) núm. 1221/97 del 
Consell, de 25 de juny de 1997, pel qual s’estableixen 
les normes generals d’aplicació de les mesures des-
tinades a millorar la producció i comercialització de 
la mel, s’ha de substituir per la menció al Reglament 
(CE) núm. 797/2004 del Consell, de 26 d’abril de 
2004, relatiu a les mesures destinades a millorar les 
condicions de producció i comercialització dels pro-
ductes de l’apicultura. Igualment, tota menció al 
Reglament (CE) núm. 2300/97 de la Comissió, de 20 
de novembre de 1997, pel qual s’estableixen disposi-
cions d’aplicació del Reglament (CE) núm. 1221/1997, 
s’ha de substituir per la menció al Reglament (CE) 
núm. 917/2004 de la Comissió, de 29 d’abril de 2004, 
pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació del 
Reglament (CE) núm. 797/2004 del Consell, relatiu a 
les mesures destinades a millorar les condicions de 
producció i comercialització dels productes de l’api-
cultura.»

Nou. La disposició final segona queda redactada de 
la manera següent:

«Disposició final segona. Adaptació a la normativa 
comunitària.

Es faculta el ministre d’Agricultura, Pesca i Ali-
mentació per adaptar aquest Reial decret, d’acord 
amb la normativa comunitària, a les modificacions 
que aquesta introdueixi.»

Deu. S’hi afegeix un annex, que es recull com a 
annex I d’aquest Reial decret.

Article segon. Modificació del Reial decret 209/2002, de 
22 de febrer, pel qual s’estableixen normes d’ordena-
ció de les explotacions apícoles.

El Reial decret 209/2002, de 22 de febrer, pel qual s’es-
tableixen normes d’ordenació de les explotacions apíco-
les, es modifica en els següents termes:

U. Els paràgrafs d) i g) de l’article 2 queden redactats 
de la manera següent:

«d) Abellar: conjunt de ruscos, pertanyents a 
un o diversos titulars i que estan en un mateix 
assentament.»

«g)  Explotació apícola: qualsevol instal-
lació, construcció o lloc on es tinguin, es criïn, es 
manipulin o s’exposin al públic abelles producto-
res de mel (‘‘Apis mellifera’’) els ruscos de la qual 
estiguin repartits en un o diversos abellars. Pot 
ser:

1r Explotació apícola transhumant: l’explotació 
apícola els ruscos de la qual són desplaçats a un 
altre o uns altres assentaments al llarg de l’any.

2n Explotació apícola estant: l’explotació apí-
cola els ruscos de la qual romanen tot l’any en el 
mateix assentament.

Al seu torn, l’explotació apícola, atenent el nom-
bre de ruscos que la integra, pot ser:

1. Professional: la que té 150 ruscos o més.
2. No professional: la que té menys de 150 rus-

cos.
3. D’autoconsum: la utilitzada per obtenir pro-

ductes dels ruscos amb destí exclusiu al consum 
familiar. El nombre màxim de ruscos per a aquestes 
explotacions no pot superar el 15.»

Dos. L’article 4 queda redactat de la manera 
següent:

«Article 4. Codi d’identificació dels ruscos i assig-
nació del codi d’explotació.

1. Els titulars de les explotacions apícoles han 
d’identificar cada rusc, en un lloc visible i de forma 
llegible, amb una marca indeleble, en què consti el 
codi d’identificació dels ruscos, únic per a cada 
explotació. Així mateix, s’ha d’advertir, en un lloc 
visible i pròxim a l’abellar, de la presència d’abelles. 
Aquesta advertència no és obligatòria si la finca està 
encerclada i els ruscos se situen a una distància 
mínima de 25 metres de la tanca.

2. El codi d’identificació dels ruscos a què fa 
referència l’apartat anterior està compost per la 
següent seqüència alfanumèrica:

a) Tres dígits, com a màxim, corresponents al 
número del municipi (d’acord amb la codificació de 
l’Institut Nacional d’Estadística). En cas que la pro-
víncia sigui identificada amb un codi numèric de dos 
dígits, el municipi s’ha d’identificar necessàriament 
mitjançant tres dígits.

b) Les sigles de la província, d’acord amb l’an-
nex II, o dos dígits per indicar el codi numèric corres-
ponent.

c) Un màxim de set dígits per al número que 
s’assigni a cada explotació.

3. Tots els ruscos que s’incorporin a l’explo-
tació, ja sigui per substitució de material vell, per 
ampliació de la dimensió de l’explotació o per 
nova incorporació, s’han d’identificar segons el 
que estableix aquest Reial decret en el mateix 
moment en què entrin a formar part de l’explota-
ció.

4. A més de la identificació dels ruscos, a cada 
explotació apícola s’hi assigna un codi d’identifica-
ció d’acord amb el que disposen els articles 5 i 6 del 
Reial decret 479/2004, de 26 de març.»
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Tres. L’article 5 queda redactat de la manera 
següent:

«Article 5. Inscripció registral de les explotacions 
apícoles.

1. El registre de les explotacions apícoles cor-
respon a l’autoritat competent de la comunitat autò-
noma en la qual radiqui el domicili fiscal del titular.

Amb tot, els titulars d’explotacions estants els 
ruscos de les quals se situïn en l’àmbit d’una o 
diverses comunitats autònomes, que sol·licitin la 
corresponent inscripció en el registre, ho han de fer 
davant l’autoritat competent de la comunitat autò-
noma on s’ubiquin els ruscos, a la qual correspon, 
en aquest cas, procedir al registre.

2. Els titulars de les explotacions apícoles han 
de presentar davant l’esmentada autoritat compe-
tent la sol·licitud corresponent, als efectes del regis-
tre de l’explotació, a la qual s’ha d’adjuntar la docu-
mentació acreditativa dels aspectes següents:

a) Dades del titular de l’explotació: cognoms i 
nom o raó social, número o codi d’identificació fiscal 
(NIF o CIF), adreça, codi postal, municipi, província i 
telèfon.

b) Dades d’altres titulars relacionats amb l’ex-
plotació: cognoms i nom o raó social, NIF o CIF i 
relació amb l’explotació.

c) Tipus d’explotació de què es tracti segons la 
classificació que estableix l’annex III del Reial decret 
479/2004, de 26 de març, pel qual s’estableix i es 
regula el Registre general d’explotacions ramade-
res.

d) Dades de la ubicació principal: adreça, codi 
postal, municipi i província.

e) Indicació de si es tracta d’una explotació 
d’autoconsum o no.

f) Classificació segons el sistema productiu: 
transhumant o estant.

g) Classificació segons criteris de sostenibilitat 
o autocontrol: explotacions ecològiques, integrades 
o convencionals.

h) Cens i data d’actualització.
i)  Quan escaigui, codi identificatiu, raó social, 

adreça, codi postal, municipi i província de l’agrupa-
ció de defensa sanitària.

3. Les resolucions favorables donen lloc a les 
consegüents inscripcions en els registres correspo-
nents.

4. El titular d’explotació ha de comunicar els 
canvis en les dades consignades en el Registre a 
l’autoritat competent en el termini que aquesta 
determini, que no pot excedir un mes des que es 
produeixin.»

Quatre. L’article 6 queda redactat de la manera 
següent:

«Article 6. Registre general de les explotacions apí-
coles.

El Registre general de les explotacions apícoles 
queda integrat en el Registre general d’explotacions 
ramaderes (REGA) segons el que disposa el Reial 
decret 479/2004, de 26 de març, pel qual s’estableix 
i es regula el Registre general d’explotacions rama-

deres, i, en concret, en tot el que fa referència al 
règim de comunicació que aquest estableix entre les 
comunitats autònomes i l’Estat respecte dels regis-
tres en els apartats 4 i 6 de l’article 3.»

Cinc. L’article 7 queda redactat de la manera següent:

«Article 7. Llibre de registre d’explotació apícola.

1. Als efectes zootècnics i sanitaris, tot titular 
d’una explotació apícola ha de tenir un llibre de 
registre de l’explotació apícola (d’ara endavant llibre 
de registre) facilitat als apicultors per l’autoritat 
competent del Registre. En aquest document s’hi 
han de recollir, almenys, les dades que s’indiquen a 
l’annex I. El llibre de registre s’ha de completar, 
excepte en el cas d’explotacions estants, amb fulls 
en què consti la informació de cada trasllat dels rus-
cos i que han de contenir, com a mínim, les indica-
cions que preveu l’esmentat annex I. Aquesta infor-
mació és independent del programa trimestral de 
trasllats que estableix l’article 11.2.

2. Aquest llibre de registre ha d’estar a disposi-
ció de l’autoritat competent de la comunitat autò-
noma on estigui registrada l’explotació i de les altres 
comunitats autònomes on els ruscos circulin o s’as-
sentin per raons de transhumància o altres i espe-
cialment en els casos en què, davant una situació 
d’alerta sanitària, es faci necessari introduir mesu-
res, principalment, quant al moviment de ruscos. 
Així mateix, el llibre de registre ha de ser validat 
anualment per l’autoritat competent de la comunitat 
autònoma expedidora als efectes de control i, entre 
altres actuacions, a l’efecte de realitzar la declaració 
censal anual que estableix l’apartat 5.

3. Els titulars de les explotacions apícoles han 
d’actualitzar en cada moment les dades que contin-
gui el llibre de registre.

4. El llibre de registre que regula aquest article 
constitueix un requisit indispensable per a qualsevol 
trasllat dels ruscos per raons de transhumància o 
altres.

5. Segons el que estableix l’article 4.3 del Reial 
decret 479/2004, de 26 de març, els titulars d’explo-
tacions apícoles han de comunicar, davant l’autori-
tat competent expedidora del llibre de registre, 
abans de l’1 de març de cada any, el cens dels seus 
ruscos, i han d’indicar el nombre de ruscos el 31 de 
desembre de l’any anterior. Sense perjudici d’això, 
l’autoritat competent pot actualitzar la informació 
relativa al cens de les explotacions, amb motiu de 
les actuacions administratives que hi porti a 
terme.»

Sis. S’afegeix el següent paràgraf al final de l’apartat 2 
de l’article 8:

«No obstant això, per a les explotacions d’auto-
consum, poden ser establertes altres distàncies 
mínimes per cada comunitat autònoma d’acord amb 
les específiques característiques de la producció 
apícola en el seu àmbit territorial.»

Set. L’article 9 queda redactat de la manera següent:

«Article 9. Mesures de protecció animal.

El titular de l’explotació ha de vetllar per la satis-
facció de les necessitats fisiològiques i de comporta-
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ment de les abelles, per afavorir el seu bon estat de 
salut i de benestar.

S’entén que l’apicultor no compleix aquestes 
obligacions quan l’abellar pugui ser catalogat com a 
abandonat, segons estableix l’article 2.e).»

Vuit. L’article 11 queda redactat de la manera 
següent:

«Article 11. Transhumància.

1. Poden practicar la transhumància en tot el 
territori nacional, amb les condicions que preveuen 
els apartats 2 a 5, els apicultors l’explotació dels 
quals hagi estat inscrita com a transhumant i que 
compleixin els requisits sanitaris i de documentació 
que regula aquest Reial decret.

2. Els apicultors que realitzin transhumància 
fora de l’àmbit de la seva comunitat autònoma la 
poden dur a terme comunicant a l’autoritat compe-
tent de la comunitat autònoma on radiqui el registre 
de la seva explotació, amb una antelació mínima 
d’una setmana sobre la data de començament del 
primer moviment de ruscos, el programa de trasllats 
previst per als tres mesos següents, indicant muni-
cipi o comarca, província i data prevista en què es 
produiran.

3. Aquesta comunicació, una vegada visada 
per l’autoritat competent, s’ha d’adjuntar al llibre de 
registre d’explotació apícola i ha d’acompanyar els 
ruscos en els seus desplaçaments. Ha de contenir 
almenys les dades següents:

a) Data prevista d’inici dels trasllats.
b) Nombre de ruscos traslladats.
c) Lloc d’origen dels ruscos.
d) Lloc de destí dels ruscos.
e) Conformitat amb signatura del veterinari 

oficial i segell de la unitat veterinària.
4. Qualsevol alteració posterior a la comunica-

ció del programa de trasllats previst, que suposi un 
canvi en la comunitat autònoma de destí, també ha 
de ser comunicada per l’apicultor a l’autoritat com-
petent d’origen, immediatament o, com a màxim, 48 
hores després que s’hagi produït aquell.

5. Les autoritats competents del lloc d’origen 
han de transmetre, en el termini més breu possible, 
a l’autoritat competent del lloc de destí els progra-
mes de trasllats que les afectin, així com les incidèn-
cies o alteracions en el programa que s’hagin pro-
duït.

6. El transport de ruscos s’ha de fer d’acord 
amb el que estableix l’article 47 de la Llei 8/2003, de 
24 d’abril. A més, durant el transport els ruscos han 
d’anar amb la boca tancada, i si van amb la boca 
oberta, coberts amb una malla o qualsevol altre sis-
tema que impedeixi la sortida de les abelles.

7. No obstant el que disposen els apartats 1 a 
5, si un apicultor titular d’una explotació estant té 
la necessitat de desplaçar ruscos o eixams, per 
fer-ho ha de sol·licitar a l’autoritat competent, 
amb caràcter previ, que emeti el certificat sanitari 
corresponent que empari el desplaçament dels 
ruscos o eixams de conformitat amb el que esta-
bleix l’article 50 de la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de 
sanitat animal.»

Nou. L’article 13 queda redactat de la manera 
següent:

«Article 13. Incompliments.

L’incompliment d’aquest Reial decret se sanciona 
d’acord amb el que estableix la Llei 8/2003, de 24 
d’abril, de sanitat animal.»

Deu. A l’apartat 2 de la disposició transitòria segona, 
s’hi substitueix la menció «document d’explotació apícola 
i transhumància» per «llibre de registre de l’explotació 
apícola».

Onze. L’annex I se substitueix per l’annex II d’aquest 
Reial decret.

Dotze. A l’apartat corresponent a la Comunitat Autò-
noma d’Aragó de l’annex II se substitueix «Saragossa: 
ZA» per «Saragossa: Z».

Disposició final primera. Títols competencials.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que dispo-
sen l’article 149.1.13a de la Constitució, que atribueix a 
l’Estat la competència sobre les bases i la coordinació de 
la planificació general de l’activitat econòmica, i l’article 
149.1.16a de la Constitució, que atribueix a l’Estat la com-
petència exclusiva sobre les bases i la coordinació gene-
ral de la sanitat, i té caràcter de normativa bàsica estatal.

Disposició final segona. Facultat de desplegament.

Es faculta el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimenta-
ció, en l’àmbit de les seves competències, per dictar les 
disposicions necessàries per a l’aplicació i el desplega-
ment d’aquest Reial decret.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 22 d’abril de 2005.

JUAN CARLOS R.

La ministra d’Agricultura, Pesca
i Alimentació,

ELENA ESPINOSA MANGANA

ANNEX I

«ANNEX

Informació que han de comunicar les comunitats
autònomes sobre el balanç del pla de control

de les ajudes a l’apicultura
A) Incidències del control administratiu:
Nombre de sol·licituds controlades.
Percentatge de sol·licituds amb irregularitats.
Nombre i tipus d’irregularitats detectades.
Accions empreses.
B) Incidències del control «in situ»:
B.1) Control a l’atzar:
Nombre de sol·licituds controlades.
Percentatge de sol·licituds amb irregularitats.
Nombre i tipus d’irregularitats detectades.
Accions empreses.
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B.2) Incidències del control dirigit:
Nombre de sol·licituds controlades.
Percentatge de sol·licituds amb irregularitats.
Nombre i tipus d’irregularitats detectades.
Accions empreses.»

ANNEX II

«ANNEX I

Contingut mínim del llibre de registre
de l’explotació apícola

a) Dades identificatives del titular de l’explota-
ció (nom, cognoms i NIF o CIF, domicili, telèfon, 
municipi, província).

b) Codi d’identificació d’explotació d’acord 
amb l’article 5 del Reial decret 479/2004, de 26 de 
març.

c) Codi d’identificació de ruscos, d’acord amb 
el que disposa l’article 4 d’aquest Reial decret.

d) Tipus d’explotació: estant o transhumant, 
d’acord amb les definicions de l’article 2.g) d’aquest 
Reial decret.

e) Classe d’explotació: producció (PD), selecció 
i cria (SC), pol·linització (PZ), mixtes (MX), altres 
(OT), d’acord amb la classificació de l’article 3.

f) Nombre total de ruscos.
g) Espais per a l’actualització i la diligència, 

com a mínim anual, del veterinari oficial, autoritzat o 
habilitat, de la comunitat autònoma.

h) Data d’actualització del llibre i signatura de 
l’apicultor.

i) Dades sanitàries: malalties diagnosticades, 
tractaments realitzats, amb dates dels diagnòstics i 
data i lloc dels tractaments, si s’escau.

j) Anàlisis en laboratoris: data i tipus d’anàlisi, 
identificació del laboratori actuant i dictamen o 
resultat emès pel laboratori.

k) Trasllats de ruscos (només en el cas d’apicul-
tors transhumants): nombre de ruscos traslladats, 
origen i destí del desplaçament i data dels tras-
llats.» 

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
 7534 ORDRE PRE/1253/2005, de 4 de maig, per la 

qual s’inclouen les substàncies actives aceta-
miprid, tiacloprid, imazosulfuron, laminarina, 
metoxifenozida, s-metolaclor, Ampelomyces 
quisqualis i Gliocladium catenulatum a l’annex 
I del Reial decret 2163/1994, de 4 de novembre, 
pel qual s’implanta el sistema harmonitzat 
comunitari d’autorització per comercialitzar i 
utilitzar productes fitosanitaris i es modifica 
l’annex esmentat. («BOE» 111, de 10-5-2005.)

La Directiva 91/414/CEE, del Consell, de 15 de juliol, 
sobre comercialització de productes fitosanitaris, inclou a 

l’annex I les substàncies actives que han estat autoritza-
des per ser incorporades als productes fitosanitaris. La 
Directiva esmentada s’incorpora a l’ordenament jurídic 
espanyol en virtut del Reial decret 2163/1994, de 4 de 
novembre pel qual s’implanta el sistema harmonitzat 
comunitari d’autorització per comercialitzar i utilitzar pro-
ductes fitosanitaris. D’altra banda, l’Ordre de 14 d’abril
de 1999 estableix l’annex I de l’esmentat Reial decret 
2163/1994, sota la denominació «Llista comunitària de 
substàncies actives», que es defineix a l’apartat 16 de l’ar-
ticle 2 de la norma esmentada com la llista de les substàn-
cies actives de productes fitosanitaris acceptades per la 
Comissió Europea i la incorporació de les quals s’ha de 
fer pública mitjançant disposicions nacionals, com a con-
seqüència d’altres de comunitàries.

La Directiva 91/414/CEE ha estat modificada per direc-
tives successives, les últimes de les quals se citen a conti-
nuació.

La Directiva 2004/99/CE de la Comissió, d’1 d’octubre, 
per la qual s’inclouen les substàncies actives acetamiprid 
i tiacloprid, la Directiva 2005/3/CE de la Comissió, de 19 de 
gener, per la qual s’inclouen les substàncies actives ima-
zosulfuron, laminarina, metoxifenozida i s-metolaclor, la 
Directiva 2005/2/CE de la Comissió, de 19 de gener, per la 
qual s’inclouen les substàncies actives Ampelomyces 
quisqualis i Gliocladium catenulatum.

La disposició esmentada estableix les condicions 
perquè la comercialització de productes fitosanitaris 
que continguin les substàncies actives esmentades no 
tingui efectes nocius per a la salut humana o la salut 
animal ni per a les aigües subterrànies, ni tinguin 
repercussions inacceptables per al medi ambient, així 
com perquè es revisin les autoritzacions existents de 
productes fitosanitaris que continguin alguna de les 
substàncies actives que s’inclouen a l’annex I de la 
Directiva 91/414/CEE, i modificar-les o retirar-les, de 
conformitat amb el que estableix a l’efecte la Directiva 
esmentada. En conseqüència, s’estableixen les dispo-
sicions corresponents en aplicació del Reial decret 
2163/1994, tenint en compte, quant al compliment del 
seu article 29, relatiu a la documentació que s’ha d’ad-
juntar a la sol·licitud d’un producte fitosanitari per a la 
seva autorització, que les disposicions a què fa referèn-
cia l’apartat 3 del seu article 14 són les ordres ministe-
rials de 20 de setembre de 1994, 20 de novembre de 
1995, 2 d’abril de 1997, 14 d’abril de 1999, 20 de juny de 
2001, i 25 de març de 2002, per les quals es modifiquen 
els annexos II i III de l’Ordre ministerial de 4 d’agost 
de 1993.

La Directiva 2004/65/CE de la Comissió, de 26 
d’abril, que modifica l’article 3 de la Directiva 
2003/68/CE, d’11 de juliol, per la qual s’inclouen les 
substàncies actives trifloxistrobina, carfentrazona-etil, 
mesotriona, fenamidona i isoxaflutol, la Directiva 
2004/63/CE de la Comissió, de 26 d’abril, que modifica 
l’article 3 de la Directiva 2003/79/CE, de 13 d’agost, per 
la qual s’inclou la substància activa Coniothyrium 
minitans, la Directiva 2004/64/CE de la Comissió, de 26 
d’abril, que modifica l’article 3 de la Directiva 
2003/84/CE, de 25 de setembre, per la qual s’inclouen 
les substàncies actives flurtamona, flufenacet, iodosul-
furon, dimetenamida-p, picoxistrobina, fostiazat i siltio-
fam, i finalment, la Directiva 2004/97/CE de la Comissió, 
de 27 de setembre, que modifica l’article 3 de la Direc-
tiva 2004/60/CE, de 27 de setembre, per la qual s’inclou 
la substància activa quinoxifèn a l’annex I de la Direc-
tiva 91/414/CEE, pel que fa als terminis d’aplicació 
per a la revisió de les autoritzacions de productes 
fitosanitaris que continguin les substàncies actives 
esmentades.

Les directives 2003/68/CE, 2003/79/CE, 2003/84/CE i 
2004/60/CE han estat incorporades a l’annex I del Reial 
decret 2163/1994, per l’Ordre PRE/1393/2004, de 20 de 


