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13.000 accions Ferrocarrils Federals Suïssos.
5.980 accions Comunitat dels Ferrocarrils Iugoslaus.
5.200 accions Ferrocarrils de l’Estat de Suècia.
5.200 accions Societat Nacional de Ferrocarrils Luxem-

burguesos.
5.200 accions Ferrocarrils Federals Austríacs.
2.600 accions Ferrocarrils Portuguesos.
2.600 accions Ferrocarrils Txecs, SA.
2.600 accions Ferrocarrils Hel·lènics.
1.300 accions Ferrocarrils de l’Estat Hongarès, SA.
1.300 accions Societat Ferroviària Eslovàquia, SA.
520 accions Ferrocarrils Croats.
520 accions Holding dels Ferrocarrils Eslovens, SARL.
520 accions Ferrocarrils de Bòsnia i Hercegovina.
520 accions Societat Comercial BDZ AG.
260 accions Ferrocarrils de l’antiga República Iugos-

lava de Macedònia.
104 accions Explotació dels Ferrocarrils de l’Estat de 

la República Turca.
52 accions Ferrocarrils de l’Estat Danès.
52 accions Ferrocarrils de l’Estat Noruec.

 Es fa públic per a coneixement general.
Madrid, 10 de febrer de 2005.—El secretari general tèc-

nic, Francisco Fernández Fábregas.

. 

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

 3171 CORRECCIÓ d’errades de l’Ordre PRE/3298/2004, 
de 13 d’octubre, per la qual es modifica l’an-
nex IX, «Masses i dimensions», del Reglament 
general de vehicles, aprovat pel Reial decret 
2822/1998, de 23 de desembre. («BOE» 48, 
de 25-2-2005.)

Havent observat errades en el text de l’Ordre 
PRE/3298/2004, de 13 d’octubre, per la qual es modifica 
l’annex IX, «Masses i dimensions», del Reglament general 
de vehicles, aprovat pel Reial decret 2822/1998, de 23 de 
desembre, publicat al «Butlletí Oficial de l’Estat» núm. 248, 
de 14 d’octubre de 2004, i en el suplement en català 
número 20, de 16 d’octubre de 2004, es procedeix a fer-ne 
la rectificació oportuna referida a la versió en llengua cata-
lana:

A la pàgina 3081, a l’apartat primer, 2, relatiu a la 
taula 2, «Masses màximes autoritzades», lletra a), on diu:

«a) A l’apartat ”Vehicles articulats de 4 eixos”, el segon 
paràgraf se substitueix pel següent:

“Vehicle de motor de 2 eixos i semiremolc en el qual la 
distància entre eixos sigui igual o superior a 1,80 metres 
(2): 36”»,

ha de dir:
«a) A l’apartat “Vehicles articulats de 4 eixos” el primer 

paràgraf se substitueix pel següent:
“Vehicle de motor de 2 eixos i semiremolc en el qual la 

distància entre eixos sigui igual o superior a 1,30 metres i 
sigui inferior a 1,80 metres (2): 36”». 

MINISTERI D’AGRICULTURA, 
PESCA I ALIMENTACIÓ

 3239 REIAL DECRET 206/2005, de 25 de febrer, pel 
qual es modifica el Reial decret 427/2003, d’11 
d’abril, pel qual s’estableixen les bases del 
programa coordinat de lluita, control i eradi-
cació de la malaltia d’Aujeszky. («BOE» 49, 
de 26-2-2005.)

La Decisió 2001/618/CE de la Comissió, de 23 de juliol 
de 2001, per la qual s’estableixen garanties suplementà-
ries en els intercanvis intracomunitaris d’animals de l’es-
pècie porcina en relació amb la malaltia d’Aujeszky, així 
com els criteris per facilitar informació sobre aquesta 
malaltia, i per la qual es deroguen les decisions 93/24/CEE 
i 93/244/CEE, va establir que a l’Estat membre o regió 
d’origen dels animals es disposi d’un pla de lluita, control 
i eradicació de la malaltia d’Aujeszky, el qual es va establir 
mitjançant el Reial decret 427/2003, d’11 d’abril, pel qual 
s’estableixen les bases del programa coordinat de lluita, 
control i eradicació de la malaltia d’Aujeszky.

Per la seva banda, la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sani-
tat animal, estableix, a l’article 6, que les administracions 
públiques han d’adoptar els programes i les actuacions 
necessaris en matèria de sanitat animal, en l’àmbit de les 
seves competències respectives, i regula a l’article 25 els 
programes nacionals de prevenció, control, lluita i eradi-
cació de malalties dels animals, entre els quals hi ha l’es-
mentat programa coordinat de lluita, control i eradicació 
de la malaltia d’Aujeszky.

Tot i que l’evolució de la malaltia a Espanya és favora-
ble, s’ha de modificar el Reial decret esmentat, per esta-
blir un règim de moviment dels animals en funció de la 
qualificació o l’estatut sanitari de l’explotació, inclosos els 
animals d’engreix o producció, que prevegi més garanties 
sanitàries, a fi d’avançar en el control i l’eradicació 
d’aquesta patologia, cosa que ha de permetre progressar 
en l’objectiu de complir les exigències previstes. Així 
mateix, és procedent l’actualització del règim sanciona-
dor aplicable, una vegada aprovada la Llei 8/2003, de 24 
d’abril, de sanitat animal.

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

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

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació, d’acord amb el Consell d’Estat i 
amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la 
reunió del dia 25 de febrer de 2005,

D I S P O S O :

Article únic. Modificació del Reial decret 427/2003, d’11 
d’abril, pel qual s’estableixen les bases del programa 
coordinat de lluita, control i eradicació de la malaltia 
d’Aujeszky.

El Reial decret 427/2003, d’11 d’abril, pel qual s’esta-
bleixen les bases del programa coordinat de lluita, control 
i eradicació de la malaltia d’Aujeszky, es modifica en els 
termes següents:

U.–S’afegeixen els paràgrafs h), i), j), k), l) i m) a l’arti-
cle 2, amb la redacció següent:

«h) Comarca veterinària: unitat epidemiològica 
establerta per valorar la situació sanitària dins de 
cada comunitat autònoma, així com per a la vacuna-


