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«1. El subjecte obligat a retenir i practicar
ingressos a compte ha de presentar, en els primers
vint dies naturals dels mesos d’abril, juliol, octubre
i gener, la declaració de les quantitats retingudes
i dels ingressos a compte que corresponguin pel
trimestre natural immediatament anterior, i ingres-
sar-ne l’import al Tresor Públic.

Això no obstant, la declaració i l’ingrés a què
es refereix el paràgraf anterior s’efectua en els vint
primers dies naturals de cada mes, en relació amb
les quantitats retingudes i els ingressos a compte
que corresponguin pel mes immediatament ante-
rior, quan es tracti de retenidors o obligats en els
quals concorrin les circumstàncies a què es refe-
reixen els números 1r i 1r bis de l’apartat 3 de
l’article 71 del Reglament de l’impost sobre el valor
afegit, aprovat pel Reial decret 1624/1992, de 29
de desembre. Com a excepció, la declaració i l’in-
grés corresponent al mes de juliol s’efectua durant
el mes d’agost i els vint primers dies naturals del
mes de setembre immediatament posterior.

El que disposa el paràgraf anterior també és apli-
cable quan es tracti de retenidors o obligats a
ingressar a compte que tinguin la consideració d’ad-
ministracions públiques, inclosa la Seguretat Social,
l’últim pressupost anual dels quals aprovat abans
de l’inici de l’exercici superi la quantitat de 6 milions
d’euros, en relació amb les quantitats retingudes
i els ingressos a compte corresponents a les rendes
a les quals es refereixen els paràgrafs a) i c) de
l’apartat 1 i el paràgraf c) de l’apartat 2 de l’ar-
ticle 70 d’aquest Reglament.

No obstant això, la retenció i l’ingrés correspo-
nent, quan l’entitat pagadora del rendiment sigui
l’Administració de l’Estat i el procediment establert
per al pagament ho permeti, s’efectua de manera
directa.

El retenidor o l’obligat a ingressar a compte ha
de presentar declaració negativa quan, malgrat
haver satisfet rendes sotmeses a retenció o ingrés
a compte, no hagi estat procedent, per raó de la
seva quantia, cap pràctica de retenció o ingrés a
compte. No és procedent presentar la declaració
negativa quan no s’hagin satisfet, en el període de
declaració, rendes sotmeses a retenció i ingrés a
compte.»

2. L’apartat 5 de l’article 101 del Reglament de l’im-
post sobre la renda de les persones físiques, aprovat
pel Reial decret 214/1999, de 5 de febrer, queda redac-
tat de la manera següent:

«5. Les declaracions a què es refereix aquest
article s’han de fer en els models que per a cada
classe de rendes estableix el ministre d’Hisenda,
el qual, així mateix, pot determinar les dades que
s’han d’incloure a les declaracions, de les que pre-
veu l’apartat 2 anterior, i el retenidor o l’obligat
a ingressar a compte està obligat a emplenar la
totalitat de les dades així determinades i contin-
gudes a les declaracions que l’afectin.

La declaració i l’ingrés s’han de fer en la forma
i el lloc que determini el ministre d’Hisenda, que
pot establir els casos i les condicions de presentació
de les declaracions per mitjans telemàtics i ampliar
el termini corresponent a les declaracions que es
puguin presentar per aquesta via, atenent raons
de caràcter tècnic, així com modificar la quantia
del pressupost anual i la naturalesa de les rendes
a què es refereix el paràgraf tercer de l’apartat 1
d’aquest article.»

3. L’apartat 6 de l’article 101 del Reglament de l’im-
post sobre la renda de les persones físiques, aprovat
pel Reial decret 214/1999, de 5 de febrer, queda redac-
tat de la manera següent:

«6. La declaració i l’ingrés del pagament a
compte a què es refereix l’apartat 3r de l’article
71.2.d) d’aquest Reglament s’han de fer en la for-
ma, el lloc i el termini que disposi el ministre d’Hi-
senda.»

Disposició transitòria única. Regularització de deduc-
cions per incompliment de requisits en l’impost sobre
la renda de les persones físiques.

Quan, per incompliment d’algun dels requisits esta-
blerts, es perdi el dret, en tot o en part, a les deduccions
aplicades en períodes impositius iniciats abans de l’1
de gener de 2002, les quantitats indegudament deduï-
des se sumen a la quota líquida estatal i a la quota
líquida autonòmica o complementària, de l’exercici en
el qual es produeixi l’incompliment, en el mateix per-
centatge que, en el seu moment, es va aplicar.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat» i és aplicable
als períodes impositius iniciats a partir de l’1 de gener
de 2002, a excepció del que disposa:

a) L’article setè, que és aplicable a les declaracions
corresponents als períodes impositius iniciats a partir
de l’1 de gener de 2001.

b) L’article dotzè, que és aplicable a partir de l’1
de gener de 2003.

Madrid, 28 de juny de 2002.
JUAN CARLOS R.

El ministre d’Hisenda,
CRISTÓBAL MONTORO ROMERO

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
13977 REIAL DECRET 644/2002, de 5 de juliol,

sobre condicions bàsiques que han de complir
els centres de neteja i desinfecció dels vehi-
cles dedicats al transport de bestiar per carre-
tera. («BOE» 167, de 13-7-2002.)

Els vehicles de transport són una via freqüent de pro-
pagació de les malalties infeccioses del bestiar, per això
la desinfecció dels vehicles per al transport d’animals
constitueix una mesura eficaç per a la prevenció i la
lluita contra aquestes malalties.

A la Llei d’epizoòties de 20 de desembre de 1952
i al seu Reglament aprovat pel Decret de 4 de febrer
de 1955, hi ha nombroses referències a la necessitat
de la desinfecció com a mesura preventiva, i a la seva
forma d’aplicació, i detalla com fer la desinfecció en els
diferents mitjans de transport.

Posteriorment, nombroses disposicions han fet refe-
rència a la necessitat de la desinfecció dels mitjans de
transport d’animals però sense fixar mesures concretes
per a la seva aplicació.

El transport per carretera és la via normal per la qual
es produeix la circulació del bestiar entre comunitats
autònomes i al mercat intracomunitari. Per això es fa
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necessari establir uns requisits bàsics mínims, d’aplicació
a tot el territori nacional, sobre les condicions d’equips
i insta�acions i funcionament dels centres dedicats a
la neteja i la desinfecció de vehicles per al transport
per carretera d’animals, de manera que permetin asse-
gurar-hi unes condicions sanitàries mínimes adequades.

Per establir aquests centres de neteja i desinfecció,
és convenient que totes les administracions públiques
puguin fomentar la seva insta�ació, o bé directament o
bé atorgant ajuts a la iniciativa privada, i s’han de tenir
en compte especialment la línia d’ajuts que preveu el
títol II sobre mesures de desenvolupament rural del Regla-
ment 1257/1999, del Consell, de 17 de maig de 1999,
sobre l’ajuda al desenvolupament rural a càrrec del Fons
Europeu d’Orientació i Garantia Agrícola (FEOGA) i pel
qual es modifiquen i es deroguen determinats reglaments.
Aquesta línia d’ajuts ha estat prevista en el nostre orde-
nament jurídic al Reial decret 117/2001, de 9 de febrer,
pel qual s’estableix la normativa bàsica de foment de
les inversions per a la millora de les condicions de trans-
formació i comercialització dels productes agraris, silví-
coles i de l’alimentació.

En l’elaboració d’aquest Reial decret han estat con-
sultades les comunitats autònomes i els sectors afectats.

Aquest Reial decret es dicta d’acord amb el que dis-
posa l’article 149.1.16a de la Constitució, pel qual s’a-
tribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria
de bases i coordinació general de la sanitat.

En virtut d’això, a proposta conjunta dels ministres
d’Agricultura, Pesca i Alimentació i de Foment, d’acord
amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del
Consell de Ministres a la reunió del dia 5 de juliol
de 2002,

D I S P O S O :

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte regular i establir
les condicions bàsiques d’equips, insta�acions i funcio-
nament dels centres de neteja i desinfecció de vehicles
dedicats al transport per carretera de bestiar de les espè-
cies que es recullen a l’annex I.

Article 2. Autorització.

1. Els centres de neteja i desinfecció són autoritzats
per l’òrgan competent de la comunitat autònoma en l’àm-
bit territorial del qual estiguin ubicats.

2. Per a la concessió de l’autorització esmentada
han de complir almenys els requisits que estableix aquest
Reial decret.

3. L’autoritat competent expedeix un número d’au-
torització a cada centre de neteja i desinfecció autoritzat,
compost pels dígits corresponents a la província que
correspongui, i un número correlatiu per a cada centre
de la província. L’autorització es pot limitar a una o diver-
ses espècies particulars o a determinades categories o
estatut sanitari dels animals, i també es pot suspendre
o revocar en funció de la situació sanitària de la zona
de localització del centre de què es tracti.

Article 3. Requisits mínims per a l’autorització.

Per poder ser autoritzats per l’autoritat competent,
els centres de neteja i desinfecció han de complir,
almenys, els requisits següents:

1. Estar situats a una distància mínima d’un qui-
lòmetre de qualsevol explotació ramadera, amb les
excepcions següents:

a) Els ubicats annexos a centres de concentració,
escorxadors i punts de parada per al descans d’animals,
tal com es defineixen, respectivament, en el Reial decret
1716/2000, de 13 d’octubre, sobre normes sanitàries
per a l’intercanvi intracomunitari d’animals de les espè-
cies bovina i porcina, el Reial decret 54/1995, de 20
de gener, sobre protecció dels animals en el moment
del seu sacrifici o matança, i el Reial decret 1041/1997,
de 27 de juny, pel qual s’estableixen les normes relatives
a la protecció dels animals durant el transport.

b) Els centres de neteja i desinfecció autoritzats per
l’òrgan competent de la comunitat autònoma abans de
l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, sempre que
segons el seu judici la situació no suposi un risc sanitari.

c) Els centres de neteja i desinfecció construïts per
donar servei exclusiu a explotacions ramaderes o asso-
ciacions ramaderes de qualsevol tipus, incloses les agru-
pacions de defensa sanitària.

d) Els casos en què, perquè hi concorren circums-
tàncies específiques d’aplicació o factors d’especial con-
sideració, com la ubicació de les explotacions o la situa-
ció sanitària específica de la zona de què es tracti, mit-
jançant una norma l’òrgan competent de la comunitat
autònoma on radiqui l’esmentat centre l’eximeixi d’a-
quest requisit.

2. Estar situats en una zona que no estigui sotmesa
a una prohibició o restricció de conformitat amb la legis-
lació sanitària vigent. En el moment que es declari una
epizoòtia i es restringeixin els moviments a la zona on
estiguin ubicats, només poden donar servei als vehicles
d’aquesta zona.

3. Disposar d’una persona que es responsabilitzi de
l’elecció i dilució del desinfectant, la neteja i desinfecció
dels vehicles, i del control de la documentació.

4. Complir el que disposa l’annex II sobre equips
i insta�acions.

Article 4. Funcionament dels centres de neteja i desin-
fecció.

1. En la realització de les operacions de neteja i
desinfecció s’han de respectar com a mínim les normes
que recull l’annex III.

2. En el cas d’aparició d’una epizoòtia es poden esta-
blir normes complementàries per a la neteja i la desin-
fecció, així com adoptar mesures similars per als vehicles
de transport de productes relacionats amb la producció
animal.

3. Els equips i les insta�acions dels centres de neteja
i desinfecció s’utilitzen únicament per netejar i desin-
fectar els vehicles dedicats al transport de bestiar per
carretera i els vehicles de transport de pinsos per a l’a-
limentació animal.

4. Poden existir activitats complementàries als cen-
tres de neteja i desinfecció, de caràcter no ramader,
sempre que no s’interfereixi la cadena ni les operacions
de neteja i desinfecció del centre.

Article 5. Documentació.

1. La realització de les operacions de neteja i desin-
fecció a cada vehicle queda justificada mitjançant l’e-
missió del certificat o taló de desinfecció en què constin
com a mínim les dades que figuren a l’annex IV.

2. Una vegada desinfectat el vehicle, s’hi co�oca
el precinte oportú, en el qual ha de constar el número
de certificat o taló de desinfecció. Aquest certificat o
taló té validesa des del precintament del vehicle fins
a l’acabament del primer trasllat de bestiar posterior a
la ruptura del precinte.

3. La persona responsable de signar el document
sanitari de trasllat dels animals de què es tracti ha de
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fer-hi constar el número del certificat o taló acreditatiu
de la desinfecció del vehicle.

4. Cada centre ha de portar un registre en suport
paper o informàtic, que s’ha de conservar i mantenir
a disposició de l’òrgan competent de la comunitat autò-
noma durant almenys tres anys, i ha de contenir les
dades mínimes següents:

a) Matrícula del mitjà de transport.
b) Data i hora d’acabament de les tasques.
c) Firma del responsable del centre i segell del centre.
d) Qualsevol observació o incidència apreciada

durant les operacions de neteja i desinfecció.
e) Desinfectant utilitzat.

Article 6. Comunicació i registre de les autoritzacions.

1. Els òrgans competents de les comunitats autò-
nomes han de comunicar a la Direcció General de Rama-
deria del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació les
autoritzacions concedides, i també si es limiten a deter-
minades espècies, categories o estatut sanitari dels ani-
mals, i les actualitzacions i, en especial, les suspensions
temporals o revocació de les autoritzacions. Així mateix,
els esmentats òrgans competents han de comunicar a
la Direcció General de Ramaderia el resultat de les ins-
peccions i els controls periòdics realitzats cada any en
els centres autoritzats a cada comunitat autònoma.

2. La Direcció General de Ramaderia ha de portar
un registre públic, de caràcter informatiu, de les autorit-
zacions concedides i comunicar a totes les comunitats
autònomes les autoritzacions i les successives incidències.

Article 7. Neteja i desinfecció.

1. La neteja i desinfecció de vehicles dedicats al
transport de bestiar per carretera de les espècies que
recull l’annex I només es pot fer en els centres autoritzats
d’acord amb el que disposa aquest Reial decret.

2. La neteja i desinfecció s’ha de fer en el centre
autoritzat més pròxim al lloc on s’hagi procedit a la des-
càrrega dels animals transportats.

Article 8. Infraccions i sancions.

En cas d’incompliment del que disposa aquest Reial
decret, és aplicable el règim d’infraccions i sancions que
estableixen la Llei d’epizoòties de 20 de desembre
de 1952, el seu Reglament aprovat pel Decret de 4
de febrer de 1955, l’article 103.2 de la Llei 50/1998,
de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives
i de l’ordre social, i el Reial decret 1945/1983, de 22
de juny, pel qual es regulen les infraccions i sancions
en matèria de defensa del consumidor i de la producció
agroalimentària, sense perjudici de les possibles respon-
sabilitats civils, penals o d’un altre ordre que hi puguin
concórrer.

Disposició addicional primera. Foment dels centres de
neteja i desinfecció.

L’Administració General de l’Estat pot participar en
el finançament dels ajuts que puguin establir les comu-
nitats autònomes per fomentar la insta�ació de centres
de neteja i desinfecció, d’acord amb les seves dispo-
nibilitats pressupostàries i amb el que preveu el Reial
decret 117/2001, de 9 de febrer, pel qual s’estableix
la normativa bàsica de foment de les inversions per a
la millora de les condicions de transformació i comer-
cialització dels productes agraris, silvícoles i de l’alimen-
tació.

Disposició addicional segona. Excepció de l’obligació
de desinfecció.

Sense perjudici de la resta de casos establerts per
la normativa vigent en cada cas, no és obligatori procedir
a la desinfecció del vehicle de transport en els moviments
de bestiar respecte dels quals no sigui exigible que s’hi
adjunti cap document sanitari, guia o certificat de cap
tipus.

Disposició transitòria primera. Validesa dels talons
existents.

Els talons o documents anàlegs acreditatius de la
desinfecció la utilització de la qual estigui autoritzada
per una comunitat autònoma abans de l’entrada en vigor
d’aquest Reial decret, són vàlids i es poden continuar
utilitzant durant el període màxim de sis mesos des de
la data d’entrada en vigor d’aquesta disposició, encara
que en el seu contingut no figuri alguna o algunes de
les dades esmentades a l’apartat 1 de l’article 5 d’aquest
Reial decret, llevat que hi hagi una disposició en contra
de la comunitat autònoma de què es tracti.

Disposició transitòria segona. Període d’adaptació dels
centres.

Els centres de neteja i desinfecció de vehicles dedi-
cats al transport per carretera de bestiar a què es refereix
aquest Reial decret, que estiguin autoritzats abans de
la seva entrada en vigor i que incompleixin algun o alguns
dels requisits que s’hi estableixen, disposen d’un període
d’adaptació màxim de sis mesos.

Disposició transitòria tercera. So�icituds en tramitació.

Les so�icituds d’autorització dels centres de desin-
fecció a què es refereix aquest Reial decret que s’hagin
presentat abans de la seva entrada en vigor i en relació
amb els quals encara no s’hagi dictat resolució ferma
en via administrativa, es resolen d’acord amb el que dis-
posa la normativa vigent en el moment de presentar
la so�icitud, si bé en la resolució de concessió s’ha d’in-
cloure un termini per adequar el centre al que disposa
la present disposició.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les normes del mateix rang
o inferior que s’oposin al que estableix aquest Reial
decret.

Disposició final primera. Caràcter bàsic.

Aquest Reial decret té caràcter bàsic, i es dicta a
l’empara de l’habilitació que conté 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. Facultat de desplegament.

Es faculta els ministres d’Agricultura, Pesca i Alimen-
tació i de Foment per dictar, en l’àmbit de les seves
competències, les disposicions que siguin necessàries
per al compliment del que disposa aquest Reial decret
i, en concret, per modificar el contingut dels seus
annexos amb la consulta prèvia a les comunitats autò-
nomes.
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Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor al cap de cinc
mesos de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 5 de juliol de 2002.

JUAN CARLOS R.

El ministre de la Presidència,
JUAN JOSÉ LUCAS GIMÉNEZ

ANNEX I

Espècies a les quals se’ls apliquen les disposicions
sobre neteja i desinfecció de vehicles

a) Bovina.
b) Porcina.
c) Ovina.
d) Caprina.
e) Equina.
f) Aviram.
g) Conills.
h) Caça de granja.
i) Caça silvestre.

ANNEX II

Criteris mínims que han de complir equips
i insta�acions

1. Cartell indicador a la via d’entrada o accés al
recinte, on es pugui llegir clarament que es tracta d’un
centre de neteja i desinfecció de vehicles de transport
d’animals.

2. Sempre que sigui possible, accessos diferents per
a l’entrada i la sortida dels vehicles al centre.

3. Els accessos han de tenir un gual sanitari amb
desinfectant.

4. El recinte ha d’estar tancat exteriorment, i la seva
superfície ha de ser recoberta amb ciment o asfaltada
en tota l’àrea que ocupi el centre.

5. S’ha de tenir una àrea coberta de caràcter prin-
cipal, tancada o oberta, per fer-hi les operacions de neteja
i desinfecció dels vehicles; les operacions «brutes» i les
«netes» han d’estar separades de manera clara i s’ha
de procurar que hi hagi un flux de materials i serveis
en línia recta.

6. Quan es faci una primera neteja en sec dels vehi-
cles, el centre ha de tenir l’utillatge necessari per realitzar
una correcta escombrada i raspadura del llit i els fems,
i també ha de tenir una àrea d’emmagatzemament dels
residus orgànics sòlids.

7. Si s’escau, sistema de gestió dels residus sòlids
que es generin en la neteja dels vehicles.

8. Insta�ació d’aigua corrent calenta i freda amb
els equips següents:

a) Mànega que faciliti el prerentatge amb suficient
cabal i pressió per arrossegar la matèria orgànica, sense
produir esquitxades.

b) Mànega o equip de pressió per realitzar el ren-
tatge amb poc cabal i amb aigua calenta.

9. Equip de desinfecció a pressió per procedir a pol-
voritzar el desinfectant sobre el vehicle, amb dispositiu
per barrejar l’aigua i el desinfectant en proporcions ade-
quades.

10. Plataforma amb desnivell suficient per permetre
la recollida dels líquids procedents de la neteja i la desin-
fecció dels vehicles.

11. Fossa de recollida d’efluents generats a les ope-
racions de neteja i desinfecció que n’impossibiliti la difu-
sió i en garanteixi l’adequada eliminació.

12. Estris per precintar i segellar les portes d’accés
dels animals al vehicle, una vegada concloses les ope-
racions de neteja i desinfecció.

13. Quan escaigui, magatzem per a llit net.
14. Magatzem per al material, eines, maquinària,

emmagatzemament de productes químics, etc.
15. Local destinat a la realització de les funcions

administratives del centre.

ANNEX III

Normes per realitzar les operacions
de neteja i desinfecció

Durant les operacions de neteja i desinfecció s’han
de seguir els passos següents:

1) Per a una primera neteja del vehicle es consi-
deren dues opcions:

a) Neteja en sec, en què s’elimina tota la matèria
sòlida mitjançant l’escombrada i la raspadura de qual-
sevol matèria orgànica o sòlida que hi hagi al vehicle,
que s’ha de dipositar en una zona específica coberta
per ser eliminada o aprofitada posteriorment.

b) Rentatge amb mànega d’aigua a una pressió sufi-
cient per arrossegar els sòlids, que es recullen en una
fossa per ser eliminats o aprofitats posteriorment.

2) Segona neteja amb aigua a pressió de tot el vehi-
cle, incloent-hi rodes, baixos i carrosseria. La neteja s’ha
de fer amb els elements mòbils del vehicle desmuntats:
pisos, separadors, gàbies. L’aigua es recull en una fossa
per ser eliminada o aprofitada posteriorment.

3) Desinfecció del vehicle mitjançant ruixada amb
les parts externes i amb la zona habilitada per transportar
bestiar, amb una solució desinfectant autoritzada, segons
l’espècie animal i la situació sanitària de la zona.

4) Precintament del vehicle; en el precinte hi ha
de constar el segell del centre i el número del certificat
o taló corresponent.

El recorregut del vehicle ha de ser cap endavant, no
ha de retrocedir cap a les zones brutes per on ha passat.
El vehicle ha d’anar sempre de zona bruta a zona neta.

El personal del centre no s’ha de moure directament,
sense prendre les mesures oportunes, de la zona de
neteja a la de desinfecció de vehicles.

La neteja amb aigua a pressió i la desinfecció s’han
de fer sempre començant pel punt més alt del vehicle
i acabant pel més baix.

Els operaris del centre han d’anar equipats amb ves-
tuari adequat a la tasca que realitzen (botes, granota
antihumitat, guants, ulleres protectores, gorres etc.).
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ANNEX IV

DADES QUE HA D’INCLOURE EL CERTIFICAT DE NETEJA I
DESINFECCIÓ DE VEHICLES DE TRANSPORT DE BESTIAR1 PER

CARRETERA

Certificat núm.

Localització del centre de neteja i desinfecció (comunitat autònoma, província
i municipi) ............................................................................................................................

Núm. de registre..................................................................................................................

Desinfectant utilitzat ............................................................................................................

Data i hora d’acabament de les tasques de neteja i de desin-
fecció ...................................................................................................................................

El Sr. /La Sra., ................................................. com a responsable del centre de neteja i
desinfecció de vehicles d’animals amb núm. de registre i localització més amunt esmentats,
CERTIFICA que en la data i l’hora estipulades s’ha procedit en aquest centre a la neteja i la
desinfecció del vehicle les dades del qual es consignen, amb el desinfectant que s’esmenta,
així com a la col·locació d’un precinte amb el segell del centre a les portes d’accés dels
animals a l’estructura de càrrega del vehicle.

.................. de......................... de......................

Segell
del centre

Signatura ..........................................................

1 Animals de les espècies bovina, porcina, ovina, caprina, equina, aviram i conills.

Matrícula del vehicle ...........................................................................................................
Nom del transportista ..........................................................................................................


