
1600 Dimecres 1 juny 2005 Suplement núm. 11

Les prefectures de Trànsit han d’informar del lliura-
ment, dins d’un termini de dos mesos que s’han de comp-
tar des de la data del tràmit, les autoritats de l’Estat mem-
bre que hagin expedit el permís i han de conservar aquest 
document durant almenys sis mesos des de la data 
esmentada. Han de remetre el permís a aquelles autori-
tats només en cas que aquestes ho sol·licitin dins el ter-
mini dels sis mesos abans assenyalat.

Quan el permís de circulació estigui compost de dues 
parts i no es presenti la part II, es pot matricular el vehicle 
si prèviament s’ha obtingut la confirmació, per escrit o 
per via electrònica, de les autoritats de l’Estat membre 
que l’hagi expedit, que el sol·licitant té dret a tornar a 
matricular el vehicle.»

Dos.–Es modifica l’apartat B), que queda redactat de la 
manera següent:

«B) Model i contingut del permís de circulació dels 
vehicles que són objecte de matriculació ordinària:

1. El permís de circulació és de color verd, de format 
UNE A5, de 148 per 210 mil·límetres, i està compost de 
quatre pàgines.

El paper utilitzat en el permís de circulació ha d’estar 
protegit contra la falsificació fent servir, almenys, dues de 
les tècniques següents:

motius gràfics.
marques d’aigua.
fibretes fluorescents.
estampacions fluorescents.

A més, s’hi poden afegir altres mesures de seguretat.
2. El permís de circulació ha de tenir les dades 

següents:
La menció “REINO DE ESPAÑA”.
La lletra E com a signe distintiu de l’Estat espanyol.
La menció “Ministeri de l’Interior. Direcció General de 

Trànsit”.
La menció “PERMISO DE CIRCULACIÓN” impresa en 

caràcters grans. També figura en caràcters petits, després 
d’un espai adequat, en les altres llengües de la Comunitat 
Europea.

La menció “COMUNIDAD EUROPEA”.
El número de sèrie del document.
A–Número de matrícula.
B–Data de primera matriculació.
C.1.1 Cognoms o raó social.
C.1.2 Nom.
C.1.3 Domicili.
C.4 c) No està identificat en el permís de circulació 

com a propietari del vehicle.
D.1 Marca.
D.2 Tipus/Variant/Versió (si escau).
D.3 Denominació comercial.
(D.4) Servei a què es destina.
E–Número d’identificació.
F.1 Massa màxima en càrrega tècnicament admissi-

ble (en kg) (excepte per a motocicletes).
F.2 Massa màxima en càrrega admissible del vehicle 

en circulació a Espanya (en kg).
G–Massa del vehicle en servei amb carrosseria, i amb 

dispositiu d’acoblament si es tracta d’un vehicle tractor de 
categoria diferent de la M1 (en kg).

H–Període de validesa de la matriculació, si no és 
il·limitat.

I–Data de matriculació a què es refereix aquest per-
mís.

(I.1) Data d’expedició.
(I.2) Lloc d’expedició.
K–Número d’homologació (si escau).
P.1 Cilindrada (en cm3).
P.2 Potència neta màxima (en kW) (si escau).
P.3 Tipus de combustible o de font d’energia.

Q–Relació potència/pes (en kW/kg) (només per a 
motocicletes).

S.1 Nombre de places de seient, inclòs el seient del 
conductor.

S.2 Nombre de places dret (si s’escau).»

Disposició transitòria única. Vehicles matriculats abans 
de l’entrada en vigor de la present Ordre i expedició 
del nou permís de circulació.

1. Els permisos i les llicències de circulació expedits 
als vehicles matriculats abans de l’entrada en vigor de la 
present Ordre continuen sent vàlids tant per a la seva cir-
culació com per a la realització de qualsevol altre tràmit 
referent als vehicles esmentats.

Si aquests tràmits fan necessària l’expedició d’un nou 
permís o llicència de circulació per al vehicle, s’ha d’expe-
dir un nou permís de circulació que s’ha d’ajustar quant al 
model i contingut al que preveu aquesta Ordre. El nou 
permís de circulació que s’expedeixi pot tenir consigna-
des només les dades que figuraven en l’anterior permís o 
llicència de circulació.

2. Els permisos de circulació que s’expedeixin a par-
tir de l’entrada en vigor de la present Ordre s’han d’ajus-
tar quant al model i contingut al que s’hi disposa, encara 
que es tracti de sol·licituds de permisos i llicències de cir-
culació presentades abans de la data esmentada.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix 
rang o inferior s’oposin al que estableix la present Ordre.

Disposició final única. Entrada en vigor.

La present Ordre entra en vigor al cap de sis mesos de 
la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 16 de maig de 2005.

FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ

Srs. ministres de l’Interior i d’Indústria, Turisme i Comerç. 

 8083 ORDRE PRE/1377/2005, de 16 de maig, per la 
qual s’estableixen mesures de vigilància i con-
trol de determinades salmonel·losis en explota-
cions de gallines ponedores, a l’efecte d’establir 
un Programa nacional. («BOE» 118, de 18-5-2005.)

L’article 2 del Reial decret 2611/1996, de 20 de desem-
bre, pel qual es regulen els programes nacionals d’eradi-
cació de malalties dels animals, disposa que s’han de 
sotmetre a programes nacionals d’eradicació de les 
malalties dels animals la brucel·losi bovina, la tuberculosi 
bovina, la leucosi enzoòtica bovina, la peripneumònia 
contagiosa bovina i la brucel·losi ovina i cabrum per Bru-
cella melitensis. Així mateix, a l’apartat 2 preveu que es 
poden establir programes nacionals d’eradicació per a 
qualsevol altra malaltia infecciosa o parasitària que deter-
mini el Comitè Nacional de Cooperació i Seguiment dels 
Programes Nacionals d’Eradicació de les Malalties dels 
Animals, substituït pel Comitè Nacional del Sistema 
d’Alerta Sanitària Veterinària, regulat pel Reial decret 
1440/2001, de 21 de desembre, pel qual es crea el sistema 
d’alerta sanitària veterinària.

Dins d’aquest marc, la Unió Europea ha elaborat una 
normativa específica en matèria de control de salmonel·la 
i altres agents zoonòtics transmesos pels aliments, cons-
tituïda pel Reglament (CE) núm. 2160/2003 del Parlament 
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Europeu i del Consell, de 17 de novembre, sobre el con-
trol de la salmonel·la i altres agents zoonòtics específics 
transmesos pels aliments i la Directiva 2003/99/CE del 
Parlament Europeu i del Consell, de 17 de novembre, 
sobre la vigilància de les zoonosis i els agents zoonòtics i 
per la qual es modifica la Decisió 90/424/CEE del Consell, 
relativa a determinades despeses en el sector veterinari i 
es deroga la Directiva 92/117/CEE del Consell, relativa a 
les mesures de protecció contra determinades zoonosis i 
determinats agents productors de zoonosis en animals i 
productes d’origen animal, a fi d’evitar el brot d’infec-
cions i intoxicacions procedents dels aliments.

L’article 5 de l’esmentat Reglament (CE) núm. 2160/2003 
disposa que els estats membres han d’establir programes 
nacionals de control per a cada una de les zoonosis i dels 
agents zoonòtics detallats a l’annex I per arribar als objec-
tius comunitaris de reducció de la prevalença de les zoo-
nosis i dels agents zoonòtics indicats al seu article 4. De 
conformitat amb l’apartat 5 de l’article 4 esmentat, per a 
les gallines ponedores, els objectius comunitaris inclouen 
Salmonella enteritidis i Salmonella typhimurium, sense 
perjudici que, si és necessari, aquests objectius es puguin 
ampliar a altres serotips sobre la base dels resultats d’una 
anàlisi realitzada de conformitat amb el que disposa el 
seu apartat 4.

Dins d’aquest marc, i amb caràcter previ a la fixació 
dels objectius de reducció de prevalences, cal disposar, 
amb urgència, d’una sèrie de mesures de vigilància, que 
permetin conèixer la situació real al nostre país davant els 
dos tipus esmentats de salmonel·la, alhora que s’avanci en 
el control d’aquestes, amb la finalitat última d’estar en dis-
posició prèvia de complir les obligacions que la Comissió 
Europea imposi al nostre país, d’acord amb els preceptes 
corresponents del Reglament comunitari esmentat.

D’altra banda, les salmonel·losis i els seus agents cau-
sals figuren entre les zoonosis objecte de vigilància en el 
marc del Reial decret 1940/2004, sobre la vigilància de les
zoonosis i els agents zoonòtics, el qual, a l’article 4.2, esta-
bleix que la vigilància de les zoonosis transmeses pels 
aliments s’ha de dur a terme en la fase o fases de la 
cadena alimentària més apropiades segons l’agent zoo-
nòtic transmès.

Per tot això, i davant la necessitat de disposar amb 
urgència del marc normatiu adequat per a l’aplicació 
específica a Espanya de determinats aspectes d’aquesta 
normativa, s’ha determinat establir un programa nacional 
específic de vigilància i control de les salmonel·losis d’im-
portància per a la salut pública, en explotacions d’aus 
ponedores els ous de les quals es destinin al consum 
humà.

En l’elaboració d’aquesta disposició han estat consul-
tades les comunitats autònomes i les entitats representa-
tives dels sectors implicats, i ha emès informe la Comissió 
Interministerial d’Ordenació Alimentària.

La present Ordre es dicta a l’empara de l’habilitació 
que conté la disposició final primera del Reial decret 
2611/1996, per la qual es faculta el ministre d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació per dictar les disposicions necessà-
ries per al compliment del que disposa el Reial decret 
esmentat, i d’acord amb la competència del Ministeri de 
Sanitat i Consum en casos de zoonosis transmeses per 
aliments.

En virtut d’això, a proposta de les ministres d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació i de Sanitat i Consum, disposo:

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

1. La present Ordre té per objecte establir mesures 
de vigilància i control de salmonel·losis en explotacions 
d’aus ponedores el ous de les quals es destinin a comer-
cialització per a consum humà, d’aplicació en tot el terri-
tori nacional, a efectes de l’establiment del Programa 

nacional de vigilància i control de salmonel·losis d’impor-
tància per a la salut pública, una vegada es fixin els objec-
tius comunitaris, a què es refereix l’article 5 del Reglament 
(CE) núm. 2160/2003 del Parlament Europeu i del Consell, 
de 17 de novembre, sobre el control de la salmonel·la i 
altres agents zoonòtics específics transmesos pels ali-
ments.

2. Aquesta Ordre no s’aplica a la producció primària, 
a excepció de les mesures que preveu l’article 13 en cas 
de risc greu o confirmació de la presència de salmonel·la 
d’importància per a la salut pública, en els casos que pre-
veu l’apartat 3 de l’article 1 del Reglament (CE) núm. 
2160/2003 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de 
novembre, sobre el control de la salmonel·la i altres 
agents zoonòtics específics transmesos pels aliments.

No obstant això, les autoritats competents de les 
comunitats autònomes han de dur a terme les actuacions 
corresponents de control i vigilància de salmonel·losis 
d’importància per a la salut pública, sobre les petites 
quantitats de productes primaris, especialment els ous, 
subministrats o cedits directament, per part del produc-
tor, al consumidor final o a establiments locals de venda 
al detall que proveeixen directament de productes prima-
ris el consumidor final.

Article 2. Definicions.

1. Als efectes del que preveu aquesta Ordre, són apli-
cables les definicions que contenen l’article 3 de la Llei 
8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal, l’article 2 del Reial 
decret 328/2003, de 14 de març, pel qual s’estableix i es 
regula el Pla sanitari avícola, i l’article 2 del 1940/2004, de 
27 de setembre, sobre la vigilància de les zoonosis i els 
agents zoonòtics, i l’article 2 del Reial decret 479/2004, pel 
qual s’estableix i es regula el Registre general d’explota-
cions ramaderes.

2. Així mateix, i als efectes d’aquesta Ordre, s’entén 
com a:

a) Bandada d’aus ponedores: totes les aus criades 
per a la producció d’ous destinats al consum humà, de la 
mateixa edat, que tinguin el mateix estat sanitari, que 
estiguin a les mateixes instal·lacions o al mateix recinte i 
que constitueixin una única unitat epidemiològica; en cas 
d’aus mantingudes dins d’un recinte tancat, inclou totes 
les aus que comparteixin la mateixa cubicació d’aire.

b) Salmonella spp: totes les espècies de salmonel-
les que puguin afectar les aus ponedores els ous de les 
quals es destinin a comercialització per a consum humà.

c) Salmonel·losis d’importància per a la salut pública: 
les produïdes per Salmonella enteritidis o Salmonella ty-
phimurium, sense perjudici que es pugui ampliar a altres 
serotips sobre la base dels resultats obtinguts en els estu-
dis de vigilància epidemiològica de la Unió Europea.

d) Responsable dels animals: qualsevol persona 
física, designada pel titular de l’explotació, que sigui l’en-
carregada, amb remuneració o sense, de l’atenció directa 
dels animals, fins i tot amb caràcter temporal.

Article 3. Autorització d’explotacions avícoles d’aus 
ponedores.

1. Als efectes de l’autorització sanitària prèvia de les 
explotacions, que preveu l’article 3 del Reial decret 
328/2003, de 14 de març, els titulars de les explotacions 
han d’incloure a la seva sol·licitud d’autorització totes les 
granges en què s’ubiquin diferents bandades d’aus.

2. Així mateix, dins de la proposta de programa sani-
tari que preveu la lletra b) de l’apartat 2 del article 3 de 
l’esmentat Reial decret 328/2003, de 14 de març, exigit per 
a l’autorització esmentada, s’ha d’incloure un programa 
sanitari d’autocontrol específic per a la prevenció i el con-
trol de salmonel·losis d’importància per a la salut pública, 
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individualitzat per a cada explotació, establert i supervisat 
pel veterinari responsable de l’explotació. Així mateix, 
s’ha d’acompanyar amb un codi de bones pràctiques d’hi-
giene amb indicació de les mesures de bioseguretat que 
s’han d’adoptar.

Article 4. Garanties sanitàries i de bioseguretat.

1. El titular d’explotació ha de prendre les mesures 
de cria protegida per controlar l’entrada o contaminació 
per Salmonella spp a l’explotació i, en particular, que:

a) El disseny i manteniment de les instal·lacions de 
l’explotació són adequats per prevenir l’entrada de Sal-
monella spp.

b) Es porten a terme les mesures adequades de con-
trol de rosegadors, insectes, aus salvatges i altres animals 
domèstics o salvatges que puguin introduir la malaltia.

c) Les polletes d’un dia procedents d’explotacions i 
naixedores han superat satisfactòriament els controls 
establerts per evitar la transmissió vertical de S. enteriti-
dis i S. typhimurium, i que les dites polletes estan certifi-
cades pel seu proveïdor com a exemptes de S. enteritidis 
i S. typhimurium.

En el cas de polletes de recria, estan acompanyades 
d’un certificat del proveïdor que acredita que han superat 
satisfactòriament dues setmanes abans d’entrar a la fase 
o unitat de posta, els controls corresponents contra la 
S. enteritidis i la S. typhimurium. Si s’escau, també un 
certificat que acrediti que les polletes han estat vacunades 
d’acord amb l’article 8.

d) Es duen a terme les mesures adequades de ren-
tada, neteja i desinfecció de les naus de cria, de produc-
ció, d’estructures annexes, així com del material i estris 
utilitzats en les activitats productives.

e) S’adopten les mesures adequades per prevenir la 
transmissió de Salmonella spp a través de l’aigua de 
beure.

f) S’adopten les mesures pertinents per prevenir la 
presència de Salmonella spp en primeres matèries i pin-
sos utilitzats en alimentació animal. Específicament, s’ha 
de garantir l’absència de salmonel·les en els pinsos utilit-
zats.

g) Es fan cursos de formació adequats per als opera-
ris i es duen a terme els controls sanitaris pertinents per 
detectar una possible contaminació per salmonel·les 
d’importància per a la salut pública en els operaris de l’ex-
plotació en els casos en què s’hagi detectat la presència 
de la malaltia en els animals.

h) Es duen a terme, si s’escau, els programes de 
vacunació adequats.

i) Es realitzen, si s’escau i a càrrec del titular de l’ex-
plotació, les preses de mostres i les analítiques adequa-
des per detectar Salmonella spp.

j) S’adopten les mesures adequades per assegurar 
la traçabilitat dels ous produïts.

k) S’adopten les mesures adequades en cas d’apari-
ció de casos positius de salmonel·losis d’importància per 
a la salut pública.

l) S’adopten les mesures oportunes per garantir la 
gestió correcta dels subproductes d’origen animal no des-
tinats al consum humà.

Article 5. Informació sanitària i documentació.

El titular d’explotació ha de tenir tota la documentació 
sanitària obligatòria i registrar totes les dades necessàries 
perquè l’autoritat competent pugui dur a terme un control 
permanent del compliment del programa sanitari a què es 
refereix l’apartat 2 de l’article 3, així com del codi de 
bones pràctiques d’higiene, i en particular els següents:

a) Llibre de registre d’entrades i sortides de perso-
nes i vehicles, posat al dia.

b) Registre de tractaments amb medicaments, amb 
les dades que preveu l’article 8 del Reial decret 1749/1998, 
de 31 de juliol, pel qual s’estableixen les mesures de con-
trol aplicables a determinades substàncies i els seus resi-
dus en els animals vius i els seus productes, incloses les 
vacunacions en la forma a què es refereix l’apartat 5 de 
l’article 8 d’aquesta Ordre. De la mateixa manera, s’han 
de conservar còpies de les receptes corresponents.

c) La totalitat dels resultats de les anàlisis i els con-
trols efectuats sobre una bandada, inclosos els de la incu-
badora referits a la dita bandada, els quals han de ser 
conservats pel propietari dels animals almenys durant 
tres anys.

d) S’han d’anotar en el llibre d’explotació les entra-
des i sortides de les bandades d’aus. El full de bandades 
que s’ha d’adjuntar a la documentació sanitària s’ha de 
conservar tres anys.

El titular de l’explotació pot ser assistit pel veterinari 
responsable de l’explotació en la conservació dels docu-
ments sanitaris.

Article 6. Funcionament.

1. Una vegada concedida l’autorització sanitària, 
l’explotació ha de mantenir les condicions de funciona-
ment, així com els requisits d’instal·lació sota els quals es 
va concedir l’autorització, inclòs el seguiment del codi de 
bones pràctiques d’higiene per a la prevenció i el control 
de Salmonella spp.

2. L’incompliment de les condicions esmentades a 
l’apartat anterior dóna lloc a l’extinció de l’autorització per 
part de l’autoritat competent que la va concedir.

Article 7. Notificació i comunicació de salmonel·losi.

1. Tota persona, física o jurídica, i especialment els 
veterinaris, ha de notificar a les autoritats competents els 
casos de què tinguin coneixement, confirmats o sospito-
sos, relatius a les salmonel·losis d’importància per a la 
salut pública.

Així mateix, tota sospita de salmonel·losi d’importàn-
cia per a la salut pública ha de ser declarada, de forma 
immediata, per la persona que estigui a càrrec o que tin-
gui la custòdia de la bandada, al veterinari habilitat o 
autoritzat, que ho ha de posar en coneixement de les 
autoritats competents com més aviat millor.

2. Les autoritats competents han de comunicar 
semestralment als ministeris d’Agricultura, Pesca i Ali-
mentació i de Sanitat i Consum, en l’àmbit de les seves 
competències respectives, els casos registrats relatius als 
casos de Salmonella spp i la seva tipificació i, abans de l’1 
de març de cada any, han de remetre un resum i avaluació 
dels casos registrats durant l’any anterior, als efectes que 
preveu l’article 10 del Reial decret 1940/2004, de 27 de 
setembre, sobre la vigilància de les zoonosis i els agents 
zoonòtics.

Article 8. Vacunació.

1. És obligatòria la vacunació preventiva de les futu-
res ponedores contra les salmonel·losis d’importància per 
a la salut pública, de totes les explotacions d’aus ponedo-
res que no tinguin completament implantat un pla de 
vigilància i autocontrol de salmonel·losis, o que, tenint-lo 
completament implantat, aquest no hagi demostrat la 
seva eficàcia amb anàlisis negatives a S. enteritidis i 
S. typhimurium almenys durant sis mesos. La vacunació 
va a càrrec del titular de l’explotació.

2. Per a la vacunació de les bandades únicament es 
poden utilitzar vacunes que disposin de l’autorització prè-
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via de comercialització de l’Agència Espanyola de Medica-
ments i Productes Sanitaris o de l’Agència Europea del 
Medicament, si s’escau.

3. Quan no existeixi un medicament autoritzat per a la 
prevenció de les espècies de salmonel·la objecte d’aquesta 
Ordre, es pot recórrer a les excepcions al règim d’autoritza-
ció que estableix l’article 30 del Reial decret 109/1995, i, si 
s’escau, a la prescripció excepcional en els termes que 
estableix l’article 81 del Reial decret esmentat.

4. La utilització de vacunes tant vives com inactiva-
des no ha d’interferir amb els mètodes de diagnòstic.

5. Realitzada la vacunació, s’han d’anotar en el llibre 
de registre de tractaments medicamentosos almenys les 
dades següents: data de vacunació, identificació de la/les 
vacuna administrada/es, naturalesa de la/les vacuna/es 
administrada/es, quantitat, nom i l’adreça del proveïdor 
del medicament, i identificació del lot d’animals tractats.

Article 9. Programes sanitaris obligatoris.

1. En totes les explotacions d’aus reproductores que 
subministrin polletes d’1 dia s’ha de realitzar el programa 
sanitari obligatori encaminat al control específic de les 
salmonel·losis, que preveu l’apartat 2 de l’article 14 del 
Reial decret 328/2003, així com posar a disposició del 
comprador la documentació acreditativa del compliment 
de l’esmentat programa.

2. El titular de les explotacions de bandades d’aus 
ponedores ha de fer que s’efectuïn, a càrrec seu i sota 
supervisió del veterinari responsable de l’explotació, pre-
ses de mostres per a la detecció de salmonel·la, d’acord 
amb el que estableix l’article 12, que s’han d’analitzar en 
un laboratori autoritzat a l’efecte per l’autoritat compe-
tent. El control s’ha d’ajustar al que disposa l’annex I.

Article 10. Codi de bones pràctiques d’higiene per a la 
vigilància i el control de salmonel·losis d’importància 
per a la salut pública, en aus de posta.

Els titulars d’explotacions d’aus ponedores els ous de 
les quals es destinin al consum humà han de tenir implan-
tat un codi de bones pràctiques d’higiene a fi de complir 
els objectius del programa nacional de vigilància i control 
de Salmonella spp i per garantir el manteniment de la 
informació sanitària especificada a l’article 5.

Article 11. Actuacions del veterinari oficial.

1. El veterinari oficial ha d’efectuar, almenys, un con-
trol anual de les bones pràctiques d’higiene per verificar 
el compliment de les garanties sanitàries i de biosegure-
tat enumerades als articles 4 i 5.

La valoració en els controls de les mesures de biose-
guretat adoptades s’ha de realitzar, almenys, mitjançant 
les que figuren en el protocol que estableix l’annex II.

2. Sense perjudici dels controls efectuats sota res-
ponsabilitat del titular de l’explotació en el marc de l’apli-
cació dels programes de vigilància i control de la 
salmonel·losi, el veterinari oficial ha de prendre mostres 
de l’explotació, amb la freqüència que anualment es 
determini i sempre que hi hagi la sospita de presència de 
Salmonella spp, per remetre-les als laboratoris autoritzats 
i, especialment, de:

a) Polletes d’un dia.
b) Femta/jaç de polletes de recria: dues setmanes 

abans del trasllat a la unitat de posta.
c) Femta/jaç de femelles adultes: dues setmanes 

abans del sacrifici.
d) Pinso i aigua de beure.

La presa de mostra anual oficial no és obligatòria 
quan el veterinari oficial comprovi, en els controls i ins-

peccions que pugui realitzar l’autoritat competent, en 
l’explotació, o en el marc del control anual que preveu 
l’apartat 1 d’aquest article, que les mesures de biosegure-
tat i els autocontrols són suficients per garantir la segure-
tat dels productes obtinguts.

3. El procediment de presa de mostres s’ha de realit-
zar d’acord als paràmetres que estableix l’article següent.

Article 12. Procediment de presa de mostres i anàlisis de 
laboratoris.

1. La presa de mostres per als autocontrols a totes 
les bandades de l’explotació s’ha d’efectuar sota respon-
sabilitat del titular de l’explotació i supervisió del veteri-
nari responsable de l’explotació.

La presa de mostres oficial l’ha d’efectuar el veterinari 
oficial, habilitat o autoritzat, en la forma i amb les condi-
cions que preveu la normativa vigent.

2. Els criteris que s’han d’utilitzar per a la presa de 
mostres són els que, si s’escau, estableixi la normativa 
comunitària corresponent. Si no hi ha normes comunità-
ries, s’ha de seguir el procediment següent en bandades 
de cria:

a) Polletes d’un dia:
1r Una mostra obtinguda a partir de 10 mostres pre-

ses dels revestiments interns de les caixes que transpor-
ten les polletes en el moment de ser lliurades a l’explota-
ció. Es poden fer servir com a mostra directament els fons 
de caixa que s’han d’enviar sencers o a trossos als labora-
toris encarregats de processar les mostres i poden consti-
tuir una sola mostra o diverses.

2n Fetge, cec i vitel de 60 polletes (poden agafar-se 
porcions de les vísceres esmentades i processar-se com 
una sola mostra).

3r O una mostra constituïda pel meconi de 250 polle-
tes com a mínim.

b) Polletes dues setmanes abans del trasllat a la uni-
tat de posta:

1r Una mostra composta de femta fresca, obtinguda 
mitjançant la barreja de porcions de femta d’un pes mínim 
d’un gram cadascuna, recollides aleatòriament en un 
mínim de 10 punts diferents del local d’acord amb el qua-
dre següent: 

Nre. aus 
mantingudes 
en un local

Nre. porcions de femta que s’han d’agafar en el local/grup 
de locals de l’explotació 

  
1-24
25-29
30-39
40-49
50-59
60-89
90-199
200-499
500 o més

(nre. igual al nre. d’aus, fins a màxim de 20)
20
25
30
35
40
50
55
60

 2n O utilitzar una camussa humitejada per a la presa 
de mostres, col·locada al final de la cinta transportadora 
d’excrements, de manera que amb la cinta en marxa es 
mostregin, almenys, 5 metres de cinta. S’han de prendre 
mostres almenys de 10 punts diferents del local, i totes 
poden constituir una sola mostra.

3. Els criteris que s’han d’utilitzar per a la presa de 
mostres són els següents en bandades d’ocells de corral 
productors adults:

a) Una mostra composta de femta fresca, obtinguda 
mitjançant la barreja de porcions de femta d’un pes mínim 
d’un gram cadascuna, recollides aleatòriament en un 
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mínim de 10 punts diferents del local d’acord amb el qua-
dre anterior.

b) O una mostra de femta fresca recollida mitjançant 
l’ús, per part de la persona encarregada de prendre les 
mostres, de falques de material absorbent, que s’han d’uti-
litzar per a la recollida de mostres almenys en 10 punts 
diferents d’un sol local. Les falques s’han d’enviar senceres 
als laboratoris encarregats de processar la mostra.

Quan els animals tinguin accés lliure a més d’un local 
d’una explotació determinada, s’han de prendre les mos-
tres a cadascun dels locals de l’explotació en què es man-
tinguin bandades diferents.

4. Les mostres han de ser condicionades de manera 
que es garanteixi la identitat i la seguretat del seu contin-
gut fins que arribin al laboratori; s’han d’utilitzar envasos 
estèrils i de tancament hermètic que s’han de remetre al 
laboratori en un termini de 24 hores. En cas que aquest 
termini es prolongui, les mostres s’han de mantenir en 
refrigeració i l’enviament també ha de ser refrigerat.

5. El titular de l’explotació ha de guardar els resultats 
de l’anàlisi durant un període mínim de tres anys i han 
d’estar a disposició de l’autoritat competent.

Article 13. Actuacions per realitzar i notificació dels 
resultats.

1. Actuacions en controls oficials.
a) Quan els controls realitzats d’acord amb el que 

estableix l’article 11 revelin un incompliment del pro-
grama sanitari o del codi de bones pràctiques, el veteri-
nari oficial ho ha de comunicar al titular de l’explotació, 
perquè procedeixi immediatament a corregir-ho i eviti 
que es torni a produir.

El veterinari oficial ha d’adoptar un enfocament pro-
porcionat i progressiu en la seva actuació, destinada a fer 
complir les normes, i establir terminis, que s’han de fer 
constar en el protocol de supervisió de les mesures de 
bioseguretat en avicultura de posta, per a la seva adequa-
ció.

L’autoritat competent, si s’escau, pot fer ús de les 
mesures que estableix el capítol IV del títol V de la Llei 
8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal.

b) En cas que existeixi un risc greu, d’acord amb el 
que disposa el capítol III del títol II de la Llei 8/2003, l’auto-
ritat competent en matèria de sanitat animal ha d’adoptar 
les mesures cautelars que siguin procedents, que poden 
ser, entre d’altres, les següents:

1r Que no es produeixi cap moviment de les aus 
vives a partir d’aquest local, llevat que hi hagi autorització 
prèvia de sortida amb destinació al sacrifici, que ha de ser 
expedida per l’autoritat competent.

El sacrifici d’animals s’ha de realitzar en escorxadors 
autoritzats amb aquesta finalitat, o en llocs expressament 
autoritzats. Les autoritats competents de les comunitats 
autònomes han de determinar els llocs on es pot procedir 
al sacrifici dels animals, així com el procediment que s’ha 
d’utilitzar en cada cas. Els escorxadors interessats en el 
sacrifici d’aquests animals ho han de sol·licitar a l’autori-
tat competent de la comunitat autònoma en què estiguin 
ubicats. Les autoritats competents han d’enviar a la 
Direcció General de Ramaderia del Ministeri d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació i a l’Agència Espanyola de Segu-
retat Alimentària del Ministeri de Sanitat i Consum la 
relació dels escorxadors autoritzats amb aquesta finali-
tat, així com les seves modificacions. Aquesta llista, així 
com les seves actualitzacions, ha de ser comunicada, per 
al seu coneixement general, a totes les comunitats autò-
nomes.

Quan no es destinin al consum humà, s’han d’utilitzar 
o rebutjar sota control oficial, d’acord amb el que disposa 
el Reglament (CE) núm. 1774/2002, del Parlament Euro-

peu i del Consell, de 3 d’octubre, pel qual s’estableixen les 
normes sanitàries aplicables als subproductes animals no 
destinats a consum humà.

2n Notificació a les autoritats competents en matèria 
de salut pública, responsables del centre de classificació 
als quals es remetin els ous produïts en l’explotació, de 
les mesures cautelars adoptades i les seves causes.

3r Prohibició de la cessió o subministrament directe, 
per part del productor, de petites quantitats de productes 
primaris al consumidor final o a establiments locals de 
venda al detall que proveeixen directament de productes 
primaris el consumidor final.

c) La durada de les mesures a què es refereix el parà-
graf b) 1r, d’aquest apartat, que s’han de fixar per a cada 
cas sense perjudici de les pròrrogues successives acorda-
des per informes motivats de l’autoritat competent de la 
comunitat autònoma en què radiqui l’activitat, no pot 
excedir el que exigeixi la situació de risc imminent i greu 
que la va justificar.

d) El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha 
de ser informat per l’autoritat competent que va adoptar 
les mesures cautelars i traslladar-ho a les autoritats cor-
responents.

e) De les actuacions oficials, n’ha de quedar constàn-
cia mitjançant una acta, que s’ha d’estendre almenys per 
triplicat, davant el titular de l’explotació o davant el seu 
representant legal o el responsable dels animals. A l’acta 
s’han de fer constar les deficiències observades i el ter-
mini atorgat per corregir-les.

A l’acta s’han de transcriure íntegrament totes les 
dades i circumstàncies que siguin necessàries per a la 
identificació de les mostres i de l’explotació, resultat de 
l’auditoria, mesures correctores recomanades i termini de 
temps assignat per a la correcció.

2. Actuacions en cas de controls positius.
a) Quan, com a resultat d’un examen laboratorial, 

es confirmi la presència de Salmonella spp en un dels 
locals, s’ha de procedir a tipificar-la i, si s’escau, a la con-
firmació oficial. Mentre s’espera la tipificació, s’han de 
prendre les mesures higienicosanitàries adequades per 
prevenir la reinfecció per Salmonel·la spp o la seva 
excreció.

b) Quan, després de resultat de l’examen realitzat, es 
confirmi la presència d’una salmonel·la d’importància per 
a la salut pública en un dels locals, a més de les mesures 
preventives del paràgraf a) anterior, s’han d’adoptar, 
almenys, les que estableix el paràgraf b) de l’apartat 1 
d’aquest article, d’acord amb el que preveu l’article 18 de 
la Llei 8/2003. Així mateix, els ous han de ser destruïts 
sota control oficial, i han de ser tractats de conformitat 
amb el Reglament (CE) núm. 1774/2002, o, després d’un 
marcatge apropiat dels ous o d’una identificació apropi-
ada de les caixes o contenidors, poden ser traslladats a un 
establiment autoritzat per a l’elaboració d’ovoproductes a 
fi de ser sotmesos a un tractament tèrmic que garanteixi 
la destrucció de les salmonel·les.

c) Totes les mesures adoptades s’han d’estendre a 
tot el cicle productiu mentre no s’hagi establert a satisfac-
ció de l’autoritat veterinària competent que la infecció 
deguda a salmonel·les d’importància per a la salut pública 
ha desaparegut o que les mesures preventives adoptades 
garanteixen l’absència dels microorganismes esmentats 
en els ous.

d) Si s’opta pel sacrifici en escorxador, totes les 
polletes o productores adultes del local s’han de sacrifi-
car, d’acord amb el que disposen els apartats 30 i 31 del 
capítol VI de l’annex I del Reial decret 2087/1994, i s’ha 
d’informar de la decisió de procedir al sacrifici el veteri-
nari oficial de l’escorxador, de manera que adopti les 
mesures oportunes que redueixin al màxim el risc de pro-
pagació de la salmonel·la.
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Només es pot destinar al consum humà la carn proce-
dent d’aus de bandades infectades després de rebre un 
tractament tèrmic industrial o algun altre tractament per 
eliminar la salmonel·la que sigui conforme a la legislació 
comunitària sobre higiene dels aliments.

e) Després de buidar els locals ocupats per banda-
des infectades per una salmonel·la d’importància per a 
la salut pública, s’ha de fer una neteja i una desinfecció 
eficaces, que incloguin l’eliminació higiènica dels excre-
ments o del jaç i els animals morts, i el seu ús o destruc-
ció, d’acord amb el que disposa el Reglament (CE) núm. 
1774/2002, i s’ha d’assegurar l’eliminació de Salmonella 
spp.

Les autoritats competents han d’auditar la idoneïtat 
de les mesures de neteja, desinfecció i buidatge sanitari 
aplicats, i autoritzar, si s’escau, que s’omplin les instal-
lacions amb nous animals.

f) Si es considera necessari, es pot sol·licitar el resul-
tat de l’anàlisi laboratorial corresponent del/s treballador/s 
que es cuiden dels animals per determinar la presència de 
possibles portadors de Salmonella spp.

3. No es poden fer extensions de posta mitjançant 
muda forçada a les bandades en què s’hagi detectat la 
presència de salmonel·les d’importància per a la salut 
pública.

Article 14. Autorització de laboratoris, requisits de quali-
tat i mètodes analítics aprovats.

1. Únicament tenen consideració de laboratoris 
autoritzats per participar en els controls oficials del pro-
grama de vigilància i control de la salmonel·losi, a fi de 
procedir a l’anàlisi de les mostres, dins de l’àmbit de cada 
comunitat autònoma, els que siguin designats o recone-
guts a l’efecte per l’autoritat competent.

2. Els laboratoris autoritzats per als controls oficials 
han de participar regularment en assajos col·laboratius 
organitzats o coordinats pel Laboratori Nacional de refe-
rència.

3. L’anàlisi de les mostres per detectar la presència 
de Salmonella spp i la seva tipificació s’ha d’efectuar 
amb els mètodes oficials de rutina i de referència que 
estableixi la normativa comunitària, o bé amb aquells 
reconeguts internacionalment com a mètodes de refe-
rència o, si no, amb mètodes validats o establerts pel 
laboratori nacional de referència que permetin obtenir 
resultats equivalents al mètode o mètodes oficials de 
referència.

Article 15. Laboratori nacional de referència.

1. El laboratori nacional de referència per al Pro-
grama nacional de vigilància i control de salmonel·losis 
en aus de posta és el Laboratori Central de Sanitat Animal 
del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, situat a 
Algete (Madrid).

2. Les competències i funcions del Laboratori Nacio-
nal de Referència són les següents:

a) Facilitar informació sobre els mètodes d’anàlisi i 
coordinar la seva aplicació amb els laboratoris autoritzats, 
en particular mitjançant l’aplicació d’assajos col-
laboratius.

b) Coordinar la investigació de nous mètodes d’anà-
lisi i informar els laboratoris autoritzats dels progressos 
efectuats en aquest àmbit.

c) Organitzar i, si s’escau, coordinar, cursos o jor-
nades de formació i perfeccionament per al personal 
que presta els seus serveis en els laboratoris autorit-
zats.

d) Proporcionar assistència tècnica i científica als 
laboratoris autoritzats, en particular per a la tipificació, la 
confirmació i el suport diagnòstic de les salmonel·les.

e) Col·laborar i participar en les activitats que esta-
bleixi el laboratori comunitari de referència, si s’escau.

Article 16. Avaluació del Programa.

Cada sis mesos, les comunitats autònomes han de 
remetre al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació els 
resultats de les enquestes realitzades segons les dades 
mínimes que preveu l’annex II i de les anàlisis efectuades 
en aplicació del Programa Nacional de Vigilància i Control 
de salmonel·losis, a fi de fer una anàlisi de la situació per 
a la seva avaluació i, si s’escau, revisió, al cap de dos anys 
de la seva implantació efectiva.

Article 17. Règim sancionador.

En cas d’incompliment del que disposa aquesta Ordre, 
és aplicable el règim d’infraccions i sancions que esta-
bleix la Llei 8/2003, sense perjudici de les possibles res-
ponsabilitats civils, penals o d’un altre ordre que puguin 
concórrer.

Disposició transitòria única. Complement d’informació 
de les explotacions autoritzades.

Les explotacions autoritzades abans de l’entrada en 
vigor d’aquesta Ordre, que no hagin presentat davant 
l’autoritat competent la documentació ressenyada a l’arti-
cle 3, han de complementar la informació pertinent en el 
termini màxim de sis mesos.

Disposició final primera. Títol competencial.

La present Ordre es dicta a l’empara del que disposa 
l’article 149.1.16a de la Constitució que atribueix a l’Estat 
la competència exclusiva sobre bases i coordinació gene-
ral de la sanitat.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publica-
ció en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 16 de maig de 2005

FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ

Sres. Ministres d’Agricultura, Pesca i Alimentació i de 
Sanitat i Consum.

ANNEX I

Control de Salmonel·les 

Zoonosis/
Agent zoonòtic

Bandades d’aus productores 
d’ous destinats al consum 

humà.

 Fases de la producció que ha 
de cobrir la presa de mostres

   
Salmonella spp 

d’importàn-
cia per a la 
salut pública.

1.1  Bandades de 
cria.

1.2  Aus producto-
res adultes.

  I.  Polletes d’un dia.
 II.  Polletes, 2 setma-

nes abans del 
trasllat a la unitat 
de posta.

III.  Cada 15 setma-
nes durant la 
fase de posta.
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