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REIAL DECRET 608/2006, de 19 de maig, pel
qual s’estableix i es regula un programa nacional de lluita i control de les malalties de les
abelles de la mel. («BOE» 131, de 2-6-2006.)

Les principals malalties que afecten les abelles de la
mel estan contingudes al Reial decret 2459/1996, de 2 de
desembre, pel qual s’estableix la llista de malalties d’animals de declaració obligatòria i s’estableix la normativa
per a la seva notificació.
En la majoria de les malalties de les abelles es poden
dur a terme actuacions de lluita i control que permetin
evitar les quantioses pèrdues econòmiques que provoquen aquestes malalties. En aquest sentit, s’ha de destacar especialment la varroosi, abans denominada varroasi,
que ocasiona un important perjudici als ruscos d’abelles,
no només per l’acció espoliadora de l’àcar Varroa destructor, sinó per l’aparició generalitzada d’infeccions víriques
i bacterianes, tant en la cria com en les abelles. Aquesta
malaltia està inclosa a la llista del Codi sanitari per als
animals terrestres de l’Organització Mundial de la Salut
Animal i a l’apartat C de l’annex I del Reial decret
2459/1996, de 2 de desembre, i amb els coneixements i els
mitjans actuals no es pot eradicar, per la qual cosa és
necessari fer tractaments de manera sistemàtica.
L’article 10 del Reial decret 209/2002, de 22 de febrer,
pel qual s’estableixen normes d’ordenació de les explotacions apícoles, a l’apartat tercer, disposa que, en el marc
de la lluita coordinada contra les malalties de les abelles,
el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha d’elaborar i coordinar l’aplicació del Pla nacional de lluita integral
contra la varroosi, l’execució del qual correspon a les
autoritats competents.
Així mateix, a l’annex B del Reial decret 1881/1994, de
16 de setembre, pel qual s’estableixen les condicions de
policia sanitària aplicables als intercanvis intracomunitaris i les importacions procedents de països tercers d’animals, esperma, òvuls i embrions no sotmesos, respecte a
aquestes condicions, a les disposicions que conté la secció 1 de l’annex A del Reial decret 1316/1992, de 30 d’octubre, s’inclou la varroosi com una de les malalties per a les
quals es poden reconèixer programes nacionals en virtut
d’aquest.
I l’article 3.b) del 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, regula que poden
ser objecte d’ajudes les activitats o inversions encaminades a lluitar contra la varroosi, d’acord amb el que disposa
el 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’apicultura.
En virtut d’això, es fa necessari un programa nacional
de lluita i control de les malalties de les abelles de mel,
que prevegi, així mateix, la possibilitat de programes
d’eradicació per a algunes malalties, d’acord amb el que
disposa l’article 25 de la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal, que preveu, a l’apartat primer, que s’han de
sotmetre a programes nacionals de prevenció, control,
lluita i eradicació de malalties dels animals aquelles que
determini l’Administració General de l’Estat, consultades
amb caràcter previ les comunitats autònomes i consultat
el Comitè Nacional del Sistema d’Alerta Sanitària Veterinària, en funció de les repercussions econòmiques, sanitàries i socials. Alhora, s’efectua una modificació puntual
a l’article 4.1 del Reial decret 209/2002, de 22 de febrer, pel
qual s’estableixen normes d’ordenació de les explotacions apícoles, per aclarir que l’exigència d’identificació
ateny els ruscos, en ser una explotació, i no l’advertència
de la presència d’abelles, aspecte aliè a l’àmbit estrictament ramader.
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Aquest Reial decret es dicta en ús de l’habilitació que
conté la disposició final cinquena de la Llei 8/2003, de 24
d’abril, de sanitat animal.
En l’elaboració d’aquest Reial decret han estat consultades les comunitats autònomes i les entitats representatives dels sectors afectats.
En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricultura, Pesca i Alimentació, d’acord amb el Consell d’Estat i
amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la
reunió del dia 19 de maig de 2006,
DISPOSO:
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.
1. Aquest Reial decret té per objecte l’establiment i la
regulació, amb caràcter bàsic, d’un programa nacional de
lluita i control de les malalties de les abelles de la mel
(Apis mellifera), d’aplicació en tot el territori nacional.
2. Les malalties susceptibles de ser incloses en el
programa nacional són totes les que afectin les abelles de
la mel, incloses a la llista del Codi sanitari per als animals
terrestres de l’Organització Mundial de la Salut Animal, al
Reial decret 2459/1996, de 2 de desembre, pel qual s’estableixen la llista de malalties d’animals de declaració obligatòria i es dóna la normativa per a la seva notificació, o,
si s’escau, altres que afectin les abelles de la mel, en funció de les propostes o acords que adopti el Comitè Nacional del Sistema d’Alerta Sanitària Veterinària que preveu
l’article 27 de la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal, d’acord amb les funcions que li corresponen de conformitat amb el que disposa l’article 28 d’aquesta Llei.
Article 2. Definicions.
Als efectes d’aquest Reial decret són aplicables les
definicions que preveuen l’article 3 de la Llei 8/2003, de 24
d’abril, de sanitat animal, i l’article 2 del Reial decret
209/2002, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen normes
d’ordenació de les explotacions apícoles.
Article 3. Identificació, registre i moviment.
1. La identificació i el moviment dels ruscos, així com
el registre de les explotacions apícoles, s’ha de fer d’acord
amb el que disposa a aquest efecte el Reial decret
209/2002, de 22 de febrer.
2. Sense perjudici de la vigent normativa en matèria
de moviment de ruscos i del que preveu el Reial decret
479/2004, de 26 de març, pel qual s’estableix i es regula el
Registre general d’explotacions ramaderes, i no obstant
el que disposa l’apartat anterior, quan en una zona l’òrgan
competent de la comunitat autònoma o de les ciutats de
Ceuta i Melilla declari l’existència d’una malaltia exòtica o
d’alta patogenicitat d’entre les que preveu l’annex I, no es
poden fer moviments de sortida respecte als ruscos ubicats en aquesta zona, o de tots els que hi tinguin entrada,
fins que l’òrgan competent no aixequi les restriccions al
moviment de sortida o bé, sota circumstàncies especials,
autoritzi determinats moviments de sortida, cas en què
han d’anar acompanyats del certificat sanitari oficial d’origen que preveu l’article 50 de la Llei 8/2003, de 24 d’abril.
Article 4. Objectiu del programa i administracions competents.
1. El programa té com a objectiu que les explotacions apícoles mantinguin les colònies d’abelles de la mel
amb un nivell sanitari adequat.

1820

Divendres 16 juny 2006

2. Correspon als òrgans competents de les comunitats autònomes i de les ciutats de Ceuta i Melilla el desenvolupament i l’execució, en el seu respectiu àmbit territorial, del programa nacional.
3. La coordinació l’ha de fer el Comitè Nacional del
Sistema d’Alerta Sanitària Veterinària.
Article 5. Mesures de control en ruscos.
1. Quan, per causa de qualsevol malaltia, la colònia
d’abelles de la mel mori, el propietari de l’explotació ha
de portar a terme amb la màxima brevetat possible, com
a mínim, les actuacions que evitin el risc de propagació de
la malaltia segons la normativa vigent.
2. El que disposa l’apartat anterior també és aplicable als ruscos d’abelles de la mel abandonats, per a la
qual cosa el propietari de l’explotació ha de portar a terme
les actuacions necessàries de neteja i desinfecció o, si
s’escau, de destrucció higiènica dels ruscos i/o quadres.
3. Si el propietari no du a terme les actuacions previstes en cada cas en els apartats anteriors d’aquest article, l’òrgan competent de la comunitat autònoma o ciutats
de Ceuta i Melilla, en l’àmbit territorial de la qual hi hagi
les colònies d’abelles o els ruscos, ha d’executar-les amb
els seus propis mitjans o utilitzant serveis aliens, a costa
del propietari, l’import de les quals li pot exigir per via de
constrenyiment, amb independència de les sancions o
multes coercitives que siguin procedents.
CAPÍTOL II
Mesures específiques en funció del tipus de malaltia
Article 6. Varroosi.
Les actuacions que s’han de dur a terme, en el cas de
la varroosi, són les següents:
a) S’ha de dur a terme, com a mínim, un tractament
obligatori a l’any, amb el contingut de l’annex II.
b) En cas que sigui necessari es pot fer un nou tractament en altres èpoques, diferents de les establertes a
l’annex II, cas en què s’ha d’efectuar amb les mateixes
pautes indicades en el tractament obligatori i amb la notificació prèvia per part de l’apicultor.
Article 7. Altres malalties.
En el cas de malalties d’abelles de la mel diferents de
la varroosi s’ha d’organitzar, com a mínim, una vigilància
permanent que permeti conèixer la prevalença de les
malalties i la seva variació, amb la finalitat que, una
vegada detectada la malaltia, s’adoptin les mesures sanitàries adequades pel que fa a tractament i profilaxi, que
varien en funció de la patologia diagnosticada.
Article 8. Programes d’eradicació.
1. Les comunitats autònomes o les ciutats de Ceuta i
Melilla poden establir programes d’eradicació contra
determinades malalties exòtiques o d’alta patogenicitat
d’entre les previstes a l’annex I, i a aquest efecte poden
definir les àrees, les dimensions mínimes de les quals han
de ser l’àmbit geogràfic d’una agrupació de defensa sanitària o unitat veterinària local, que puguin formar part del
programa d’eradicació que, entre altres mesures, prevegi
la destrucció obligatòria de les colònies d’abelles i, si s’escau, dels ruscos. Totes les explotacions apícoles existents
en aquesta àrea, o els ruscos que hi entrin, estan obligades a sotmetre’s a aquest programa.
2. La destrucció obligatòria de les colònies d’abelles
i, si s’escau, dels ruscos, imposada per l’autoritat competent, dóna dret a la indemnització corresponent per sacrifici obligatori, d’acord amb els barems que oficialment
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s’estableixin, tal com disposen els articles 20 i 21 de la Llei
8/2003, de 24 d’abril, i el Reglament (CE) núm. 797/2004
del Consell, de 26 d’abril, relatiu a les mesures destinades
a millorar les condicions de producció i comercialització
dels productes de l’apicultura. No obstant això, només
tenen dret a indemnització els propietaris de bestiar que
hagin complert la normativa vigent en matèria de sanitat
animal i de registre i identificació apícola.
CAPÍTOL III
Laboratoris i règim sancionador
Article 9. Laboratoris nacionals de referència i laboratoris oficials de les comunitats autònomes.
1. Els laboratoris nacionals de referència davant les
malalties objecte d’aquest programa són els que estableix
l’annex III.
2. Els òrgans competents de les comunitats autònomes o de les ciutats de Ceuta i Melilla poden designar, en
el seu àmbit territorial, els laboratoris, públics o privats,
responsables de les anàlisis de laboratori que preveu
aquest Reial decret.
Article 10. Infraccions i sancions.
1. En cas d’incompliment del que disposa aquest
Reial decret és aplicable el règim d’infraccions i sancions
establert que preveu la Llei 8/2003.
2. El que disposa l’apartat anterior s’entén sense
perjudici de les responsabilitats civils, penals o d’un altre
ordre que siguin procedents.
Disposició addicional única. Intercanvis intracomunitaris.
1. Mitjançant un acord del Comitè Nacional del Sistema d’Alerta Sanitària Veterinària es pot decidir presentar
el Programa de lluita i control de les malalties de les abelles de la mel, que preveu aquest Reial decret, a la Comissió Europea, als efectes d’aconseguir la declaració del
territori nacional com a lliure de determinades malalties
de les abelles de la mel. En aquest cas, les comunitats
autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla han de remetre
a la Direcció General de Ramaderia del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, la informació necessària perquè
aquest traslladi a l’esmentada Comissió les dades a què
es refereix l’article 15 de la Directiva 92/65/CEE del Consell, de 13 de juliol de 1992, per la qual s’estableixen les
condicions de policia sanitària aplicables als intercanvis i
les importacions a la comunitat d’animals, esperma, òvuls
i embrions no sotmesos, respecte a aquestes condicions,
a les normatives comunitàries específiques a què es refereix la secció I de l’annex A de la Directiva 90/425/CEE, a fi
d’aconseguir la declaració de tot o part del territori nacional com a lliure de la malaltia o malalties de les abelles de
la mel de què es tracti.
2. Després de l’estudi de la documentació remesa
per les autoritats competents, i si es compleixen els requisits previstos a la Directiva 92/65/CEE del Consell, de 13 de
juliol de 1992, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha de presentar les justificacions oportunes a la
Comissió Europea, a fi que puguin ser reconegudes les
garanties complementàries generals o limitades que es
puguin exigir en els intercanvis intracomunitaris de ruscos d’abelles de la mel (Apis mellifera) destinades a la
zona o territori d’Espanya de què es tracti.
3. Les comunicacions a la Comissió Europea que
preveu aquesta disposició s’han de fer seguint els cursos
legalment establerts, a través del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació.
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Disposició transitòria única. Aplicació retroactiva.
La modificació de l’article 4.1 del Reial decret 209/2002,
de 22 de febrer, establerta per la disposició final segona,
és aplicable als expedients administratius en què encara
no s’hagi dictat resolució ferma en el moment de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret.
Disposició derogatòria única. Derogació normativa.
Queden derogades totes les disposicions del mateix
rang o inferior que s’oposin al que disposa aquest Reial
decret, i específicament l’Ordre de 12 de març de 1985, del
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, sobre planificació i coordinació per a la prevenció de la varroasi de les
abelles.
Disposició final primera. Títol competencial.
Aquest Reial decret té el caràcter de norma bàsica
estatal, a l’empara del que disposa l’article 149.1.16a de la
Constitució, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de bases i coordinació general de la sanitat.
Disposició final segona. Modificació del Reial decret
209/2002, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen normes d’ordenació de les explotacions apícoles.
L’article 4.1 del Reial decret 209/2002, de 22 de febrer,
pel qual s’estableixen normes d’ordenació de les explotacions apícoles, se substitueix pel següent:
«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 la qual ha de constar el
codi d’identificació dels ruscos, que és únic per a cada
explotació.»
Disposició final tercera. Facultat de desplegament i
modificació.
1. Es faculta el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació per dictar, en l’àmbit de les seves competències, les
disposicions que siguin necessàries per al compliment i
l’aplicació del que disposa aquest Reial decret.
2. Així mateix, es faculta el ministre d’Agricultura,
Pesca i Alimentació, per modificar el contingut dels annexos d’aquest Reial decret, per a la seva adaptació a les
modificacions que introdueixi la normativa comunitària,
o per motius urgents de sanitat animal.
Disposició final quarta. Entrada en vigor.
Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Madrid, 19 de maig de 2006.
JUAN CARLOS R.
La ministra d’Agricultura, Pesca
i Alimentació,
ELENA ESPINOSA MANGANA

ANNEX I
Malalties exòtiques o d’alta patogenicitat que afecten
les abelles de la mel
Loque americana de les abelles melíferes (Paenibacillus larvae).
Tropilaelapsosi (Tropilaelaps spp).
Aethinosi (petit escarabat del rusc. Aethina tumida).
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ANNEX II
Tractament de la varroosi
1. El tractament s’ha de fer en el període setembrenovembre. No obstant això, l’òrgan competent de la
comunitat autònoma pot establir, en atenció a les especialitats de cada zona, o en atenció a la transhumància, un
període d’inici o finalització diferents.
Aquest tractament s’ha de portar a terme amb un
medicament veterinari sota la supervisió del veterinari
d’explotació o, si s’escau, del veterinari autoritzat o habilitat, i s’ha de fer per zones com més àmplies millor, i
l’àrea mínima de tractament ha de ser la que disposi l’autoritat competent.
2. El tractament de la malaltia s’ha de fer sobre la
base de l’actuació sanitària que estableixi l’òrgan competent de la comunitat autònoma o de les ciutats de Ceuta i
Melilla, sota la supervisió o prescripció del veterinari d’explotació o, si s’escau, del veterinari autoritzat o habilitat,
que ha de tenir en compte els ruscos inclosos en la producció agrària ecològica o biològica, cas en què cal atenirse a les disposicions que preveu el marc del Reial decret
1852/1993, de 22 d’octubre, sobre producció agrícola ecològica i la seva indicació en els productes agraris i alimentaris, que regulin la lluita contra els paràsits.
3. Així mateix, el programa s’ha d’aplicar en els terminis assenyalats per la comunitat autònoma o ciutats de
Ceuta i Melilla, en funció de cada zona d’actuació. Una
vegada fet el tractament, s’han d’anotar, en el llibre de
registre d’explotació apícola, com a mínim, les dades
següents:
1r Data d’inici i de finalització del tractament.
2n Tipus de tractament.
3r Dosis.
4t Nombre de ruscos tractats.
5è Denominació comercial del producte administrat.
ANNEX III
Laboratoris nacionals de referència
El Laboratori Nacional de Referència contra la varroosi
és el Laboratori Central de Sanitat Animal del Ministeri
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, situat a Algete
(Madrid).
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ORDRE PRE/1702/2006, de 29 de maig, per la
qual s’inclouen 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, determinades substàncies
actives. («BOE» 131, de 2-6-2006.)

La Directiva 91/414/CEE del Consell, de 15 de juliol de
1991, relativa a la comercialització de productes fitosanitaris, inclou a l’annex I les substàncies actives que han
estat autoritzades per incorporar-les en els productes fitosanitaris. L’esmentada Directiva 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 productes fitosanitaris. D’altra banda, l’Ordre de 14
d’abril de 1999 s’estableix l’annex I de l’esmentat Reial

