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depèn únicament de la concentració en la majoria dels 
mètodes corrents d’anàlisi.

d) Càlcul de la taxa de recuperació i expressió dels 
resultats.

El resultat analític s’expressa de forma corregida o 
sense corregir en funció de la recuperació. S’ha d’indicar 
la forma d’expressió i la taxa de recuperació.

El resultat analític corregit en funció de la recuperació 
s’utilitza per a la conformitat del lot, segons l’apartat 5 de 
l’annex I.

El resultat analític s’expressa x +/-U, en què x és el 
resultat analític i U la incertesa de mesurament.

e) Normes de qualitat aplicables als laboratoris.
Els laboratoris s’han d’ajustar al que regula el Reial 

decret 1397/1995, de 4 d’agost, pel qual s’aproven mesu-
res addicionals sobre el control oficial dels productes 
alimentaris.

MINISTERI D’ECONOMIA

6404  CORRECCIÓ d’errades del Reial decret 304/2004, 
de 20 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament 
de plans i fons de pensions. («BOE» 88, 
de 12-4-2004.)

Havent observat errades en el Reial decret 304/2004, 
de 20 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de plans i 
fons de pensions, publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat» 
número 48, de 25 de febrer de 2004, i en el suplement 
en català número 6, d’1 de març de 2004, es procedeix a 
fer-ne les rectificacions oportunes referides a la versió en 
llengua catalana:

A la pàgina 1528, segona columna, article 9.3.d), ha de 
desaparèixer l’incís «i se li reconegui el dret a la prestació 
per desocupació en la modalitat assistencial».

A la pàgina 1566, primera columna, article 95.5, la redac-
ció ha de ser substituïda per la següent:

«5. La Direcció General d’Assegurances i Fons de 
Pensions pot acordar motivadament, si s’escau, l’incís 
dels procediments de mesures d’intervenció administra-
tiva regulats en el capítol IX del text refós de la Llei de 
regulació dels plans i fons de pensions.»

MINISTERI D’AGRICULTURA, 
PESCA I ALIMENTACIÓ

6426  REIAL DECRET 479/2004, de 26 de març, pel qual 
s’estableix i es regula el Registre general d’ex-
plotacions ramaderes. («BOE» 89, de 13-4-2004.)

La necessitat de registrar les explotacions ramaderes, 
com a instrument de la política en matèria de sanitat ani-
mal i d’ordenació sectorial ramadera, està recollida a la 
legislació nacional i comunitària tant de caràcter horitzon-
tal com sectorial. Així, la Directiva 92/102/CEE del Consell, 

de 27 de novembre de 1992, relativa a la identificació i 
el registre d’animals, incorporada a l’ordenament jurídic 
espanyol pel Reial decret 205/1996, de 9 de febrer, pel 
qual s’estableix un sistema d’identificació i registre de les 
espècies bovina, porcina, ovina i cabrum, esmenta a l’arti-
cle 3 l’obligació de disposar de llistes actualitzades de les 
explotacions de les esmentades espècies, que continguin 
les seves dades bàsiques.

D’altra banda, la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat 
animal, estableix, a l’apartat 1 de l’article 38, que totes les 
explotacions d’animals han d’estar registrades a la comuni-
tat autònoma en què radiquin i les dades bàsiques d’aquests 
registres han de ser incloses en un registre nacional de 
caràcter informatiu. Per tant, l’Estat ha considerat indispen-
sable crear un registre on es recullin les dades bàsiques 
de totes les explotacions ramaderes ubicades a Espanya i, 
d’acord amb la seva competència de coordinació, el registre 
d’aquestes dades per les comunitats autònomes.

L’objecte principal d’aquest Reial decret és desplegar 
reglamentàriament la Llei esmentada, per establir i regu-
lar el Registre general d’explotacions ramaderes (REGA), 
que aprofita l’experiència adquirida pels sistemes d’iden-
tificació i registre de bovins (SIMOGAN) i porcins (SIMO-
PORC), que regulen el Reial decret 1980/1998, de 18 de 
setembre, pel qual s’estableix un sistema d’identificació i 
registre dels animals de l’espècie bovina, i el Reial decret 
1716/2000, de 13 d’octubre, sobre normes sanitàries per 
a l’intercanvi intracomunitari d’animals de les espècies 
bovina i porcina, desplegats per l’Ordre de 21 de desem-
bre de 1999, per la qual es crea la Mesa de coordinació 
d’identificació i registre dels animals de l’espècie bovina 
i es regula una base de dades informatitzada, i l’Ordre 
APA/3164/2002, d’11 de desembre, per la qual s’estableix 
i es regula la base de dades informatitzada del Sistema 
nacional d’identificació i registre de moviment dels porcins 
(SIMOPORC). D’altra banda, aquest Reial decret també té 
en compte les noves exigències en matèria de registre de 
la normativa ja en vigor o en preparació per a la resta de 
les espècies d’interès en ramaderia. 

A més d’establir l’estructura i els continguts bàsics 
del Registre general d’explotacions ramaderes, aquest 
Reial decret estableix les obligacions dels titulars de les 
explotacions en relació amb els registres de les autoritats 
competents de les comunitats autònomes, el codi d’iden-
tificació que aquestes han d’assignar a cada explotació, 
així com la relació d’aquests registres amb el Registre 
general d’explotacions ramaderes.

D’altra banda, és necessari establir un òrgan de coor-
dinació amb les comunitats autònomes que substitueixi la 
Mesa de coordinació d’identificació i registre dels animals 
de l’espècie bovina, establerta a l’empara de la disposició 
addicional segona del Reial decret 1980/1998, de 18 de 
setembre, i desplegada mitjançant l’Ordre de 21 de desembre 
de 1999, de manera que l’àmbit del nou òrgan comprengui 
totes les espècies animals d’interès ramader.

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

Aquest Reial decret es dicta en virtut de l’habilitació 
continguda a la disposició final cinquena de la Llei 8/2003, 
de 24 d’abril, de sanitat animal.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació, amb l’aprovació prèvia de la ministra 
d’Administracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Es-
tat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la 
reunió del dia 26 de març de 2004,

D I S P O S O :

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

1. Aquest Reial decret té per objecte establir i regular 
el Registre general d’explotacions ramaderes (REGA, d’ara 


