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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
17082 Reial decret 1590/2009, de 16 d’octubre, pel qual es modifica el Reial decret 

1614/2008, de 3 d’octubre, relatiu als requisits zoosanitaris dels animals i dels 
productes de l’aqüicultura, així com a la prevenció i el control de determinades 
malalties dels animals aquàtics.

La Junta de Galícia va aprovar el 4 de desembre de 2008 un requeriment d’incompetència 
formulat en relació amb diversos preceptes del Reial decret 1614/2008, de 3 d’octubre, 
relatiu als requisits zoosanitaris dels animals i dels productes de l’aqüicultura, així com la 
prevenció i el control de determinades malalties dels animals aquàtics, perquè entén 
vulnerades les competències que li atorguen els articles 33.1 i 27.15 de la Llei orgànica 
1/1981, de 6 d’abril, de l’Estatut d’autonomia de Galícia.

Mitjançant Acord del Consell de Ministres de 9 de gener de 2009 es va donar resposta 
al requeriment esmentat, i es va acordar modificar alguns dels preceptes, i per tant és 
procedent, en compliment de l’Acord esmentat, la modificació parcial del Reial decret 
1614/2008, de 3 d’octubre.

En l’elaboració d’aquesta disposició 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 Marí i de la 
ministra de Sanitat i Política Social, prèvia aprovació de la ministra de la Presidència, 
d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la 
reunió del dia 16 d’octubre de 2009,

DISPOSO:

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article únic. Modificació del Reial decret 1614/2008, de 3 d’octubre, relatiu als requisits 
zoosanitaris dels animals i dels productes de l’aqüicultura, així com la prevenció i el 
control de determinades malalties dels animals aquàtics.

El Reial decret 1614/2008, de 3 d’octubre, relatiu als requisits zoosanitaris dels animals 
i dels productes de l’aqüicultura, així com a la prevenció i el control de determinades 
malalties dels animals aquàtics, queda modificat de la manera següent:

U. El primer paràgraf de l’article 10.1 queda redactat de la manera següent:

«1. Les autoritats competents han de vetllar perquè s’apliqui un sistema de 
vigilància zoosanitària basat en el risc en totes les explotacions i zones de cria de 
mol·luscos, segons convingui per al tipus de producció.»

Dos. L’últim paràgraf de l’article 15.4 queda redactat de la manera següent:

«L’autoritat competent, amb l’informe previ del Comitè Nacional del Sistema 
d’Alerta Sanitària Veterinària, pot exigir que els animals de l’aqüicultura procedeixin 
d’una zona o compartiment declarats lliures de malalties de conformitat amb els 
articles 46 o 47, o aplicar el present apartat als programes establerts i aplicats de 
conformitat amb el que disposa l’article 40.»
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Tres. L’article 31.1 queda redactat de la manera següent:

«1. Els animals de l’aqüicultura que hagin assolit la talla comercial i que no 
presentin cap signe clínic de malaltia es poden recollir sota la supervisió de l’autoritat 
competent, per ser destinats al consum humà o per a la seva transformació 
complementària.»

Quatre. L’article 41.3 queda redactat de la manera següent:

«3. Sense perjudici de les mesures de confinament que preveu l’article 37, les 
autoritats competents poden establir un programa d’eradicació per a una o diverses 
malalties no exòtiques esmentades a l’annex IV, respecte de les quals es conegui 
que Espanya ha estat infectada (categoria V de la part A de l’annex III).

En cas que el programa hagi de tenir àmbit supraautonòmic per l’extensió de 
la malaltia, ho ha d’establir el Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, amb 
l’estudi previ pel Comitè Nacional del Sistema d’Alerta Sanitària Veterinària.

En qualsevol cas, el Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí ha de presentar 
els esmentats programes perquè siguin aprovats per la Comissió Europea, que els 
pot modificar o concloure.»

Cinc. L’article 43.1 queda redactat de la manera següent:

«1. Els programes s’han de seguir aplicant fins que els requisits que estableix 
l’annex V s’hagin complert, i la totalitat d’Espanya, de la comunitat autònoma, de la 
zona o del compartiment als quals s’estén el programa hagi estat declarada lliure de 
la malaltia, o el programa sigui retirat, especialment si ja no compleix el seu objectiu, 
per l’autoritat competent que el va aprovar.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 16 d’octubre de 2009.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta primera del Govern 
i ministra de la Presidència,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ
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