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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
1920 Reial decret 106/2010, de 5 de febrer, pel qual es modifiquen diversos reials 

decrets en matèria veterinària i zootècnica i se simplifiquen els procediments 
per confeccionar llistes i publicar informació en aquests àmbits.

La Directiva 2008/73/CE, del Consell, de 15 de juliol de 2008, per la qual se simplifiquen 
els procediments per confeccionar llistes i publicar informació en els àmbits veterinari i 
zootècnic i per la qual es modifiquen les directives 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 
88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/
CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/
CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la Decisió 2000/258/CE i les directives 2001/89/CE, 2002/60/
CE i 2005/94/CE, corregida per la Decisió 2009/436/CE, del Consell, de 5 de maig de 
2009, harmonitza els procediments de registre, confecció de llistes i actualització, 
transmissió i publicació d’aquestes llistes, pel que fa als establiments zoosanitaris i en 
l’àmbit zootècnic, i introdueix diverses modificacions en les importacions d’esperma, òvuls 
i embrions, a fi de minimitzar els riscos zoosanitaris.

Això obliga a modificar diversos reials decrets en matèria de sanitat animal i zootècnia, 
per a la deguda incorporació de l’esmentada Directiva 2008/73/CE, del Consell, de 15 de 
juliol de 2008, que s’efectua en una única norma per raons de claredat i per facilitar-ne 
l’aplicació.

Mitjançant aquesta norma s’harmonitzen els procediments de registre, confecció de 
llistes i actualització, transmissió i publicació d’aquestes llistes, pel que fa als establiments 
zoosanitaris i en l’àmbit zootècnic, i també s’introdueixen diverses modificacions en les 
importacions d’esperma, òvuls i embrions a fi de minimitzar els riscos zoosanitaris i, en 
conseqüència, se simplifiquen els corresponents procediments per confeccionar llistes i 
publicar informació en matèria veterinària i zootècnica.

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

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

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, del 
ministre de Foment, i de la ministra de Sanitat i Política Social, d’acord amb el Consell 
d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 5 de febrer 
de 2010,

DISPOSO:

Article primer. Modificació del Reial decret 1716/2000, de 13 d’octubre, sobre normes 
sanitàries per a l’intercanvi intracomunitari d’animals de les espècies bovina i porcina.

S’afegeix un paràgraf final a la lletra c de l’apartat 1 de l’article 6 del Reial decret 
1716/2000, de 13 d’octubre, sobre normes sanitàries per a l’intercanvi intracomunitari 
d’animals de les espècies bovina i porcina, amb el contingut següent:

«Sense perjudici del que disposen els paràgrafs anteriors, la prova de la 
tuberculosi també es pot fer en un lloc diferent al ramat d’origen quan així ho prevegi 
i en les condicions que estableixi la Comissió Europea.»
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Article segon. Modificació del Reial decret 2129/2008, de 26 de desembre, pel qual 
s’estableix el Programa nacional de conservació, millora i foment de les races 
ramaderes.

L’apartat 2 de l’article 26 del Reial decret 2129/2008, de 26 de desembre, pel qual 
s’estableix el Programa nacional de conservació, millora i foment de les races ramaderes, 
se substitueix pel següent:

«2. Les administracions competents han de possibilitzar l’accés a aquesta 
informació, per mitjans electrònics, a la resta d’usuaris establint diferents nivells 
d’accés, sense perjudici dels límits que legalment corresponguin per a la protecció 
de dades de caràcter personal, si n’hi ha, i del que estableix el capítol IV. 
Específicament, la llista i les dades de les entitats oficialment reconegudes per a la 
gestió de llibres genealògics ha d’estar a disposició del públic i de la resta d’estats 
membres.»

Article tercer. Modificació del Reial decret 2256/1994, de 25 de novembre, pel qual es 
fixen les exigències de policia sanitària aplicables als intercanvis intracomunitaris i a 
les importacions d’esperma d’animals de l’espècie bovina.

El Reial decret 2256/1994, de 25 de novembre, pel qual es fixen les exigències de 
policia sanitària aplicables als intercanvis intracomunitaris i a les importacions d’esperma 
d’animals de l’espècie bovina, queda modificat de la manera següent:

U. L’apartat 2 de l’article 5 queda redactat de la manera següent:

«2. Les comunitats autònomes han d’inscriure en un registre tots els centres 
de recollida o emmagatzematge d’esperma autoritzats o les seves modificacions, 
han d’assignar a cadascun d’aquests centres un número de registre veterinari, i han 
de comunicar les esmentades dades al Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i 
Marí. El Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí ha de mantenir al dia una llista 
de centres de recollida o emmagatzematge d’esperma amb els seus corresponents 
números de registre veterinari, i ha de posar l’esmentada llista a disposició dels 
altres estats membres i del públic, possibilitant l’accés a l’esmentada informació per 
mitjans electrònics.»

Dos. El contingut de l’article 8 se substitueix pel següent:

«Únicament s’ha d’autoritzar la importació d’esperma d’animals de l’espècie bovina 
que compleixi les condicions previstes a l’efecte en l’annex C i procedeixi dels països 
tercers enumerats a la llista que aprovi a l’efecte la Comissió Europea.»

Tres. El contingut de l’article 11 se substitueix pel següent:

«És aplicable el que preveu el Reial decret 1977/1999, de 23 de desembre, pel qual 
s’estableixen els principis relatius a l’organització dels controls veterinaris sobre els 
productes procedents de països tercers, en particular pel que fa a l’organització i al 
seguiment que cal dur a terme dels controls que s’han de fer i de les mesures de salvaguarda 
que s’han d’aplicar.»

Quatre. Es deroga l’annex E.

Article quart. Modificació del Reial decret 855/1992, de 10 de juliol, pel qual es fixen les 
condicions de policia sanitària aplicables als intercanvis intracomunitaris i a les 
importacions d’embrions d’animals domèstics de l’espècie bovina procedents de països 
tercers.

El Reial decret 855/1992, de 10 de juliol, pel qual es fixen les condicions de policia 
sanitària aplicables als intercanvis intracomunitaris i a les importacions d’embrions 
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d’animals domèstics de l’espècie bovina procedents de països tercers, queda modificat de 
la manera següent.

U. L’apartat 2 de l’article 5 se substitueix pel següent:

«2. Les comunitats autònomes han d’inscriure en un registre tots els equips de 
recollida d’embrions autoritzats o les seves modificacions, han d’assignar a cadascun 
d’aquests equips un número de registre veterinari, i han de comunicar les esmentades 
dades al Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, el qual ha de mantenir al dia 
una llista d’equips de recollida d’embrions amb els seus corresponents números de 
registre veterinari, i ha de posar l’esmentada llista a disposició dels altres estats 
membres i del públic, possibilitant l’accés a l’esmentada informació per mitjans 
electrònics.»

Dos. El contingut de l’article 11 se substitueix pel següent:

«És aplicable el que preveu el Reial decret 1977/1999, de 23 de desembre, pel 
qual s’estableixen els principis relatius a l’organització dels controls veterinaris sobre 
els productes procedents de països tercers, en particular pel que fa a l’organització 
i al seguiment que s’ha de fer dels controls que cal dur a terme i de les mesures de 
salvaguarda que s’han d’aplicar.»

Article cinquè. Modificació del Reial decret 596/1994, de 8 d’abril, relatiu als intercanvis 
d’èquids destinats a concursos i a les condicions de participació en aquests 
concursos.

El Reial decret 596/1994, de 8 d’abril, relatiu als intercanvis d’èquids destinats a 
concursos i a les condicions de participació en aquests consursos, es modifica de la 
manera següent:

U. L’apartat 2 de l’article 4 se substitueix pel següent:

«2. No obstant això, el que estableix l’article anterior no ha de ser obstacle per 
organitzar:

a) Concursos reservats als èquids inscrits en un llibre genealògic determinat, 
amb la finalitat de millorar-ne la raça.

b) Concursos regionals amb l’objecte de seleccionar èquids.
c) Manifestacions de caràcter històric o tradicional.

Les comunitats autònomes que tinguin la intenció de fer ús d’aquestes possibilitats 
han d’informar prèviament d’això i de les corresponents justificacions al Ministeri de 
Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, el qual ho ha de traslladar als altres estats 
membres i al públic.»

Dos. L’apartat 1 de l’article 5 queda redactat de la manera següent:

«1. Les comunitats autònomes poden reservar, per a cada concurs o tipus de 
concurs, per mediació dels organismes oficialment autoritzats o reconeguts a aquest 
efecte, fins a un màxim del 20 per cent de la quantia total dels guanys o beneficis 
que en puguin resultar, a la protecció, promoció i millora de la cria cavallí, i han 
d’informar el Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, sobre els criteris aplicats 
per a la distribució dels fons a l’efecte que aquest Ministeri posi els esmentats criteris 
a disposició dels altres estats membres i del públic, possibilitant l’accés a l’esmentada 
informació per mitjans electrònics.»
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Article sisè. Modificació del Reial decret 1148/1992, de 25 de setembre, pel qual es 
fixen les exigències de sanitat animal aplicables als intercanvis intracomunitaris i a les 
importacions d’esperma d’animals de l’espècie porcina.

El Reial decret 1148/1992, de 25 de setembre, pel qual es fixen les exigències de 
sanitat animal aplicables als intercanvis intracomunitaris i a les importacions d’esperma 
d’animals de l’espècie porcina, queda modificat de la manera següent:

U. L’apartat 2 de l’article 5 queda redactat de la manera següent:

«2. Les comunitats autònomes han d’inscriure en un registre tots els centres 
de recollida d’esperma autoritzats o les seves modificacions, i han d’assignar a 
cadascun d’aquests centres un número de registre veterinari, i han de comunicar les 
esmentades dades al Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, el qual ha de 
mantenir al dia una llista de centres de recollida d’esperma amb els seus corresponents 
números de registre veterinari, i ha de posar l’esmentada llista a disposició dels 
altres estats membres i del públic.»

Dos. El contingut de l’article 14 se substitueix pel següent:

«És aplicable el que preveu el Reial decret 1977/1999, de 23 de desembre, pel 
qual s’estableixen els principis relatius a l’organització dels controls veterinaris sobre 
els productes procedents de països tercers, en particular pel que fa a l’organització 
i al seguiment que cal dur a terme dels controls que s’han de fer i de les mesures de 
salvaguarda que s’han d’aplicar.»

Article setè. Modificació del Reial decret 1888/2000, de 22 de novembre, pel qual 
s’estableixen les condicions de sanitat animal aplicables als intercanvis intracomunitaris 
i les importacions d’ocells de corral i d’ous per covar, procedents de països tercers.

S’afegeix un nou apartat a l’article 4 del Reial decret 1888/2000, de 22 de novembre, 
pel qual s’estableixen les condicions de sanitat animal aplicables als intercanvis 
intracomunitaris i les importacions d’ocells de corral i d’ous per covar, procedents de països 
tercers, amb el contingut següent:

«3. Les comunitats autònomes han d’elaborar i mantenir al dia una llista 
d’establiments autoritzats d’acord amb l’apartat 1.a), amb els seus corresponents 
números distintius, i l’han de notificar al Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i 
Marí, el qual l’ha de posar a disposició dels altres estats membres i del públic, 
possibilitant l’accés a l’esmentada informació per mitjans electrònics.»

Article vuitè. Modificació del Reial decret 1941/2004, de 27 de setembre, pel qual 
s’estableixen les normes de policia sanitària que regulen els intercanvis intracomunitaris 
i les importacions de països tercers d’animals de les espècies ovina i cabruna.

L’apartat 3 de l’article 12 del Reial decret 1941/2004, de 27 de setembre, pel qual 
s’estableixen les normes de policia sanitària que regulen els intercanvis intracomunitaris i 
les importacions de països tercers d’animals de les espècies ovina i cabruna, se substitueix 
pel següent:

«3. L’autoritat competent ha d’assignar un número d’autorització a cada centre 
de concentració autoritzat.

Aquesta autorització es pot limitar a una o una altra espècie inclosa en aquest 
Reial decret, o a animals de reproducció o d’engreix o a animals de sacrifici.

L’autoritat competent ha de mantenir actualitzades aquestes dades a través del 
Registre d’explotacions ramaderes, gestionat pel Ministeri de Medi Ambient, i Medi 
Rural i Marí, el qual l’ha de posar a disposició dels altres estats membres i del públic, 
possibilitant l’accés a l’esmentada informació per mitjans electrònics.»
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Article novè. Modificació del Reial decret 1430/1992, de 27 de novembre, pel qual 
s’estableixen els principis relatius a l’organització de controls veterinaris i d’identitat 
dels animals que s’introdueixin en la Comunitat procedents de països tercers.

L’apartat 4 de l’article 10 del Reial decret 1430/1992, de 27 de novembre, pel qual 
s’estableixen els principis relatius a l’organització de controls veterinaris i d’identitat dels 
animals que s’introdueixin en la Comunitat procedents de països tercers, se substitueix pel 
següent:

«4. L’autorització i la posterior actualització de la llista d’estacions de quarantena 
a què es refereix l’apartat 1.a) correspon a la Comissió Europea.

Les estacions de quarantena esmentades a l’apartat 1.b) o els llocs esmentats 
a l’apartat 2 que compleixin les condicions que estableix l’annex B, són autoritzades 
pel Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, i a cada estació se li ha d’adjudicar 
un número d’autorització. L’esmentat Ministeri ha de redactar i mantenir al dia una 
llista d’estacions de quarantena autoritzades juntament amb els seus corresponents 
números d’autorització, i ha de posar l’esmentada llista a disposició dels altres estats 
membres i del públic, possibilitant l’accés a l’esmentada informació per mitjans 
electrònics. Les estacions de quarantena han d’estar subjectes a la inspecció que 
preveu l’article 18.»

Article desè. Modificació del Reial decret 680/1993, de 7 de maig, pel qual s’estableixen 
les normes de control i les mesures de lluita contra la pesta equina

El Reial decret 680/1993, de 7 de maig, pel qual s’estableixen les normes de control i 
les mesures de lluita contra la pesta equina, queda modificat de la manera següent:

U. La lletra e) de l’article 2 queda redactada de la manera següent:

«e) Autoritat competent: l’òrgan competent de la comunitat autònoma per 
procedir a la realització dels controls veterinaris i els òrgans competents dels 
ministeris de Defensa i de l’Interior respecte als èquids adscrits als esmentats 
departaments.»

Dos. El contingut de l’article 13 se substitueix pel següent:

«Es designa com a laboratori nacional de referència per a la pesta equina el 
Laboratori Central de sanitat animal del Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i 
Marí situat a Algete, les funcions del qual estan indicades a l’annex VI. L’esmentat 
Laboratori s’ha de mantenir en contacte amb el laboratori comunitari de 
referència.»

Article onzè. Modificació del Reial decret 1881/1994, de 16 de setembre, pel qual 
s’estableixen les condicions de policia sanitària aplicables als intercanvis intracomunitaris 
i les importacions procedents de països tercers d’animals, esperma, òvuls i embrions 
no sotmesos, respecte a aquestes condicions, a les disposicions que conté la secció I 
de l’annex A del Reial decret 1316/1992, de 30 d’octubre.

El Reial decret 1881/1994, de 16 de setembre, pel qual s’estableixen les condicions de 
policia sanitària aplicables als intercanvis intracomunitaris i les importacions procedents de 
països tercers d’animals, esperma, òvuls i embrions no sotmesos, respecte a aquestes 
condicions, a les disposicions que conté la secció I de l’annex A del Reial decret 1316/1992, 
de 30 d’octubre, queda modificat de la manera següent:

U. La lletra e) de l’article 2 queda redactada de la manera següent:

«e) Autoritat competent: respecte als intercanvis intracomunitaris, els òrgans 
competents de les comunitats autònomes i els òrgans competents dels ministeris de 
Defensa i de l’Interior respecte dels èquids adscrits als esmentats departaments i el 
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Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, respecte a les importacions procedents 
de països tercers.»

Dos. L’article 11 se substitueix pel següent:

«Article 11. Condicions de policia sanitària per als intercanvis d’esperma, òvuls i 
embrions.

1. L’autoritat competent ha d’adoptar les mesures necessàries perquè, sense 
perjudici de les condicions de policia sanitària que s’han de complir en els intercanvis 
d’animals, esperma, òvuls i embrions diferents dels esmentats en els articles 5 a 11, 
només siguin objecte d’intercanvis l’esperma, els òvuls i embrions que compleixin 
els requisits dels apartats 2, 3, 4 i 5.

2. L’esperma de les espècies ovina, cabruna i equina, sense perjudici dels 
possibles criteris que s’han de respectar per a la inclusió dels èquids en els llibres 
genealògics per a determinades races específiques:

a) Ha d’haver estat recollit, tractat i emmagatzemat per a la inseminació 
artificial en una estació o centre autoritzats, des d’un punt de vista sanitari, de 
conformitat amb el capítol I de l’annex D. No obstant això, quan es tracti d’ovins i 
cabrum també pot haver estat recollit i tractat per a la inseminació artificial en una 
explotació que compleixi els requisits del Reial decret 1941/2004, de 27 de setembre, 
pel qual s’estableixen les normes de policia sanitària que regulen els intercanvis 
intracomunitaris i les importacions de països tercers d’animals de les espècies ovina 
i cabruna.

b) Ha d’haver estat recollit en animals que compleixin les condicions que 
estableix el capítol II de l’annex D (admissió i control de rutina dels animals).

c) Ha d’haver estat recollit, tractat, conservat, emmagatzemat i transportat de 
conformitat amb el que disposa el capítol III de l’annex D.

d) Ha d’anar acompanyat, en el seu trasllat a un altre Estat membre, d’un 
certificat sanitari conforme al model que determini la Comissió Europea.

3. Els òvuls i els embrions de les espècies ovina, cabruna, equina i porcina:

a) Han d’haver estat presos o produïts per un equip de recollida autoritzat per 
l’autoritat competent, que compleixi les condicions que estableixi la Comissió 
Europea.

b) Han d’haver estat recollits, tractats i conservats en un laboratori adequat, 
emmagatzemats i transportats de conformitat amb les disposicions aprovades al 
capítol III de l’annex D.

c) Han d’anar acompanyats, en la seva expedició a un altre Estat membre, 
d’un certificat sanitari conforme al model que determini la Comissió Europea.

L’esperma per a la inseminació de femelles donants ha de ser conforme amb el 
que disposa l’apartat 2 per als ovins, els caprins i els èquids, i amb el que disposa 
per als porcins el Reial decret 1148/1992, de 25 de setembre, pel qual es fixen les 
exigències de sanitat animal aplicables als intercanvis intracomunitaris i a les 
importacions d’esperma d’animals de l’espècie porcina.

El que disposa aquest apartat s’ha d’entendre sense perjudici de les garanties 
addicionals que pugui establir la Comissió Europea.

4. L’autoritat competent ha d’inscriure en un registre les estacions o centres 
autoritzats als quals es refereix l’apartat 2.a) i els equips de recollida autoritzats 
esmentats a l’apartat 3.a), o les seves modificacions, i ha de donar a cadascun 
d’aquests un número de registre veterinari.

Aquestes dades s’han de remetre al Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i 
Marí, que ha de redactar i mantenir al dia una llista d’aquests centres i estacions i 
equips autoritzats amb els seus corresponents números de registre veterinari, i ha 
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de posar l’esmentada llista a disposició dels altres estats membres i del públic, 
possibilitant l’accés a l’esmentada informació per mitjans electrònics.

5. Els requisits zoosanitaris i els models de certificats sanitaris aplicables a 
l’esperma, els òvuls i els embrions de les espècies no esmentades en els apartats 2 
i 3 els ha d’establir la Comissió Europea.

A l’expectativa que s’estableixin els requisits zoosanitaris i els models de 
certificats sanitaris per al comerç d’esperma, òvuls i embrions esmentats, s’han de 
seguir aplicant les normes nacionals.»

Tres. S’afegeix un nou apartat a l’article 14, amb el contingut següent:

«4. L’autoritat competent ha d’inscriure en un registre tots els organismes, 
instituts i centres autoritzats als quals expedeixi un número d’autorització, i ha de 
redactar i mantenir al dia una llista d’organismes, instituts i centres autoritzats amb 
els seus corresponents números d’autorització. Les dades esmentades s’han de 
remetre al Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, que ha de redactar i 
mantenir al dia una llista d’aquests organismes, instituts i centres autoritzats amb els 
seus corresponents números de registre veterinari, i ha de posar l’esmentada llista 
a disposició dels altres estats membres i del públic, possibilitant l’accés a l’esmentada 
informació per mitjans electrònics.»

Quatre. L’article 16 se substitueix pel següent:

«Article 16. Condicions aplicables als països tercers.

1. Als efectes d’una aplicació uniforme de l’article 15, són aplicables les 
disposicions dels apartats següents.

2. Només es poden importar els animals i l’esperma, els òvuls i embrions a què 
fa referència l’article 1, que compleixin els requisits següents:

a) Procedir d’un país tercer que figuri a la llista a què es refereix l’apartat 
3.a).

b) Anar acompanyats d’un certificat sanitari, d’acord amb el model establert 
per la Comissió Europea, que ha d’anar signat per l’autoritat competent del país 
exportador i que ha de certificar que:

1r Els animals compleixen les condicions addicionals, o ofereixen les garanties 
almenys equivalents així reconegudes per la Comissió Europea, i procedeixen de 
centres, organismes o instituts autoritzats que ofereixen garanties almenys 
equivalents a les que estableix l’annex C.

2n L’esperma, els òvuls i els embrions procedeixen de centres autoritzats de 
recollida i emmagatzematge o d’equips autoritzats de recollida i producció que 
ofereixen garanties almenys equivalents a les que estableix el capítol I de l’annex D 
per la Comissió Europea.

Esperant que s’estableixin les llistes de països tercers, l’establiment autoritzat a 
què es refereix la lletra b), els requisits zoosanitaris i els models de certificats 
sanitaris a què es refereixen les lletres a) i b), s’han de seguir aplicant les normes 
nacionals, sempre que no siguin més favorables que les que estableix el capítol II 
de l’annex D.

3. A aquests efectes, és aplicable:

a) La llista de països tercers o parts de països tercers que estableixi la Comissió 
Europea.

b) La llista de centres o equips autoritzats, als quals es refereix l’article 11.2.a 
i 11.3.a, situats en un dels països tercers que figuren a l’esmentada llista, que 
proporcioni la Comissió Europea.
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c) Els requisits zoosanitaris específics que aprovi la Comissió Europea, en 
particular els encaminats a protegir la Comunitat de determinades malalties 
exòtiques, o garanties equivalents a les que preveu aquesta norma.»

Cinc. El contingut de la disposició addicional tercera se substitueix pel següent:

«En relació amb l’organització i el curs que s’hagi de donar als controls que les 
autoritats competents hagin de realitzar, així com a mesures de salvaguarda que 
s’hagin d’aplicar, és aplicable el que preveu el Reial decret 1977/1999, de 23 de 
desembre, pel qual s’estableixen els principis relatius a l’organització dels controls 
veterinaris sobre els productes procedents de països tercers.»

Article dotzè. Modificació del Reial decret 1988/1993, de 12 de novembre, pel qual 
s’estableixen mesures per a la lluita contra la malaltia de Newcastle.

El contingut de l’article 12 del Reial decret 1988/1993, de 12 de novembre, pel qual 
s’estableixen mesures per a la lluita contra la malaltia de Newcastle se substitueix pel següent:

«1. El laboratori nacional de referència per a la malaltia de Newcastle és el que 
indica l’annex IV i té les funcions següents:

a) Realitzar la tipificació completa de les característiques antigèniques i 
biològiques del virus de la malaltia de Newcastle i confirmar els resultats obtinguts 
pels laboratoris de diagnòstic de les comunitats autònomes.

b) Controlar els reactius utilitzats pels laboratoris de diagnòstic de les 
comunitats autònomes.

c) Controlar l’eficàcia, potència i puresa de les vacunes utilitzades amb caràcter 
preventiu en el territori nacional o emmagatzemades per a una intervenció 
d’urgència.

2. L’esmentat laboratori s’ha d’encarregar de la coordinació de les normes i els 
mètodes de diagnòstic de la malaltia de Newcastle establerts, si s’escau, en cada 
laboratori de diagnòstic de les comunitats autònomes, així com de l’ús de reactius i 
l’assaig de vacunes. Per a això:

a) Pot proporcionar als esmentats laboratoris de les comunitats autònomes 
reactius per al diagnòstic.

b) Controla la qualitat de tots els reactius de diagnòstic utilitzats en el territori 
nacional.

c) Organitza periòdicament proves comparatives.
d) Manté aïllats virus de la malaltia de Newcastle recollits de casos confirmats 

en el territori nacional.
e) Confirma els resultats positius obtinguts en els laboratoris de diagnòstic de 

les comunitats autònomes.

3. El laboratori nacional de referència s’ha de mantenir en contacte amb el 
laboratori comunitari de referència.

4. Les autoritats competents han de portar llistes actualitzades dels laboratoris 
regionals i les han de comunicar al Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, 
que les ha de posar a disposició dels altres estats membres i del públic, possibilitant 
l’accés a l’esmentada informació per mitjans electrònics.»

Article tretzè. Modificació del Reial decret 650/1994, de 15 d’abril, pel qual s’estableixen 
mesures generals de lluita contra determinades malalties dels animals i mesures 
especifiques contra la malaltia vesicular porcina.

El contingut de l’article 17 del Reial decret 650/1994, de 15 d’abril, pel qual s’estableixen 
mesures generals de lluita contra determinades malalties dels animals i mesures 
especifiques contra la malaltia vesicular porcina, se substitueix pel següent:
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«1. Es designa el Laboratori Central de sanitat animal del Ministeri de Medi 
Ambient, i Medi Rural i Marí, situat a Algete, com a laboratori nacional de referència 
per detectar en qualsevol moment i, sobretot, en les primeres manifestacions de la 
malaltia de què es tracti, el tipus, el subtipus i la variant del virus i confirmar els 
resultats obtinguts pels laboratoris de diagnòstic autoritzats per l’autoritat competent. 
Així mateix, aquest laboratori s’ha d’encarregar de controlar els reactius utilitzats 
pels esmentats laboratoris de diagnòstic.

2. El laboratori nacional designat s’ha d’encarregar de coordinar les normes i 
els mètodes de diagnòstic establerts en cada laboratori de diagnòstic autoritzat per 
l’autoritat competent de la malaltia en qüestió, així com l’ús de reactius. Amb aquesta 
finalitat:

a) Pot proporcionar als laboratoris de diagnòstic reactius per al diagnòstic.
b) Ha de controlar la qualitat de tots els reactius de diagnòstic utilitzats.
c) Ha d’organitzar periòdicament proves comparatives.
d) Ha de mantenir aïllats virus de la malaltia de què es tracti recollits de casos 

confirmats.
e) Ha de confirmar els resultats positius obtinguts en els laboratoris de 

diagnòstic.

3. Les autoritats competents han de portar llistes actualitzades dels laboratoris 
de diagnòstic que hagin autoritzat i les han de comunicar al Ministeri de Medi 
Ambient, i Medi Rural i Marí, que les ha de posar a disposició dels altres estats 
membres i del públic, possibilitant l’accés a l’esmentada informació per mitjans 
electrònics.»

Article catorzè. Modificació del Reial decret 1228/2001, de 8 de novembre, pel qual 
s’estableixen mesures específiques de lluita i eradicació de la febre catarral ovina o 
llengua blava.

El contingut de l’article 3 del Reial decret 1228/2001, de 8 de novembre, pel qual 
s’estableixen mesures específiques de lluita i eradicació de la febre catarral ovina o llengua 
blava, se substitueix pel següent:

«1. Es designa el Laboratori Central de sanitat animal del Ministeri de Medi 
Ambient, i Medi Rural i Marí, situat a Algete, com a laboratori nacional de 
referència.

2. Les comunitats autònomes poden autoritzar, en el seu àmbit territorial, 
laboratoris de diagnòstic per a la febre catarral ovina o llengua blava els diagnòstics 
positius dels quals han de ser confirmats pel laboratori nacional de referència.

3. El laboratori nacional de referència és responsable de la coordinació de les 
normes i els mètodes de diagnòstic establerts en cada laboratori de diagnòstic 
autoritzat per l’autoritat competent per a aquesta malaltia, així com de fer servir els 
reactius i les proves de les vacunes, i té les funcions següents:

a) Subministrar reactius de diagnòstic als laboratoris de diagnòstic que ho 
sol·licitin.

b) Controlar la qualitat de tots els reactius de diagnòstic utilitzats.
c) Organització periòdica de proves comparatives.
d) Conservació dels agents causants de la malaltia o teixits que els continguin 

que s’hagin aïllat, dels casos confirmats.
e) Confirmació dels resultats positius obtinguts en els laboratoris de 

diagnòstic.

4. El laboratori nacional de referència s’ha de mantenir en contacte amb el 
laboratori comunitari de referència.»
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Article quinzè. Modificació del Reial decret 1071/2002, de 18 d’octubre, pel qual 
s’estableixen les mesures mínimes de lluita contra la pesta porcina clàssica.

L’apartat 1 de l’annex III del Reial decret 1071/2002, de 18 d’octubre, pel qual 
s’estableixen les mesures mínimes de lluita contra la pesta porcina clàssica, se substitueix 
pel següent:

«1. Es designa el Laboratori Central de sanitat animal del Ministeri de Medi 
Ambient, i Medi Rural i Marí, situat a Algete, com a laboratori nacional de 
referència.»

Article setzè. Modificació del Reial decret 546/2003, de 9 de maig, pel qual s’estableixen 
disposicions específiques de lluita contra la pesta porcina africana.

L’apartat 1 de l’annex IV del Reial decret 546/2003, de 9 de maig, pel qual s’estableixen 
disposicions específiques de lluita contra la pesta porcina africana, se substitueix pel 
següent:

«1. Es designa el Laboratori Central de sanitat animal del Ministeri de Medi 
Ambient, i Medi Rural i Marí, situat a Algete, com a laboratori nacional de 
referència.»

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret té caràcter bàsic, llevat de l’article segon, i es dicta a l’empara del 
que disposa l’article 149.1.16a de la Constitució, que atribueix a l’Estat la competència 
exclusiva en matèria de bases i coordinació general de la sanitat.

S’exceptua de l’esmentat caràcter de normativa bàsica la regulació que contenen els 
apartats dos, tres i quatre de l’article tercer, l’apartat dos de l’article quart, l’apartat dos de 
l’article sisè, l’article novè i els apartats tres i quatre de l’article onzè, que es dicta a l’empara 
del que disposa l’article 149.1.16a, primer incís, de la Constitució, que atribueix a l’Estat la 
competència exclusiva en matèria de sanitat exterior.

Disposició final segona. Incorporació de dret de la Unió Europea.

Mitjançant aquest Reial decret s’incorpora al nostre ordenament intern la Directiva 
2008/73/CE, del Consell, de 15 de juliol de 2008, per la qual se simplifiquen els procediments 
per confeccionar llistes i publicar informació en els àmbits veterinari i zootècnic i per la qual 
es modifiquen les directives 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/
CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 
91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 
2000/75/CE, la Decisió 2000/258/CE i les directives 2001/89/CE, 2002/60/CE i 2005/94/
CE.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

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

Madrid, 5 de febrer de 2010.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta primera del Govern 
i ministra de la Presidència,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ
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