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23944  ORDRE APA/3661/2003, de 23 de desembre, 
per la qual es modifica l’annex I del Reial 
decret 1716/2000, de 13 d’octubre, sobre 
normes sanitàries per a l’intercanvi intraco-
munitari d’animals de les espècies bovina i 
porcina. («BOE» 313, de 31-12-2003.)

La Directiva 64/432/CEE, del Consell, de 26 de juny de 
1964, relativa a problemes de policia sanitària en matèria 
d’intercanvis intracomunitaris d’animals de les espècies 
bovina i porcina, al seu annex A, part 1, faculta els estats 
membres per no exigir que es dugui a terme la prova in-
tradèrmica de la tuberculina per a la circulació de bovins 
al seu territori, si l’animal procedeix d’un ramat oficial-
ment indemne de tuberculosi. En aquests moments, és 
oportú fer ús de la possibilitat esmentada per al movi-
ment dins Espanya, en consideració a l’evolució favora-
ble de la malaltia, i en aquest sentit es modifica la part I 
de l’annex I del Reial decret 1716/2000, de 13 d’octubre, 
sobre normes sanitàries per a l’intercanvi intracomunitari 
d’animals de les espècies bovina i porcina.

Així mateix, mitjançant la Decisió 2002/598/CE, de la 
Comissió, de 15 de juliol de 2002, s’han autoritzat noves 
vacunes contra la brucel·losi bovina en el context de la 
Directiva 64/432/CEE, del Consell, de manera que s’ha 
de modificar  l’annex I, part II, de l’esmentat Reial decret 
per preveure la seva aplicació al territori nacional.

Ambdues modificacions estan en concordança amb 
les introduïdes en el mateix sentit al Reial decret 2611/1996, 
de 20 de desembre, pel qual es regulen els programes 
nacionals d’eradicació de malalties dels animals, pel 
Reial decret 1047/2003, d’1 d’agost.

Aquesta Ordre es dicta a l’empara de l’habilitació 
que confereix la disposició final primera del Reial decret 
1716/2000, per la qual es faculta el ministre d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació per adaptar, en l’àmbit de les 
seves competències, els annexos a les modificacions 
necessàries o introduïdes en aquests per les normes 
comunitàries.

En l’elaboració d’aquesta Ordre han estat consulta-
des les comunitats autònomes i els sectors afectats.

En virtut d’això, disposo:

Article únic. Modificació de l’annex I del Reial decret 
1716/2000, de 13 d’octubre.

1. Es modifica el punt 1 de la part I de l’annex I del 
Reial decret 1716/2000, de 13 d’octubre, sobre normes 
sanitàries per a l’intercanvi intracomunitari d’animals 
de les espècies bovina i porcina, que queda amb el 
contingut següent:

«1. Es considera ramat boví oficialment in-
demne de tuberculosi el que:

a) Tots els animals estiguin exempts de signes 
clínics de tuberculosi.

b) Tots els bovins de més de sis setmanes hagin 
donat resultats negatius, almenys, en dues proves 
intradèrmiques de la tuberculina oficials realitzades 
d’acord amb la normativa vigent, la primera, sis me-
sos després de l’eliminació de qualsevol infecció del 
ramat, i la segona, sis mesos després; o, en cas que 
el ramat es compongui exclusivament d’animals 
procedents de ramats oficialment indemnes de 
tuberculosi, la primera prova s’ha de fer, almenys, 
seixanta dies després de la composició del ramat i 
la segona no és necessària.

c) Després de la realització de la primera prova 
esmentada en el paràgraf b), no s’hagi introduït al 
ramat cap animal de més de sis setmanes que no 
hagi reaccionat de manera negativa a una prova 
intradèrmica de la tuberculina feta i avaluada en 
els trenta dies anteriors o en els trenta dies se-
güents a la seva introducció al ramat; en aquest 
últim cas, l’animal o els animals s’han d’aïllar  
físicament de la resta del bestiar, de manera que 
s’eviti qualsevol contacte directe o indirecte amb 
els animals, fins que donin resultats negatius. Això 
no obstant, aquesta prova no és exigible per a la 
circulació d’animals dins del territori nacional si 
l’animal procedeix d’un ramat oficialment indem-
ne de tuberculosi.»

2. Es modifica el punt 4 de la part II de l’annex I 
del Reial decret 1716/2000, de 13 d’octubre, que queda 
amb el contingut següent:

«4. Un ramat boví es considera indemne de 
brucel·losi si compleix les condicions dels parà-
grafs b) i c) de l’apartat 1 i si s’ha dut a terme la 
vacunació com segueix:

a) Les femelles han estat vacunades: abans 
dels sis mesos d’edat, amb vacuna viva de la soca 
19; o abans dels quinze mesos d’edat, amb vacuna 
inactivada amb coadjuvant 45/20 oficialment con-
trolada i autoritzada.

Els bovins de menys de trenta mesos que hagin 
estat vacunats amb vacuna viva de la soca 19 po-
den donar a la prova de seroaglutinació un resultat 
superior a 30, però inferior a 80 unitats interna cionals 
aglutinants per mil·lilitre, sempre que a la prova de 
fixació del complement donin resultats inferiors a 
30 mil·lilitres CEE en el cas de les femelles vacu-
nades menys de dotze mesos abans o inferior a 20 
unitats CEE en tots els altres casos.

b) Les femelles han estat vacunades amb 
qualsevol altra vacuna aprovada i autoritzada a 
l’efecte per la normativa comunitària.»

Disposició final. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor el dia 1 de gener de 
2004.

Madrid, 23 de desembre de 2003.

ARIAS CAÑETE

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

23945  ORDRE PRE/3662/2003, de 29 de desembre, 
per la qual es regula un nou procediment 
de recaptació dels ingressos no tributaris 
recaptats per les delegacions d’Economia i 
Hisenda i dels ingressos en efectiu a les su-
cursals de la Caixa General de Dipòsits que 
hi són enquadrades. («BOE» 313, de 31-12-
2003.)

Fins ara, els ingressos no tributaris a favor de la 
hisenda pública que no derivessin de la gestió enco-


