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El Reial decret 1939/2004, de 27 de setembre, pel qual es regula la qualificació sanitària 
de les ramaderies de caps de bestiar de lídia i el moviment dels animals que hi pertanyen, 
estableix un règim de moviments dels animals en funció de la qualificació o l’estatut sanitari 
d’origen i destinació d’aquests, que fa que els que ja estiguin a la plaça de toros i no siguin 
lidiats finalment i procedeixen d’un ramat o centre de concentració en què un animal sigui 
sospitós de tuberculosi o brucel·losi bovina, o es confirmi la presència de la malaltia, no 
puguin retornar a l’explotació de lídia d’origen.

No obstant això, tenint en compte l’evolució de la situació sanitària d’Espanya respecte 
a la tuberculosi o brucel·losi bovines en el sector boví de lídia, i les dificultats de moviment 
en relació amb la situació generada per la llengua blava, especialment en el sector de 
ramaderies de lídia, en què per la seva especificitat ja hi ha una limitació de moviments 
donada la configuració pròpia de les explotacions i els animals en funció de l’aptitud 
productiva, que és lògicament la lídia en espectacle taurí, és necessari possibilitar durant 
un període inferior a dos anys el retorn a les explotacions d’origen dels animals no lidiats 
en aquest cas, sempre que hagin estat en contacte amb animals de lídia que tinguin el 
mateix estatut sanitari, en tractar-se d’un cas assimilable al corresponent a la mateixa 
unitat epidemiològica. Tot això sense perjudici de la deguda regulació per als esquellers 
que hagin estat en contacte amb els esmentats animals, els quals, una vegada que retornin 
a l’explotació o centre de concentració d’origen, s’han de mantenir aïllats a la llatzeret fins 
que siguin sotmesos a les proves corresponents i es disposi del seu resultat.

Els factors exposats, que possibiliten l’excepció, fan que sigui acceptable de manera 
excepcional i transitòria durant un període inferior a dos anys, a l’espera que, d’acord amb 
l’evolució prevista en els Programes nacionals d’eradicació de la brucel·losi i la tuberculosi 
bovines 2008-2010, les actuacions que es portaran a terme aquest any (inclosa una més 
gran sensibilitat dels mitjans de diagnòstic) permetin una millora sensible a partir de mitjan 
any 2009, motiu pel qual l’excepció es limita en el temps.

En l’elaboració d’aquest Reial decret han estat consultades les comunitats autònomes 
i les entitats representatives dels interessos dels sectors afectats.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Medi Ambient, i Medi Rural i Marino, 
d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la 
reunió del dia 18 de juliol de 2008,

D I S P O S O :

Article únic. Modificació del Reial decret 1939/2004, de 27 de setembre, pel qual es 
regula la qualificació sanitària de les ramaderies de caps de bestiar de lídia i el moviment 
dels animals que hi pertanyen.

Se substitueix la disposició transitòria única del Reial decret 1939/2004, de 27 de 
setembre, pel qual es regula la qualificació sanitària de les ramaderies de caps de bestiar 
de lídia i el moviment dels animals que hi pertanyen, per la que figura a continuació:

12386 Reial decret 1243/2008, de 18 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 
1939/2004, de 27 de setembre, pel qual es regula la qualificació sanitària de les 
ramaderies de caps de bestiar de lídia i el moviment dels animals que hi pertanyen, 
pel que fa al règim de moviment dels animals no reaccionants positius.

MINISTERI DE MEDI AMBIENT, I MEDI RURAL I MARÍ

I.  DISPOSICIONS GENERALS
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«Disposició transitòria única. Moviment d’animals no reaccionants positius 
des d’espectacles taurins.

Tot i el que preveu el capítol III, des del 9 d’octubre de 2007 fins al 30 de 
juny de 2009, quan en un ramat o centre de concentració un mascle de lídia o 
esqueller sigui sospitós de tuberculosi o brucel·losi bovina, o es confirmi la 
presència de la malaltia, els bovins no reaccionants positius a la malaltia que 
es destinin a una plaça de toros o instal·lacions annexes per ser lidiats, si són 
no aptes per a la lídia en el reconeixement previ, sobrers, indultats, o si se 
suspèn l’espectacle taurí, poden retornar a la llatzeret de la ramaderia de lídia 
d’origen per a la seva posterior lídia o sacrifici, sempre que tots els caps de 
bestiar de lídia presents a la plaça de toros o a les instal·lacions annexes o a 
l’espectacle taurí amb què hagin estat en contacte procedeixin d’explotacions 
o centres de concentració amb el mateix estatut sanitari que aquells.

Els esquellers que hagin estat en contacte amb els dits caps de bestiar de 
lídia, una vegada retornin a l’explotació o centre de concentració, s’han de 
mantenir aïllats a la llatzeret fins que siguin sotmesos a les proves corresponents 
i es disposi del resultat de les proves.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 18 de juliol de 2008.

JUAN CARLOS R.

La ministra de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí,
ELENA ESPINOSA MANGANA
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