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c) Resultats de les investigacions i d’altres tipifica-
cions o mètodes de caracterització en laboratori (comuni-
cats per separat per a cada categoria). 

d) Avaluació de la situació recent, de les fonts i ten-
dències d’infecció.

e) Importància com a malaltia zoonòtica.
f) Importància per als casos humans, com a font 

d’infecció per a l’home, dels resultats obtinguts en ani-
mals i aliments.

g) Estratègies de control reconegudes que puguin 
servir per prevenir o reduir la transmissió de l’agent 
zoonòtica a l’ésser humà.

h) En cas que sigui necessari, qualsevol actuació 
específica decidida o proposada en el territori de què es 
tracti, en vista de la situació recent.

D. Comunicació dels resultats dels exàmens: els 
resultats s’han de donar detallant el nombre d’unitats epi-
demiològiques examinades (bandades, ramats, mostres, 
lots) i el nombre de mostres positives segons la classifi-
cació del cas. Si convé, els resultats s’han de presentar 
de tal manera que es vegi la distribució geogràfica de la 
zoonosi o de l’agent zoonòtic.

E. Dades sobre brots de malalties transmeses pels 
aliments:

a) Nombre total de brots durant l’any.
b) Nombre de persones mortes i malaltes amb motiu 

d’aquests brots.
c) Agents causants dels brots, adjuntant-hi quan 

sigui possible el serotip o qualsevol altra descripció pre-
cisa de l’agent. Si la identificació de l’agent causant no és 
possible, cal detallar els motius d’aquesta impossibilitat.

d) Aliments implicats en el brot i altres vectors pos-
sibles.

e) Identificació del tipus de lloc en què els aliments 
implicats en el brot van ser produïts/comprats/adquirits/
consumits. 

f) Factors que hi han contribuït, com, per exemple, 
una higiene deficient en el procés de transformació de 
l’aliment.

CAPÍTOL II

Requisits a què s’han d’ajustar els informes que s’han de 
presentar d’acord amb l’article 10.3

En l’informe indicat a l’article 10.3 hi ha de figurar, 
com a mínim, la informació següent:

Dades sobre brots de zoonosis no transmeses pels 
aliments:

a) Nombre total de brots durant l’any.
b) Nombre de persones mortes i malaltes amb motiu 

d’aquests brots.
c) Agents causants dels brots, adjuntant-hi quan 

sigui possible el serotip o qualsevol altra descripció pre-
cisa de l’agent. Si la identificació de l’agent causant no és 
possible, cal detallar els motius d’aquesta impossibilitat.

d) Característiques epidemiològiques del brot.
e) Causes probables del brot.
f) Factors que hi han pogut contribuir.

ANNEX V

CAPÍTOL I

Llista de laboratoris nacionals de referència
a) Laboratoris Centrals de Sanitat Animal, situats a 

Algete (Madrid) i a Santa Fe (Granada), per a les zoonosis 
en productes per a l’alimentació animal i en animals vius, 
llevat dels sospitosos de ràbia.

b) Centre Nacional d’Alimentació de l’Agència Espan-
yola de Seguretat Alimentària, per a les zoonosis trans-
meses per aliments.

c) Centre Nacional de Microbiologia, Institut de Salut 
«Carlos III», a Majadahonda (Madrid), per als casos de 
zoonosis en l’home i en els animals sospitosos de ràbia.

CAPÍTOL II

Competències i funcions dels laboratoris nacionals
de referència

a) Facilitar informació sobre els mètodes d’anàlisi 
i coordinar la seva aplicació amb els laboratoris oficials 
de les comunitats autònomes, en particular mitjançant 
l’aplicació d’assajos col·laboratius.

b) Coordinar la investigació de nous mètodes 
d’anàlisi i informar els laboratoris oficials de les comu-
nitats autònomes dels processos efectuats en aquest 
àmbit.

c) Organitzar i, si s’escau, coordinar cursos o jorna-
des de formació i perfeccionament per al personal que 
presta serveis en els laboratoris oficials de les comunitats 
autònomes.

d) Proporcionar assistència tècnica i científica als 
laboratoris oficials de les comunitats autònomes, en par-
ticular per a la confirmació, tipificació i suport diagnòstic 
dels agents zoonòtics. 

 16935 REIAL DECRET 1941/2004, de 27 de setembre, 
pel qual s’estableixen les normes de policia 
sanitària que regulen els intercanvis intraco-
munitaris i les importacions de països tercers 
d’animals de les espècies ovina i cabruna. 
(«BOE» 237, d’1-10-2004.)

Mitjançant el Reial decret 2121/1993, de 3 de desem-
bre, relatiu a les normes de policia sanitària que regulen 
els intercanvis intracomunitaris i les importacions de paï-
sos tercers d’animals de les espècies ovina i cabruna, es 
van incorporar al nostre ordenament jurídic la Directiva 
91/68/CEE del Consell, de 28 de gener de 1991, relativa 
a les normes de policia sanitària que regulen els inter-
canvis intracomunitaris d’animals de les espècies ovina 
i cabruna, i la Directiva 91/69/CEE del Consell, de 28 
de gener de 1991, per la qual es modifica la Directiva 
72/462/CEE, relativa a problemes sanitaris i de policia sani-
tària en les importacions d’animals de les espècies bovina 
i porcina, de carn fresca i de productes a base de carn 
procedents de països tercers, amb la finalitat d’incloure-hi 
els animals de les espècies ovina i cabruna.

La Directiva 91/68/CEE ha estat modificada en profun-
ditat per la Directiva 2003/50/CE del Consell, d’11 de juny 
de 2003, pel que fa a la intensificació dels controls sobre 
els moviments d’ovins i de cabrum, a fi d’augmentar les 
garanties sanitàries ofertes pels estats membres en els 
intercanvis intracomunitaris d’animals d’aquestes espè-
cies, per la qual cosa és procedent, en conseqüència, la 
seva incorporació al nostre ordenament jurídic.

Raons de seguretat jurídica aconsellen l’aprovació 
d’un nou reial decret, mitjançant el qual s’incorpora la 
Directiva 2003/50/CE. Així mateix, es recullen, amb motiu 
de la derogació del Reial decret 2121/1993, de 3 de des-
embre, les disposicions no modificades de les directives 
91/68/CEE i 91/69/CEE esmentades, i s’inclou el règim san-
cionador aplicable.

La pertinença d’Espanya a la Unió Europea suposa 
l’existència de normes comunes de comercialització intra-
comunitària d’aquests animals, sempre amb les garanties 
pertinents. A aquest efecte és necessari fixar les normes 



3048 Suplement núm. 20Dissabte 16 d´octubre 2004

sanitàries que han de complir els animals de les espècies 
ovina i cabruna que formin part del comerç intracomuni-
tari, i es preveuen diferents requisits en funció dels fins a 
què es destinin aquests animals.

A més, l’establiment d’un règim comunitari aplicable 
a les importacions de països tercers és necessari per 
facilitar el desenvolupament dels intercanvis i protegir la 
cabanya comunitària de les malalties que l’afecten.

Aquest Reial decret ha estat sotmès a consulta de les 
comunitats autònomes i dels sectors afectats.

En virtut d’això, a proposta de les 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 en la reunió del dia 24 de setembre 
de 2004,

D I S P O S O :

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte.

1. Aquest Reial decret estableix les normes de policia 
sanitària per les quals es regeixen els intercanvis intraco-
munitaris d’animals de les espècies ovina i cabruna i les 
importacions procedents de països tercers.

2. El que disposa aquest Reial decret s’entén sense 
perjudici del compliment dels requisits addicionals pre-
vistos, per al moviment intracomunitari d’animals de 
les espècies ovina i cabruna, en el Reglament (CE) núm. 
999/2001 del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de 
maig de 2001, pel qual s’estableixen disposicions per a la 
prevenció, el control i l’eradicació de determinades ence-
falopaties espongiformes transmissibles.

Article 2. Definicions.

1. Als efectes d’aquest Reial decret, i sempre que 
siguin aplicables, s’han de tenir en compte les definicions 
que figuren a l’article 3 de la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de 
sanitat animal, a l’article 2 del Reial decret 1316/1992, de 
30 d’octubre, pel qual s’estableixen els controls veterina-
ris i zootècnics aplicables en els intercanvis intracomuni-
taris de determinats animals vius i productes amb vista 
a la realització del mercat interior, i a l’article 2 del Reial 
decret 1041/1997, de 27 de juny, pel qual s’estableixen les 
normes relatives a la protecció dels animals durant el seu 
transport.

2. Així mateix, s’apliquen les definicions següents:
a) Animals d’abastament d’espècie ovina o cabruna: 

els animals de l’espècie ovina o cabruna destinats a 
l’escorxador, directament o a través d’un centre de con-
centració autoritzat.

b) Animals ovins o cabrum de reproducció: els ani-
mals de l’espècie ovina o cabruna, excepte els esmentats 
als paràgrafs a) i c), destinats a ser transportats al lloc de 
la seva destinació, directament o a través d’un centre de 
concentració autoritzat, amb fins de reproducció o pro-
ducció.

c) Animals ovins o cabrum d’engreix: els animals 
de l’espècie ovina o cabruna, excepte els esmentats en 
els paràgrafs a) i b), que hagin de ser transportats al seu 
lloc de destinació, directament o a través d’un centre de 
concentració autoritzat, per tal d’engreixar-los per sacrifi-
car-los posteriorment.

d) Explotació ovina o cabruna oficialment indemne 
de brucel·losi: l’explotació que compleix els requisits que 
enuncia el capítol I.I de l’annex I.

e) Explotació ovina o cabruna indemne de brucel·losi: 
l’explotació que compleix les condicions que preveu el 
capítol II de l’annex I.

f) Malaltia de notificació obligatòria: les malalties 
incloses a la llista I de l’annex II, l’aparició comprovada o 
sospitada de les quals s’ha de notificar als òrgans compe-
tents de les comunitats autònomes.

g) Veterinari oficial: l’inspector veterinari dependent 
del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació en relació 
amb el comerç amb països tercers, i dels òrgans compe-
tents de les comunitats autònomes per al mercat interior 
espanyol i els moviments intracomunitaris.

h) Explotació d’origen: qualsevol explotació en la 
qual els ovins i cabrum hagin estat presents contínua-
ment, segons disposa aquest Reial decret, i en la qual 
s’han portat registres que demostren l’estada d’aquests 
animals i que poden ser controlats per les autoritats com-
petents.

i) Centre de concentració: els centres de recollida i 
mercats, autoritzats per les comunitats autònomes, en els 
quals, sota la supervisió del veterinari oficial, es reuneixin 
animals de les espècies ovina i cabruna procedents de 
diferents explotacions per formar lots d’animals per a 
moviments nacionals.

j) Centre de concentració autoritzat: qualsevol 
emplaçament, autoritzat per la comunitat autònoma de 
què es tracti i notificat al Ministeri d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació als efectes que preveu l’article 12.3, en què es 
reuneixin  animals de les espècies ovina o cabruna proce-
dents de diferents explotacions per formar lots d’animals 
destinats al comerç intracomunitari.

k) Comerciant: tota persona, física o jurídica, que 
compra i ven animals, directament o indirectament, amb 
fins comercials, que té un volum de negoci regular amb 
els animals esmentats i que, en un termini màxim de 29 
dies després d’adquirir els animals, els ven o els trasllada 
de les primeres instal·lacions a altres que no li pertanyen, 
o directament a un escorxador.

l) Instal·lacions del comerciant aprovades: les 
instal·lacions explotades per un comerciant segons defi-
neix el paràgraf anterior, i aprovades per les autoritats 
competents, en les quals els ovins i cabrum originaris 
de diferents explotacions són reunits per formar lots 
d’animals destinats al comerç intracomunitari.

m) Transportista: qualsevol persona física o jurídica 
esmentada a l’article 5 del Reial decret 1041/1997, de 27 
de juny.

CAPÍTOL II

Normes per als intercanvis intracomunitaris

Article 3.  Requisits generals.

1. Els animals ovins i cabrum d’abastament només 
poden ser objecte de comerç si compleixen les condicions 
dels articles 4, 5, 6 i 7.

2. Els animals ovins i cabrum d’engreix només 
poden ser objecte de comerç si compleixen les condicions 
dels articles 4, 5, 6 i 8, sense perjudici de qualssevol altres 
garanties que es puguin exigir, si s’escau, de conformitat 
amb els articles 10 i 11. Així mateix, els animals han de 
procedir d’explotacions indemnes o oficialment indem-
nes de brucel·losi.

3. Els animals ovins i cabrum de reproducció només 
poden ser objecte de comerç si compleixen les condicions 
dels articles 4, 5, 6, 8 i 9, sense perjudici de qualssevol 
altres garanties que es puguin exigir, si s’escau, de con-
formitat amb els articles 10 i 11. Així mateix, els animals 
han de procedir d’explotacions indemnes o oficialment 
indemnes de brucel·losi.
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4. No obstant el que disposen els apartats 2 i 3, la 
comunitat autònoma corresponent pot concedir excep-
cions, generals o limitades, per als moviments d’animals 
de les espècies ovina i cabruna de reproducció i d’engreix, 
destinats exclusivament a la pastura, de forma temporal, 
prop de les fronteres amb França i Portugal.

En aquest cas, les comunitats autònomes que apliquin 
l’excepció han d’informar  el Ministeri d’Agricultura, Pesca 
i Alimentació, perquè aquest informi la Comissió Euro-
pea, mitjançant la via corresponent, del contingut de les 
excepcions concedides, per a la qual cosa les comunitats 
autònomes li han de facilitar les dades oportunes.

5. Els animals de les espècies ovina i cabruna inclo-
sos en aquest Reial decret en cap moment entre la seva 
sortida de l’explotació d’origen i la seva arribada al punt 
de destinació poden entrar en contacte amb animals biun-
gulats, excepte aquells que tinguin el seu mateix estatut 
sanitari.

Article 4. Control previ.

1. Els animals de les espècies ovina i cabruna han de 
complir els requisits següents:

a) Estar identificats i registrats d’acord amb el que 
preveu la normativa comunitària.

b) Ser examinats per un veterinari oficial en les 24 
hores anteriors a la seva càrrega, i no mostrar cap signe 
clínic de malaltia.

c) No procedir d’una explotació, o haver estat en 
contacte amb animals d’una explotació, que estigui 
subjecta a una prohibició per motius de policia sanitària. 
La durada d’aquesta prohibició, una vegada sacrificat o 
destruït l’últim animal afectat per alguna de les malalties 
indicades a continuació, o susceptible de contraure-la, és, 
com a mínim, de:

1r 42 dies en el cas de la brucel·losi.
2n 30 dies en el cas de la ràbia.
3r 15 dies en el cas del carboncle bacteridià.

d) No procedir d’una explotació, o haver estat en 
contacte amb animals d’una explotació, situada en una 
zona que estigui subjecta, per motius sanitaris, a una pro-
hibició o a una restricció que afecti les espècies conside-
rades en virtut de la legislació comunitària o nacional.

e) No estar subjectes a restriccions de sanitat animal 
conforme a la normativa vigent relativa a la febre aftosa 
ni haver estat vacunats contra la febre aftosa.

2. S’exclouen dels intercanvis els animals de les 
espècies ovina i cabruna:

a) Que hagin de ser sacrificats en el marc d’un pro-
grama nacional d’eradicació de malalties no previstes a 
l’annex C del Reial decret 1316/1992, de 30 d’octubre, o a 
la llista I de l’annex II d’aquest Reial decret.

b) Que no puguin ser comercialitzats en el nostre 
propi territori per motius sanitaris o de policia sanitària 
justificats en virtut de l’article 30 del Tractat Constitutiu de 
la Comunitat Europea.

3. Els ovins i cabrum han d’haver nascut, i han 
d’haver estat criats des del seu naixement, en el territori 
de la Unió Europea, o haver estat importats des d’un país 
tercer d’acord amb el que disposen aquest Reial decret i 
altra normativa vigent.

Article 5. Animals d’abastament, reproducció i engreix.

1. Els animals de les espècies ovina i cabruna 
d’abastament, reproducció i engreix han de complir, a 
més, els requisits següents per poder ser expedits:

a) Haver residit de manera constant en l’explotació 
d’origen durant 30 dies com a mínim, o des del seu naixe-
ment si els animals tenen menys de 30 dies d’edat.

b) No procedir d’una explotació en la qual s’hagin 
introduït ovins o cabrum durant els 21 dies anteriors a 
l’expedició.

c) No procedir d’una explotació en la qual s’hagin 
introduït animals biungulats importats d’un país tercer 
durant els 30 dies anteriors a l’expedició.

2. No obstant el que disposen els paràgrafs b) i c) 
de l’apartat anterior, es pot autoritzar l’expedició d’ovins i 
cabrum a un altre Estat membre si els animals esmentats 
als paràgrafs b) i c) de l’apartat 1 han estat aïllats comple-
tament dels altres animals de l’explotació.

Article 6. Moviment d’animals.

1. Per al comerç intracomunitari de tots els animals 
de les espècies ovina i cabruna, són aplicables les condi-
cions que fixa aquest article.

2. Els animals no han d’estar fora de la seva explota-
ció d’origen durant més de sis dies després d’haver estat 
certificats per última vegada per al comerç a la seva desti-
nació final en un altre Estat membre, segons s’indiqui en 
el certificat sanitari.

Sense perjudici de l’article 15.1, en cas de transport 
marítim, el termini de sis dies es prorroga pel temps que 
duri la travessia.

3. Després de sortir de l’explotació d’origen, els ani-
mals s’han d’enviar directament a la destinació en un altre 
Estat membre.

4. No obstant el que disposa l’apartat 3, els animals 
de les espècies ovina i cabruna poden transitar, després 
de sortir de l’explotació d’origen i abans d’arribar a la 
destinació en un altre Estat membre, a través d’un únic 
centre de concentració autoritzat, situat a l’Estat membre 
d’origen.

En el cas dels ovins i cabrum d’abastament, el cen-
tre de concentració autoritzat pot ser substituït per les 
instal·lacions del comerciant aprovades, situades a l’Estat 
membre d’origen.

5. Els animals d’abastament que hagin estat con-
duïts, a la seva arribada a l’Estat membre de destinació, a 
un escorxador han de ser sacrificats com més aviat millor 
i, com a molt tard, 72 hores després de la seva arribada.

6. Sense perjudici de l’article 3.5, les autoritats com-
petents han de vetllar perquè els animals no posin en 
risc en cap moment, entre la seva sortida de l’explotació 
d’origen i la seva arribada a la destinació, l’estat sanitari 
dels animals d’espècie ovina i cabruna que no estiguin 
destinats al comerç intracomunitari.

Article 7. Animals d’abastament.

1. No obstant el que disposa l’article 5.1.a), els ovins 
i cabrum d’abastament poden ser objecte de comerç 
després d’haver residit de manera contínua a l’explotació 
d’origen durant 21 dies com a mínim.

2. No obstant el que disposa l’article 5.1.b), i sense 
perjudici del que disposa l’article 6.2, els ovins i cabrum 
d’abastament poden ser enviats de l’explotació d’origen 
en la qual els ovins o cabrum hagin estat introduïts durant 
els 21 dies anteriors a l’expedició, si són transportats 
directament a un escorxador en un altre Estat membre 
per al seu sacrifici immediat sense passar per un centre 
de concentració o punt de parada establert de conformi-
tat amb el que disposa el Reial decret 1041/1997, de 27 de 
juny.

3. No obstant el que disposen els apartats 3 i 4 de 
l’article 6, i sense perjudici del que disposa l’apartat 2 de 
l’article esmentat, els ovins i cabrum d’abastament poden 
passar, després de sortir de l’explotació d’origen, per un 
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altre centre de concentració, sempre que es compleixi 
una de les condicions següents:

a) Els animals, abans de passar pel centre de con-
centració autoritzat esmentat a l’article 6.4 situat a l’Estat 
membre d’origen, han de complir els requisits següents:

1r Que, després de sortir de l’explotació d’origen, 
els animals passin per un únic centre de concentració, 
sota supervisió del veterinari oficial, que només autoritzi 
la presència simultània d’animals, almenys, del mateix 
estatut sanitari.

2n Que, sense perjudici del que disposa la norma-
tiva comunitària sobre la identificació d’ovins i cabrum, 
els animals siguin identificats individualment, com a molt 
tard en l’esmentat centre de concentració, a fi que sigui 
possible, en cada cas, conèixer l’explotació d’origen.

3r I que, des del centre de concentració, els animals, 
acompanyats per un document del veterinari oficial, 
siguin transportats al centre de concentració autoritzat 
que s’esmenta a l’article 6.4 per ser certificats, i enviats 
directament a un escorxador a l’Estat membre de desti-
nació.

b) O bé els animals, una vegada expedits des de 
l’Estat membre d’origen, poden transitar per un centre de 
concentració aprovat abans de ser enviats a l’escorxador 
a l’Estat membre de destinació, en les condicions 
següents:

1a Que el centre de concentració aprovat estigui situat 
a l’Estat membre de destinació des d’on els animals han 
de ser retirats, sota la responsabilitat del veterinari oficial, 
directament a un escorxador per ser sacrificats en un ter-
mini de cinc dies des de l’arribada al centre de concentra-
ció aprovat.

2a O que el centre de concentració aprovat estigui 
situat en un Estat membre de trànsit des d’on els animals 
siguin enviats directament a l’escorxador, a l’Estat mem-
bre de destinació, indicat en el certificat de sanitat animal 
de conformitat amb el que disposa l’article 15.6.

Article 8. Animals destinats a explotacions qualificades.

Sense perjudici de les garanties complementàries 
exigibles d’acord amb el que disposen els articles 10 i 
11, els ovins i cabrum de reproducció i d’engreix, per ser 
introduïts en una explotació ovina i cabruna oficialment 
indemne de brucel·losi o indemne de brucel·losi, a més 
dels requisits enunciats a l’article 4, han de complir els 
requisits de l’apartat D del capítol I o de l’apartat D del 
capítol II de l’annex I, respectivament.

Article 9. Animals de reproducció.

Sense perjudici de les garanties complementàries 
exigibles d’acord amb els articles 10 i 11, els animals 
de reproducció han de complir, a més, els requisits 
següents:

a) Haver estat adquirits en una explotació o haver 
tingut contacte només amb animals d’una explotació:

1r En la qual no s’hagin detectat clínicament les 
malalties següents:

L’agalàxia contagiosa del moltó (Mycoplasma aga-
lactiae) i l’agalàxia contagiosa de la cabra (Mycoplasma 
agalactiae, M. capricolum, M. mycoides subsp. mycoides 
Large Colouy) en el transcurs dels últims sis mesos.

La paratuberculosi o la limfadenitis caseosa, durant 
els últims 12 mesos.

L’adenomatosi pulmonar, el maedi-visna o l’artritis/
encefalitis viral caprina durant els tres últims anys. No 
obstant això, aquest termini queda reduït a 12 mesos si 
els animals afectats de maedi-visna o d’artritis/encefalitis 

viral caprina han estat sacrificats i els altres animals 
han donat reacció negativa a dues proves reconegudes 
d’acord amb el procediment comunitari previst, o que, 
sense perjudici del compliment dels requisits per a les 
altres malalties, aporti garanties, per a una o més de les 
malalties esmentades en el marc d’un programa aprovat 
d’acord amb els articles 10 i 11, equivalent per a la malal-
tia o malalties esmentades.

2n En la qual no hagi arribat a coneixement del vete-
rinari oficial encarregat d’expedir el certificat sanitari cap 
fet que permeti arribar a la conclusió que no s’han com-
plert els requisits del paràgraf 1r anterior.

3r El propietari de la qual hagi declarat no haver 
tingut coneixement d’aquest fet i a més hagi declarat per 
escrit que l’animal o els animals destinats als intercanvis 
intracomunitaris compleixen els requisits que preveu el 
paràgraf 1r anterior.

b) Respecte a l’epididimitis contagiosa del moltó (B. 
ovis), els moltons de reproducció sencers han de:

1r Procedir d’una explotació en què no s’hagi 
detectat en el transcurs dels últims 12 mesos cap cas 
d’epididimitis contagiosa del moltó (B. ovis).

2n No haver sortit d’aquesta explotació durant els 60 
dies anteriors a l’expedició.

3r Haver estat sotmesos, durant els 30 dies ante-
riors a l’expedició, a un examen serològic, amb resultat 
negatiu, practicat d’acord amb el que disposa l’annex IV o 
complir les garanties sanitàries equivalents a reconèixer 
d’acord amb el procediment que preveu la normativa 
comunitària.

c) El compliment d’aquests requisits s’ha d’esmentar 
en un certificat que s’ajusti al model aplicable d’entre els 
establerts a l’efecte per la normativa vigent de la Unió 
Europea.

Article 10. Programa nacional.

1. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, en 
col·laboració amb les comunitats autònomes, pot elabo-
rar un programa o programes nacionals obligatoris de 
vigilància de les malalties contagioses que enumera la 
llista II de l’annex II.

El programa ha d’indicar expressament el següent:
a) La situació de la malaltia en tot el territori nacio-

nal.
b) La justificació del programa, tenint en compte la 

importància de la malaltia i els seus avantatges des del 
punt de vista de la relació cost-beneficis previstos.

c) La zona geogràfica en què es vol aplicar el pro-
grama.

d) Els diferents estatuts aplicables a les granges i les 
normes que s’han d’aconseguir en cada categoria, així 
com els procediments de prova.

e) Els procediments de control del programa.
f) Les conseqüències de la pèrdua de l’estatut per 

part de l’explotació, pel motiu que sigui.
g) Les mesures que s’han de prendre en el cas que 

s’observin resultats positius en els controls realitzats 
d’acord amb les disposicions del programa.

2. El programa nacional s’ha de remetre a la Comis-
sió Europea als efectes de la seva aprovació i obtenció del 
finançament previst en la normativa comunitària.

Article 11. Qualificació d’Espanya.

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, en el 
cas que es pugui considerar Espanya totalment o parcial-
ment indemne d’algunes de les malalties de la llista II de 
l’annex II, ho ha de comunicar, mitjançant la via corres-
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ponent, a la Comissió Europea d’acord amb el procedi-
ment corresponent, i a aquest efecte la comunitat o les 
comunitats autònomes de què es tracti han de remetre al 
ministeri esmentat les justificacions adequades, i hi han 
d’indicar, en particular:

a) La naturalesa de la malaltia i l’historial de la seva 
aparició en el seu territori.

b) Els resultats de les proves de vigilància, basats en 
una investigació serològica, microbiològica, patològica i 
epidemiològica i en el fet que aquesta malaltia ha de ser 
declarada obligatòriament a les autoritats competents.

c) El període durant el qual s’ha efectuat la vigilàn-
cia.

d) Eventualment, el període durant el qual la vacu-
nació contra la malaltia ha estat prohibida i la zona geo-
gràfica afectada per aquesta prohibició.

e) Les normes que s’han seguit per al control de 
l’absència de la malaltia.

Article 12. Centres de concentració.

1. Els centres de concentració, per poder ser autori-
tzats per l’autoritat competent, han de complir, almenys, 
les condicions següents:

a) Estar sota el control d’un veterinari oficial, que 
garanteix, en particular, el compliment del que disposa 
l’article 3.5.

b) Estar situats en una zona que no sigui objecte de 
prohibició o restricció d’acord amb la normativa comuni-
tària o nacional corresponents.

c) Haver estat netejats i desinfectats abans de cada 
utilització, d’acord amb les instruccions del veterinari ofi-
cial.

d) Posseir, en funció de les capacitats d’acollida del 
centre de concentració:

1r Una instal·lació dedicada exclusivament a aquest 
fi quan se l’usi com a centre de concentració.

2n Instal·lacions adequades per carregar, descarre-
gar i albergar convenientment els animals, abeurar-los, 
alimentar-los i proporcionar-los les atencions que puguin 
necessitar. Aquestes instal·lacions s’han de poder netejar 
i desinfectar fàcilment.

3r Infraestructures d’inspecció adequades.
4t Infraestructures d’aïllament adequades.
5è Equips adequats de neteja i desinfecció dels 

locals i dels camions.
6è Una zona d’emmagatzematge suficient per al 

farratge, el jaç i els fems.
7è Un sistema adequat de desguàs.
8è Una oficina o local per al veterinari oficial.

e) Acceptar únicament animals identificats de con-
formitat amb la normativa comunitària i que compleixin 
les condicions de sanitat animal que fixa aquest Reial 
decret, en funció de la categoria d’animals de què es 
tracti. Amb aquesta finalitat, en admetre animals, el pro-
pietari del centre o el seu responsable ha de comprovar o 
fer comprovar els documents sanitaris o altres documents 
d’acompanyament propis de les espècies o categories de 
què es tracti.

f) Ser inspeccionats periòdicament per l’autoritat 
competent, a fi de comprovar el manteniment de les con-
dicions que en van permetre l’autorització.

2. El propietari del centre de concentració o 
el seu responsable, bé basant-se en el document 
d’acompanyament, bé en els números o les marques 
d’identificació dels animals, ha d’inscriure en un registre 
o suport informàtic, que ha de conservar durant almenys 
tres anys, les informacions següents:

a) El nom del propietari, l’origen, la data d’entrada 
i de sortida, el número i la identificació dels animals 
de l’espècie ovina i cabruna o el número de registre de 
l’explotació d’origen dels animals que entrin al centre, el 
número d’aprovació, si s’escau, o el registre del centre 
de concentració pel qual hagin passat els animals abans 
d’entrar al centre i la seva destinació proposada.

b) El número de registre del transportista i el número 
de llicència del camió que lliuri o reculli els animals del 
centre.

3. L’autoritat competent ha d’assignar un número 
d’autorització a cada centre de concentració autori-
tzat. Aquesta autorització es pot limitar a una o una 
altra espècie inclosa en aquest Reial decret, o a ani-
mals de reproducció, a animals d’engreix o a animals 
d’abastament. L’autoritat competent ha de notificar al 
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, perquè ho 
traslladi posteriorment a la Comissió Europea, mitjançant 
la via corresponent, la llista dels centres de concentració 
autorizats, així com qualsevol actualització.

4. L’autoritat competent pot suspendre o retirar 
l’autorització en cas d’incompliment d’aquest article o 
altres disposicions adequades d’aquest Reial decret o 
de qualsevol altra norma aplicable en matèria de policia 
sanitària. Es pot tornar a concedir l’autorització quan 
l’autoritat competent constati que el centre de concentra-
ció compleix plenament totes les disposicions pertinents 
d’aquest Reial decret.

5. L’autoritat competent s’ha de cerciorar que, quan 
estiguin en funcionament, els centres de concentració tin-
guin un nombre suficient de veterinaris oficials per dur a 
terme totes les tasques que els corresponen.

Article 13. Comerciants.

1. Tots els comerciants han d’estar registrats en el 
registre corresponent de l’autoritat competent, i, a efec-
tes del comerç intracomunitari, han d’estar aprovats per 
aquesta, i disposar d’un número d’autorització expedit 
per l’autoritat. Així mateix, han de vetllar perquè els 
comerciants aprovats compleixin, almenys, les condi-
cions següents:

a) Únicament han de comerciar amb animals iden-
tificats i que provinguin d’explotacions que s’ajustin a 
les condicions que fixa l’article 3. Amb aquesta finalitat, 
el comerciant ha de vetllar perquè els animals estiguin 
correctament identificats i vagin acompanyats dels docu-
ments sanitaris corresponents de conformitat amb aquest 
Reial decret.

b) El comerciant, o bé basant-se en el document 
d’acompanyament, o bé en els números o les marques 
d’identificació dels animals, ha d’inscriure en un registre 
o suport informàtic, que ha de conservar durant almenys 
tres anys, les informacions següents:

1a  El nom del propietari, l’origen, la data de compra, 
les categories, el nombre i la identificació dels animals 
de l’espècie ovina i cabruna o el número de registre de 
l’explotació d’origen dels animals adquirits, el número 
d’aprovació, si s’escau, o el registre del centre de con-
centració pel qual hagin passat els animals abans de 
l’adquisició i la seva destinació.

2a  El número de registre del transportista i/o el 
número de llic ència del camió que lliuri o reculli els 
animals.

3a  El nom i l’adreça del comprador i la destinació 
dels animals.

4a  Les còpies dels plans de viatge i/o el número de 
sèrie dels certificats sanitaris.

c) Quan el comerciant mantingui animals en les 
seves instal·lacions, ha de vetllar perquè:



3052 Suplement núm. 20Dissabte 16 d´octubre 2004

1r S’emprengui una formació específica del perso-
nal que es faci càrrec dels animals pel que fa a l’aplicació 
dels requisits d’aquest Reial decret i a la cura i a la protec-
ció dels animals.

2n Els animals adquirits siguin sotmesos als controls 
i les proves necessaris, efectuats pel veterinari oficial, i es 
prenguin totes les mesures necessàries per evitar la pro-
pagació de malalties.

2. Totes les instal·lacions utilitzades per un comer-
ciant per a l’exercici de la seva activitat han d’estar 
registrades en el registre corresponent de l’autoritat com-
petent, i dotades d’un número d’autorització expedit per 
aquesta. Així mateix, han de complir, almenys, les condi-
cions següents:

a) Estar sota la supervisió d’un veterinari oficial.
b) Estar situades en una zona que no sigui objecte de 

prohibició o restricció d’acord amb la normativa comuni-
tària o nacional aplicable.

c) Tenir:

1r Instal·lacions adequades, de capacitat suficient, 
i, en particular, infraestructures d’inspecció i d’aïllament 
adequades per poder aïllar tots els animals en cas de brot 
d’una malaltia contagiosa.

2n Instal·lacions adequades per descarregar i, quan 
sigui necessari, albergar convenientment els animals, 
abeurar-los, alimentar-los i proporcionar-los les atencions 
que puguin necessitar. Aquestes instal·lacions s’han de 
poder netejar i desinfectar fàcilment.

3r Una superfície suficient per recollir el jaç i els 
fems.

4t Un sistema adequat de recollida d’aigües brutes.

d) Ser netejades i desinfectades abans de cada utilit-
zació, d’acord amb les instruccions del veterinari oficial.

3. L’autoritat competent pot suspendre o retirar 
l’autorització en cas d’incompliment d’aquest article o 
d’altres disposicions d’aquest Reial decret o de qualsevol 
altra norma aplicable en matèria de policia sanitària. Es 
pot tornar a concedir l’autorització quan l’autoritat com-
petent constati que el comerciant compleix totes les dis-
posicions pertinents d’aquest Reial decret.

4. L’autoritat competent du a terme inspeccions 
periòdiques, a fi de comprovar el compliment adequat 
dels requisits d’aquest article.

Article 14. Transportistes.

1. Els transportistes als quals fa referència l’article 5 
del Reial decret 1041/1997, de 27 de juny, han de complir 
les condicions addicionals següents:

a) Per al transport d’animals, han d’utilitzar mitjans 
de transport que:

1r Hagin estat construïts de tal forma que els excre-
ments, el jaç o el pinso no puguin vessar o caure des del 
vehicle.

2n Hagin estat netejats i desinfectats amb ajuda 
de desinfectants oficialment autoritzats, immediatament 
després de cada transport d’animals o de qualsevol pro-
ducte que pugui afectar la salut dels animals, i, en cas 
que sigui necessari, abans de qualsevol nou carregament 
d’animals, utilitzant desinfectants oficialment autoritzats.

b) Han de disposar d’instal·lacions de neteja i desin-
fecció adequades, autoritzades per l’autoritat competent, 
incloses instal·lacions per a l’emmagatzematge del jaç i 
els fems, o bé han de provar documentalment que aques-
tes operacions són realitzades per tercers autoritzats per 
l’autoritat competent.

2. El transportista ha de portar un registre per a cada 
vehicle que faci el transport d’animals, que ha de mante-
nir durant un període mínim de tres anys, i ha de contenir, 
almenys, la informació següent:

a) Els llocs i les dates de recollida i el nom, o el nom 
comercial, i la direcció de l’explotació o del centre de con-
centració on es van recollir els animals.

b) Els llocs i les dates de lliurament i el nom, o nom 
comercial, i l’adreça del destinatari o dels destinataris.

c) L’espècie i el nombre d’animals transportats.
d) La data i el lloc de desinfecció.
e) Els detalls de la documentació d’acompanyament, 

especialment el número de sèrie dels certificats.

3. Els transportistes han de vetllar perquè la partida 
d’animals no entri en contacte en cap moment amb ani-
mals d’un estatut sanitari inferior, des de la seva sortida 
de l’explotació o del centre de concentració d’origen fins 
a la seva arribada a destinació.

4. Les autoritats competents han de vetllar perquè 
els transportistes es comprometin per escrit a:

a) Prendre totes les mesures necessàries per complir 
aquest Reial decret i, en particular, les disposicions que 
recull aquest article relatives a la documentació apro-
piada que ha d’acompanyar els animals.

b) I confiar el transport dels animals a personal 
que tingui la capacitat, la competència professional i els 
coneixements necessaris.

5. En cas d’incompliment de les disposicions 
d’aquest article, és aplicable, en la part que correspongui, 
el que disposen els articles 9 i 12 del Reial decret 1041/1997, 
de 27 de juny.

Article 15. Certificat sanitari.

1. Durant el transport al seu lloc de destinació, els 
animals de les espècies ovina i cabruna han d’anar acom-
panyats d’un certificat sanitari conforme, segons escaigui, 
al model aplicable d’entre els establerts a l’efecte per la 
normativa vigent de la Unió Europea. El certificat ha de 
constar d’un sol full o, quan es requereixi més d’una 
pàgina, s’ha de presentar de manera que totes les pàgi-
nes formin part d’un conjunt integrat i indivisible, i ha 
de portar un número de sèrie. S’ha d’expedir el dia de 
l’examen veterinari i ha d’estar redactat, almenys, en cas-
tellà i en un dels idiomes oficials del país de destinació. El 
certificat té una validesa de 10 dies a partir de la data del 
control sanitari.

2. Els controls sanitaris per a l’expedició del certificat 
sanitari, incloses les garanties addicionals, per a un lot 
d’animals, es poden fer en l’explotació d’origen, en un 
centre de concentració aprovat o, en el cas dels animals 
d’abastament, a les instal·lacions aprovades del comer-
ciant. A aquest efecte, l’autoritat competent ha de vetllar 
perquè qualsevol certificat sanitari sigui expedit pel vete-
rinari oficial al final de les inspeccions, visites i controls 
que estableix aquest Reial decret.

3. El veterinari que té la responsabilitat oficial del 
centre de concentració ha de dur a terme tots els controls 
necessaris en els animals que li arribin.

4. Per als ovins i cabrum d’engreix o reproducció 
enviats a un altre Estat membre des d’un centre de con-
centració aprovat situat a Espanya, el certificat sanitari a 
què fa referència l’apartat 1, conforme al model aplicable, 
segons el cas, d’entre els establerts a l’efecte per la nor-
mativa vigent de la Unió Europea, només es pot estendre 
sobre la base dels controls que estableix l’apartat 3 i d’un 
document oficial, emplenat pel veterinari oficial respon-
sable de l’explotació d’origen que contingui la informació 
necessària.
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5. Per als ovins i el cabrum d’abastament que es 
traslladin a un altre Estat membre des d’un centre de 
concentració aprovat, o unes instal·lacions del comer-
ciant aprovades, situats a Espanya, el certificat sanitari a 
què fa referència l’apartat 1, conforme al model aplicable 
d’entre els establerts a l’efecte per la normativa vigent 
de la Unió Europea, només es pot expedir sobre la base 
dels controls que estableix l’apartat 3 i d’un document 
oficial que contingui la informació necessària, emplenat 
pel veterinari oficial responsable de l’explotació d’origen 
o pel centre de concentració aprovat esmentat a l’apartat 
3.a).1r de l’article 7.

6. Quan un centre de concentració espanyol aprovat 
d’acord amb l’apartat 3.b).2n de l’article 7, rebi ovins i 
cabrum d’abastament procedents d’un altre Estat mem-
bre de la Unió Europea i no destinats a l’Estat espanyol, 
el veterinari oficial responsable d’aquell ha d’emetre un 
certificat a l’Estat membre de destinació, i ha d’expedir 
un segon certificat sanitari conforme al model aplicable 
d’entre els establerts a l’efecte per la normativa vigent de 
la Unió Europea, i l’ha d’emplenar amb les dades perti-
nents dels certificats sanitaris originals i adjuntar-los una 
còpia oficialment comparada d’aquell. En aquest cas, la 
validesa combinada dels certificats no pot ser superior a 
la que estableix l’apartat 1.

7. El veterinari oficial que expedeixi un certificat 
sanitari per als intercanvis intracomunitaris d’acord amb 
els models aplicables, segons el cas, d’entre els establerts 
a l’efecte per la normativa vigent de la Unió Europea, ha 
de vetllar perquè es registri el moviment d’animals en el 
sistema ANIMO el dia en què expedeixi el certificat.

Article 16. Altres normes.

Les regles que preveu el Reial decret 1316/1992, de 
30 d’octubre, són aplicables en particular als controls en 
origen, a l’organització i al curs que s’ha de donar als con-
trols que efectua l’Estat membre de destinació, així com a  
les mesures de salvaguarda que s’hagin d’aplicar.

Article 17. Controls de la Comissió Europea.

1. En la mesura que sigui necessària per a l’aplicació 
del que disposa aquest Reial decret, i d’acord amb el 
que preveu la normativa comunitària aplicable, experts 
veterinaris de la Comissió Europea poden realitzar con-
trols «in situ», durant la realització dels quals represen-
tants del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació han 
d’acompanyar els representants dels òrgans competents 
de les comunitats autònomes.

2. Quan es facin els controls esmentats, els òrgans 
competents de les comunitats autònomes i del Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, en l’àmbit de les seves 
competències, han de prestar als experts de la Comissió 
Europea tota l’assistència necessària per al desenvolupa-
ment de les seves funcions.

CAPÍTOL III

Importació de països tercers

Article 18. Llista de països.

Els animals vius de les espècies ovina i cabruna úni-
cament poden procedir dels països que figuren a la llista 
de la Decisió 79/542/CEE del Consell, de 21 de desembre 
de 1979, per la qual s’estableix la llista de països tercers 
dels quals s’autoritzen les importacions d’animals de les 
espècies bovina, porcina, ovina, cabruna i equina, carn 
fresca i productes carnis.

Article 19. Requisits generals.

Amb caràcter general, només s’autoritza la importació 
d’animals de les espècies ovina i cabruna de països ter-
cers si compleixen els requisits següents:

a) Que estiguin indemnes de les malalties que es 
detallen a continuació, a les quals els animals en qüestió 
siguin receptius, almenys, des dels últims 12 mesos: pesta 
dels petits remugants, malaltia epizoòtica hemorràgica, 
verola ovina, verola caprina i febre de la vall del Rift.

b) Que no hagin estat vacunats contra les malalties 
abans enumerades a les quals els animals en qüestió 
siguin receptius, durant els últims 12 mesos.

Article 20. Permanència prèvia.

La importació d’animals vius de les espècies ovina i 
cabruna queda supeditada al fet que els animals esmen-
tats, abans de l’embarcament, amb vista a la seva expe-
dició cap a Espanya, hagin romàs, sense interrupció, en 
el territori d’un país tercer o part d’aquest que figuri a la 
llista elaborada de conformitat amb la Decisió 79/542/CEE 
del Consell, de 21 de desembre de 1979, des de sis mesos 
abans, com a mínim, si són animals de reproducció o 
d’engreix, o des del seu naixement si aquests animals 
tenen menys de sis mesos, i durant almenys tres mesos si 
es tracta d’animals d’abastament o des del seu naixement 
si aquests animals tenen menys de tres mesos.

Article 21. Models de certificats.

Els models de certificació sanitària que han 
d’acompanyar els animals de les espècies ovina i cabruna 
procedents de països tercers són els establerts a l’efecte 
per la normativa vigent de la Unió Europea.

Article 22. Certificat.

L’autorització d’importació d’animals de l’espècie 
ovina i cabruna queda supeditada a la presentació d’un 
certificat expedit pel veterinari oficial del país tercer 
exportador. Aquest certificat, que ha d’acompanyar els 
animals, ha  de tenir les característiques següents:

a) Ser expedit el mateix dia que es carreguin els ani-
mals amb destinació a Espanya.

b) Estar redactat almenys en castellà i en la llengua 
del país d’origen.

c) Indicar que els animals de les espècies ovina i 
cabruna són conformes a les exigències sanitàries que 
estableix aquest Reial decret i compleixen els requisits 
que el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació fixa per 
a cada país tercer.

d) Constar d’un sol full.
e) Tenir un destinatari únic.

Article 23. Control sanitari.

Quan es procedeixi a importar animals vius de les 
espècies ovina i cabruna, els serveis veterinaris de les 
duanes, dependents del Ministeri d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació, han de fer el control sanitari d’aquests ani-
mals, sigui quin sigui el règim duaner sota el qual aquests 
s’hagin declarat.

Article 24. Prohibició.

La importació o circulació en el territori nacional dels 
animals vius de les espècies ovina i cabruna l’han de pro-
hibir les autoritats competents quan els serveis veterinaris 
oficials de duanes, dependents del Ministeri d’Agricultura, 



3054 Suplement núm. 20Dissabte 16 d´octubre 2004

Pesca i Alimentació, constatin, en fer el control duaner, 
alguna o algunes de les circumstàncies següents:

a) Que els animals no procedeixen del territori d’un 
país tercer que figuri a la llista aprovada per la Decisió 
79/ 542/CEE del Consell, de 21 de desembre de 1979.

b) Que els animals pateixen, se sospita que pateixen 
una malaltia contagiosa per als animals o per a les perso-
nes o estan contaminats per aquesta malaltia.

c) Que el país exportador no ha complert els requi-
sits que preveu aquest Reial decret, en particular els arti-
cles 4, 8, 9 i 19, així com els que preveu  l’annex I.

d) Que el certificat sanitari que acompanya els ani-
mals no respon a les condicions que preveu l’article 22.

Article 25. Mesures sanitàries.

Quan s’hagi procedit al control previst a l’article ante-
rior, els serveis veterinaris oficials de les duanes, depen-
dents del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, han 
d’adoptar totes les mesures sanitàries que considerin 
necessàries, i especialment:

a) La immobilització i quarantena si se sospita que 
els animals estan afectats o contaminats per una malaltia 
contagiosa.

b) Si el certificat no s’ajusta als requisits que preveu 
l’article 22, a instància de l’exportador, del destinatari o 
del seu representant, s’han de mantenir els animals sota 
control, a l’espera que es resolguin les irregularitats pre-
sentades en el certificat.

c) No permetre l’entrada i tornar els animals la 
circulació dels quals no es pugui admetre, d’acord amb 
l’article 24, si no hi ha raons de sanitat animal que s’hi 
oposin. Quan no sigui possible la devolució dels animals, 
els serveis veterinaris oficials de duanes dependents del 
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació han d’ordenar 
el sacrifici, i han d’indicar, si s’escau, l’escorxador autorit-
zat al qual s’han de conduir els animals.

d) El sacrifici i la destrucció de la partida d’animals 
quan, després de la realització del control sanitari, es 
constati o se sospiti que aquests animals estan afectats 
per una malaltia contagiosa.

Article 26. Altres controls.

Els animals de les espècies ovina i cabruna que hagin 
estat acceptats en el territori de la Unió Europea després 
de la realització dels controls sanitaris que preveu un altre 
Estat membre i que estiguin destinats a Espanya es poden 
sotmetre en el territori espanyol a nous controls sanitaris, 
per tal de comprovar que es compleixen les exigències 
d’aquest Reial decret.

Article 27. Despeses.

Les despeses ocasionades en aplicació dels articles 
24, 25 i 26, inclosos el sacrifici i la destrucció dels animals, 
són a càrrec de l’importador, del destinatari o del seu 
mandatari, sense que hi hagi cap indemnització a càrrec 
de l’Estat espanyol. No obstant això, sempre que el nivell 
de garantia sanitària no es vegi afectat, es concedeix a 
l’importador la possibilitat d’elegir, entre les mesures de 
què es tracti en cada cas, la mesura o les mesures que 
consideri més oportunes.

Article 28. Animals d’abastament.

Els animals d’abastament s’han de conduir directa-
ment a l’escorxador de destinació, on s’han de sacrificar 
com a màxim cinc dies laborables després de la seva 
entrada a l’escorxador.

CAPÍTOL IV

Règim sancionador

Article 29. Infraccions i sancions.

En el cas d’incompliment del que disposa aquest Reial 
decret, és aplicable el règim d’infraccions i sancions que 
estableix la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal, 
sense perjudici de les possibles responsabilitats civils, 
penals o d’un altre ordre que hi poden concórrer.

Disposició addicional única. Referències al Reial decret 
2121/1993, de 3 de desembre.

Les referències que conté la normativa vigent al Reial 
decret 2121/1993, de 3 de desembre, relatiu a les normes 
de policia sanitària que regulen els intercanvis intraco-
munitaris i les importacions de països tercers d’animals 
de les espècies ovina i cabruna, s’entenen fetes a 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 especialment el Reial decret 2121/1993, de 3 de 
desembre, relatiu a les normes de policia sanitària que 
regulen els intercanvis intracomunitaris i les importa-
cions de països tercers d’animals de les espècies ovina i 
cabruna.

Disposició final primera. Títols competencials.

Aquest Reial decret té caràcter bàsic i es dicta a 
l’empara del que disposa l’article 149.1.16a de la Constitu-
ció, pel qual s’atribueix a l’Estat la competència exclusiva 
en matèria de bases i coordinació general de la sanitat. 
S’exceptua la regulació que contenen els articles 18 al 
28, ambdós inclosos, que es dicta a l’empara del que 
disposa l’article 149.1.10a i 16a de la Constitució, pel qual 
s’atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria 
de comerç exterior i de sanitat exterior, respectivament.

Disposició final segona. Facultat de desplegament i 
modificació.

Es faculta el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimen-
tació per dictar, en l’àmbit de les seves competències, 
les disposicions necessàries per al compliment del que 
disposa aquest Reial decret, així com per modificar-ne els 
annexos en funció de les modificacions que es produeixin 
per disposicions comunitàries.

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, 27 de setembre de 2004.

JUAN CARLOS R.   

La vicepresidenta primera del Govern
i ministra de la Presidència,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ
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 ANNEX I

CAPÍTOL I

Explotació, Estat, província o comunitat autònoma ofi-
cialment indemne de brucel·losi (B. melitensis)

I. Explotació ovina o cabruna oficialment indemne 
de brucel·losi (B. melitensis).

A. Concessió de l’estatut.

Es considera oficialment indemne de brucel·losi (B. 
melitensis):

1. L’explotació en la qual:

a) Tots els animals de les espècies sensibles a la 
brucel·losi (B. melitensis) estiguin exempts de signes 
clínics o de qualsevol altra manifestació de brucel·losi (B. 
melitensis) almenys des de 12 mesos abans.

b) No es trobin animals de les espècies ovina o 
cabruna vacunats contra la brucel·losi (B. melitensis), 
llevat que es tracti d’animals que hagin estat vacunats 
almenys dos anys abans amb la vacuna Rev.1 o amb qual-
sevol altra vacuna autoritzada pel procediment comuni-
tari previst.

c) S’hagin realitzat dues proves amb resultat nega-
tiu i amb intervals de sis mesos com a mínim, segons 
l’annex III, a tots els animals de les espècies ovina i 
cabruna de l’explotació que tinguin més de sis mesos en 
el moment de la prova.

d) Després de fer les proves que preveu el paràgraf 
c), només hi ha ovins i cabrum nascuts en l’explotació o 
que procedeixin d’una explotació oficialment indemne 
de brucel·losi o d’una explotació indemne de brucel·losi, 
en les condicions que defineix l’apartat I.D, i en la qual, 
després de la seva qualificació, se segueixen complint els 
requisits que preveu l’apartat I.B.

2. Una explotació que estigui en un Estat membre 
o en una província o comunitat autònoma reconeguda 
oficialment indemne de brucel·losi d’acord amb el que 
disposa l’apartat II.

B. Conservació de l’estatut.
1. En les explotacions ovines o cabrunes oficialment 

indemnes de brucel·losi (B. melitensis) situades fora del 
territori declarat oficialment indemne de brucel·losi en les 
quals, després d’haver estat qualificades, la introducció 
d’animals es faci d’acord amb els requisits de l’apartat 
I.D, anualment s’ha de controlar en cadascuna d’aquestes 
una part representativa del bestiar oví i cabrum de més 
de sis mesos. L’explotació ha de mantenir l’estatut si els 
resultats de les proves són negatius.

En cada explotació la part representativa d’animals 
que han de ser controlats ha d’incloure:

Tots els animals mascles sencers de més de sis 
mesos.

Tots els animals introduïts en l’explotació després del 
control precedent.

El 25 per cent de les femelles en edat fèrtil (sexualment 
madures) o nodrisses, sense que el seu nombre pugui ser 
inferior a 50 per explotació, llevat d’explotacions amb 
menys de 50 femelles d’aquestes característiques, en les 
quals s’han de controlar totes les femelles.

2. Per a una província o comunitat autònoma que no 
sigui oficialment indemne i en la qual més del 99 per cent 
de les explotacions ovines o cabrunes estiguin declara-
des oficialment indemnes de brucel·losi (B. melitensis), 
la periodicitat del control de les explotacions ovines o 
cabrunes oficialment indemnes de brucel·losi es pot fixar 
en tres anys, sempre que les explotacions que no siguin 

oficialment indemnes estiguin situades sota control ofi-
cial o estiguin sotmeses a un programa d’eradicació.

C. Sospita o aparició de la brucel·losi.
1. Si en una explotació ovina o cabruna oficialment 

indemne de brucel·losi:
a) Es comprova una sospita de brucel·losi (B. meli-

tensis) en un animal o diversos animals de les espècies 
ovina o cabruna, l’òrgan competent de la comunitat 
autònoma li ha de retirar aquesta qualificació. No obstant 
això, aquesta qualificació podria ser suspesa provisio-
nalment si l’animal o els animals són eliminats o aïllats 
immediatament mentre s’espera una confirmació oficial 
de brucel·losi (B. melitensis).

b) Es confirma la brucel·losi (B. melitensis), l’òrgan 
competent de la comunitat autònoma pot aixecar la 
suspensió provisional si són sacrificats tots els animals 
infectats o tots els animals de l’espècie o que hagin pogut 
ser infectats i si donen resultat negatiu dues proves realit-
zades, d’acord amb les disposicions de l’annex III, amb un 
interval d’almenys tres mesos, a tots els animals de més 
de sis mesos de l’explotació.

2. Si l’explotació que preveu l’apartat 1 està en una 
província o comunitat autònoma declarada oficialment 
indemne de brucel·losi (B. melitensis), se n’ha d’informar 
immediatament la Comissió Europea i els altres estats 
membres.

L’òrgan competent de la comunitat autònoma ha de 
disposar:

a) El sacrifici dels animals infectats i dels que ho 
puguin estar en l’explotació afectada. L’Estat membre de 
què es tracti ha de mantenir informats de l’evolució de la 
situació la Comissió Europea i els altres estats membres.

b) La realització d’una enquesta epidemiològica 
i els ramats epidemiològicament relacionats amb el 
ramat infectat s’han de sotmetre a les proves que preveu 
l’apartat 1.b).

3. Si es confirma el brot de brucel·losi d’acord amb 
l’apartat 2, la Comissió Europea, després d’haver valorat 
les circumstàncies de la recrudescència de la brucel·losi 
(B. melitensis), ha d’adoptar, si aquesta valoració ho 
justifica, segons el procediment comunitari previst, una 
decisió per la qual se suspèn o es retira aquest estatut 
a aquesta província o comunitat autònoma. Si és així, la 
recuperació de l’estatut només pot tenir lloc d’acord amb 
el mateix procediment.

D. Introducció d’animals en una explotació ovina o 
cabruna oficialment indemne de brucel·losi (B. meliten-
sis).

Únicament poden ser introduïts en una explotació 
ovina o cabruna oficialment indemne de brucel·losi els 
animals de les espècies ovina o cabruna que compleixin 
els requisits següents:

a) Procedir d’una explotació ovina o cabruna oficial-
ment indemne de brucel·losi.

b) O bé procedir d’una explotació indemne de 
brucel·losi, estar identificats individualment segons el 
que disposa l’article 4.1.a) d’aquest Reial decret, no haver 
estat mai vacunats contra la brucel·losi o, si ho han estat, 
que ho hagin estat més de dos anys abans. No obstant 
això, també poden ser introduïdes femelles de més de 
dos anys que hagin estat vacunades abans de l’edat de 
set mesos, i haver estat aïllades en l’explotació d’origen 
sota control oficial i durant aquest període haver patit 
dues proves, amb un interval de sis setmanes com a 
mínim, d’acord amb l’annex III, amb resultats negatius.

II. Estat membre, província o comunitat autònoma 
oficialment indemne de brucel·losi.
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Qualsevol Estat membre, o qualsevol província o 
comunitat autònoma, pot ser reconegut, d’acord amb 
el procediment comunitari previst, com a oficialment 
indemne de brucel·losi:

1. Sempre que es compleixin aquests requisits:

a) Que almenys el 99,8 per cent de les explotacions 
ovines o cabrunes siguin explotacions oficialment indem-
nes de brucel·losi, o

b) Que compleixi els requisits següents:

Que la brucel·losi sigui una malaltia de declaració 
obligatòria des de cinc anys abans com a mínim.

Que no s’hagi confirmat oficialment cap cas de 
brucel·losi ovina o cabruna des d’almenys cinc anys 
abans.

Que la vacunació estigui prohibida des de tres anys 
abans com a mínim, i

c) Per als quals el compliment de les condicions hagi 
estat comprovat d’acord amb el procediment comunitari 
previst.

2. En els quals es compleixin els requisits que pre-
veu l’apartat 1 i:

a) Cada any controls aleatoris practicats bé en les 
explotacions o en els escorxadors demostrin amb una 
taxa de certesa del 99 per cent que menys del 0,2 per 
cent de les explotacions estan infectades, o bé almenys el 
10 per cent dels ovins i del cabrum de més de sis mesos 
hagin donat resultat negatiu en alguna de les proves rea-
litzades de conformitat amb l’annex III.

b) Se segueixin complint les condicions de la quali-
ficació.

CAPÍTOL II

Explotació ovina o cabruna indemne de brucel·losi
(B. melitensis)

A. Obtenció del títol.
Es considera indemne de brucel·losi (B. melitensis) 

l’explotació ovina o cabruna en la qual:
1. Es compleixin els requisits següents:
a) Tots els animals de les espècies sensibles a la 

brucel·losi (B. melitensis) estiguin exempts de signes 
clínics o de qualsevol altra manifestació de brucel·losi 
almenys des de 12 mesos abans.

b) Tots els animals de les espècies ovina o cabruna, 
o alguns, hagin estat vacunats amb la vacuna Rev. 1 o 
amb qualsevol altra vacuna autoritzada pel procediment 
comunitari previst abans de l’edat de set mesos.

c) Hagin donat resultat negatiu dues proves efectua-
des amb un interval de sis mesos com a mínim, d’acord 
amb l’annex III, a tots els animals vacunats de les espècies 
ovina o cabruna de més de 18 mesos en el moment de la 
prova.

d) Hagin donat resultat negatiu dues proves efectua-
des amb un interval de sis mesos com a mínim, d’acord 
amb l’annex III, a tots els animals no vacunats de les espè-
cies ovina o cabruna i de més de sis mesos en el moment 
de la prova.

e) Després de la realització de les proves que pre-
veuen els paràgrafs c) o d) només hi hagi animals de les 
espècies ovina o cabruna que hagin nascut a l’explotació 
o que provinguin d’una explotació indemne de brucel·losi 
segons les condicions que preveu l’apartat D.

2. Després de la seva qualificació, se segueixin com-
plint els requisits que preveu l’apartat B.

B. Conservació de l’estatut.

S’ha de fer una prova anual a una part representativa 
del cens d’animals de les espècies ovina i cabruna de cada 
explotació. El títol de l’explotació només es pot conservar 
si els resultats de les proves són negatius.

En cada explotació, la part representativa d’animals 
que han de ser controlats ha d’incloure:

1. Tots els mascles sencers i no vacunats de més de 
sis mesos.

2. Tots els animals introduïts en l’explotació després 
del control precedent.

3. El 25 per cent de les femelles en edat fèrtil (sexual-
ment madures) o nodrisses, sense que el seu nombre 
pugui ser inferior a 50 per explotació, llevat d’explotacions 
amb menys de 50 femelles d’aquestes característiques, 
en les quals han de ser controlades totes les femelles.

C. Sospita o aparició de la brucel·losi.
1. Si en una explotació ovina o cabruna indemne de 

brucel·losi es comprova una sospita de brucel·losi (B. meliten-
sis) en un o diversos animals de les espècies ovina o cabruna, 
se li ha de retirar l’estatut esmentat. No obstant això, aquest 
podria ser suspès provisionalment si l’animal o els animals 
són eliminats o aïllats immediatament mentre s’espera la 
confirmació oficial de la brucel·losi (B. melitensis).

2. Si es confirma la brucel·losi (B. melitensis) es pot 
aixecar la suspensió provisional si són sacrificats tots 
els animals infectats o que hagin pogut ser infectats i si 
dues proves efectuades, d’acord amb les disposicions de 
l’annex III, amb un interval de tres mesos, com a mínim, a 
tots els animals vacunats de més de 18 mesos i a tots els 
animals no vacunats de més de sis mesos, donen resultat 
negatiu.

D. Introducció d’animals en una explotació ovina o 
cabruna indemne de brucel·losi (B. melitensis).

Únicament poden ser introduïts en una explotació 
ovina o cabruna indemne de brucel·losi els animals de 
les espècies ovina o cabruna que compleixin els requisits 
següents:

1. Procedir d’una explotació ovina o cabruna oficial-
ment indemne o indemne de brucel·losi (B. melitensis).

2. Procedir, fins a la data prevista per a la qualifica-
ció de les explotacions en el marc dels plans d’eradicació 
aprovats d’acord amb la normativa corresponent, d’una 
explotació que no sigui el tipus esmentat a l’apartat 1 i 
complir els requisits següents:

a) Estar identificats individualment segons el que 
disposa l’article 4.1.a) d’aquest Reial decret.

b) Ser originaris d’una explotació en què tots els ani-
mals d’espècies sensibles a la brucel·losi (B. melitensis) estan 
exempts de signes clínics o de qualsevol altre símptoma de 
brucel·losi des de 12 mesos abans com a mínim.

c) No haver estat vacunats en els dos anys anteriors, 
i haver estat aïllats en l’explotació d’origen sota control 
veterinari i durant aquest període haver patit dues proves, 
amb un interval de sis setmanes, com a mínim, d’acord 
amb l’annex III, amb resultat negatiu; o haver estat vacu-
nats amb la vacuna Rev. 1, o amb qualsevol altra vacuna 
autoritzada segons el procediment comunitari previst, 
abans de l’edat de set mesos i com a màxim 15 dies abans 
de la seva introducció en l’explotació de destinació.

E. Canvi de l’estatut.

Una explotació ovina o cabruna indemne de brucel·losi 
(B. melitensis) pot obtenir l’estatut d’explotació ovina o 
cabruna oficialment indemne de brucel·losi (B. meliten-
sis) després d’un període mínim de dos anys si:

a) No hi ha cap animal vacunat durant aquest 
període contra la brucel·losi (B. melitensis).
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b) Es respecten sense interrupció durant l’esmentat 
període les condicions que preveu l’apartat D.2.

c) En finalitzar el segon any, una prova practicada, 
d’acord amb l’annex III, als animals de més de sis mesos 
dóna resultat negatiu.

ANNEX II
I. (1)

a) Febre aftosa.
b) Brucel·losi (B. melitensis).
c) Epididimitis contagiosa del moltó (B. ovis).
d) Carboncle bacteridià.
e) Ràbia.

II.
a) Agalàxia contagiosa.
b) Paratuberculosi.
c) Limfadenitis caseosa.
d) Adenomatosi pulmonar.
e) Maedi-visna.
f) Artritis/encefalitis viral caprina.

ANNEX III

Proves per a la detecció de la brucel·losi
(B. melitensis)

La detecció de la brucel·losi (B. melitensis) s’efectua 
per mitjà de la prova «rosa de Bengala» o per mitjà de la 
prova de «fixació del complement» que es descriu a con-
tinuació o per qualsevol altre mètode reconegut d’acord 
amb el procediment comunitari previst.

1. «Rosa de Bengala».
La prova «rosa de Bengala» pot ser utilitzada com a 

prova de serodiagnòstic en les explotacions d’animals de 
les espècies ovina o cabruna amb la finalitat de concedir-
los el títol d’explotació oficialment indemne o indemne de 
brucel·losi.

En cas d’utilitzar per a la detecció de brucel·losi (B. meli-
tensis) la prova de «rosa de Bengala» i obtenir més d’un 
cinc per cent dels animals de l’explotació amb reacció posi-
tiva, s’efectua un control complementari de cada animal de 
l’explotació mitjançant una prova de fixació del complement.

2. «Fixació del complement».
La prova de «fixació del complement» queda reser-

vada per a les proves efectuades individualment als ani-
mals. La prova de «fixació del complement» pot ser utilit-
zada en les explotacions d’animals de les espècies ovina o 
cabruna amb la finalitat de concedir-los el títol d’explotació 
oficialment indemne o indemne de brucel·losi.

Per a la prova de «fixació del complement», es con-
sidera positiu el sèrum que contingui com a mínim 20 
unitats ICFT per ml.

El sèrum de treball (de control diari) s’ha d’escampar 
en relació amb el sèrum estàndard i conformar-se sèrum 
estàndard internacional «antibrucella abortus» preparat 
pel laboratori veterinari central de Weybridge, Regne 
Unit.

Els antígens utilitzats han de ser autoritzats pel labo-
ratori nacional de referència i estandarditzats amb relació 
al segon sèrum estàndard internacional «antibrucella 
abortus».

ANNEX IV

Prova oficial de detecció de l’epididimitis
contagiosa del moltó (B. ovis)

Prova de «fixació del complement».
L’antigen específic utilitzat ha de ser autoritzat pel 

laboratori nacional de referència i ha de ser estandarditzat 

en relació amb el sèrum estàndard internacional «antibru-
cella ovis».

El sèrum de treball (de control diari) s’ha de graduar 
en relació amb el sèrum estàndard internacional «anti-
brucella ovis» preparat pel laboratori veterinari central de 
Weybridge, Surrey, Regne Unit.

Es considera positiu el sèrum que contingui com a 
mínim 50 unitats internacionals per ml.

MINISTERI DE TREBALL 
I AFERS SOCIALS

 17006 REIAL DECRET 1936/2004, de 27 de setembre, 
pel qual es modifica el Reial decret 631/1993, de 
3 de maig, pel qual es regula el Pla nacional de 
formació i inserció professional. («BOE» 238, 
de 2-10-2004.)

El Reial decret 631/1993, de 3 de maig, pel qual s’aprova 
el Pla nacional de formació i inserció professional, esta-
bleix en l’article 17 les comeses dels centres nacionals 
de formació professional ocupacional, especialitzats per 
famílies professionals, i publica en l’annex la relació dels 
centres. Des d’aquesta data, els centres nacionals han dut 
a terme una tasca fonamental en el desenvolupament de 
la formació professional ocupacional a Espanya.

Amb tot, la contínua evolució del mercat de treball a 
Espanya i els canvis produïts en l’àmbit de la formació 
professional ocupacional mateixa fan necessari actua-
litzar la relació de centres nacionals a fi d’ajustar-la a 
les necessitats actuals de funcionament de la xarxa de 
centres esmentada, tant pel que fa a la seva distribució 
espacial com pel que fa a les àrees formatives de les quals 
s’han d’ocupar.

En aquest sentit s’han produït les actuacions prèvies 
següents:

a) El Reial decret 311/2001, de 23 de març, sobre 
ampliació dels mitjans traspassats a la Comunitat Foral 
de Navarra pel Reial decret 1319/1997, d’1 d’agost, en 
matèria de gestió de la formació professional ocupacio-
nal, i pel Reial decret 811/1999, de 14 de maig, de la gestió 
realitzada per l’Institut Nacional d’Ocupació, en l’àmbit 
del treball, l’ocupació i la formació, va aprovar l’Acord de 
la Junta de Transferències, de 22 de febrer de 2001, sobre 
ampliació dels mitjans traspassats a aquesta Comunitat 
Foral, i l’apartat 2 de l’annex recull la transferència de 900 
milions de pessetes (5.409.109,11 euros), per finançar la 
construcció i dotació d’un centre que s’hauria de qualifi-
car de centre nacional de formació professional ocupacio-
nal, amb càrrec al crèdit del capítol VII, autoritzat a l’efecte 
en l’estat de despeses del pressupost de l’Institut Nacio-
nal d’Ocupació per la Llei 13/2000, de 28 de desembre, de 
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2001.

Mitjançant un acord entre el Ministeri de Treball i Afers 
Socials i la Conselleria d’Indústria, Comerç, Turisme i Tre-
ball del Govern de Navarra, es va convenir la creació del 
Centre Nacional de Formació Professional Ocupacional 
d’Energies Renovables, d’Imárcoain, a Navarra.

L’acord esmentat es va recollir en les reunions de 15 
de febrer de 2001 i 19 de novembre de 2001 de la Comis-
sió de Coordinació i Seguiment, creada mitjançant el 
Reial decret 811/1999, de 14 de maig, pel qual es va pro-
duir el traspàs a la Comunitat Foral de Navarra de la ges-
tió realitzada per l’Institut Nacional d’Ocupació, en l’àmbit 
del treball, l’ocupació i la formació, i així consta recollit (1) Malalties de declaració obligatòria.


