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MINISTERI D’AGRICULTURA, PESCA 
I ALIMENTACIÓ

 6789 ORDRE APA/1095/2006, d’11 d’abril, per la qual 
es modifica el Reial decret 1071/2002, de 18 
d’octubre, pel qual s’estableixen les mesures 
mínimes de lluita contra la pesta porcina clàs-
sica, pel que fa al barem d’indemnització. 
(«BOE» 90, de 15-4-2006.)

L’annex VIII del Reial decret 1071/2002, de 18 d’octubre, 
pel qual s’estableixen les mesures mínimes de lluita contra 
la pesta porcina clàssica, estableix els barems d’indemnit-
zació aplicables pel sacrifici obligatori d’animals afectats 
per aquesta malaltia.

En la seva aplicació, s’ha posat de manifest la necessi-
tat d’una modificació puntual dels barems, i en concret de 
la fórmula corresponent als animals de races precoços i els 
seus encreuaments, de més de 20 i menys de 90 quilos/pes 
viu, amb la introducció del factor corrector corresponent, a 
fi d’actualitzar el barem.

Aquesta Ordre es dicta a l’empara de l’habilitació 
inclosa en l’apartat 2 de la disposició final segona del Reial 
decret esmentat, que, en l’apartat segon, faculta el ministre 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, amb la consulta prèvia 
amb les comunitats autònomes, perquè modifiqui l’annex 
VIII per actualitzar els barems d’indemnització.

En l’elaboració d’aquesta disposició han estat consulta-
des les comunitats autònomes i les entitats representatives 
dels sectors afectats.

En virtut d’això, disposo:

Article únic. Modificació del Reial decret 1071/2002, 
de 18 d’octubre, pel qual s’estableixen les mesures 
mínimes de lluita contra la pesta porcina clàssica.

La lletra e) de la part A de l’apartat 1 de l’annex VIII 
del Reial decret 1071/2002, de 18 d’octubre, pel qual s’es-
tableixen les mesures mínimes de lluita contra la pesta 
porcina clàssica, se substitueix per la següent:

«e) Animals de més de 20 i menys de 90 quilos/pes 
viu: a l’import del garrí de 20 quilos calculat com indica 
el paràgraf anterior, se li ha d’incrementar l’import dels 
quilograms que excedeixin els 20. Aquest import s’ha de 
calcular tenint en compte la fórmula següent:

I = [(F – D)/70] x K

en què:
I = import que s’ha d’incrementar.
F = valor d’un porc de 90 quilos de pes viu segons el 

paràgraf f) d’aquest apartat.
D = valor d’un garrí de 20 quilos, segons càlcul con-

signat en el paràgraf d) d’aquest apartat.
K = nombre de quilos que excedeixin els 20.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

La present Ordre entra en vigor l’endemà de la publi-
cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 11 d’abril de 2006.

ESPINOSA MANGANA 


