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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE MEDI AMBIENT, I MEDI RURAL I MARÍ
12108 Reial decret 842/2011, de 17 de juny, pel qual s’estableix la normativa bàsica 

de les agrupacions de defensa sanitària ramadera i es crea i es regula el 
Registre nacional d’aquestes agrupacions.

Atès que la sanitat és un factor determinant en la rendibilitat de les explotacions 
ramaderes, és decisiu, tal com s’ha demostrat en la pràctica, que els ramaders actuïn de 
manera coordinada i siguin protagonistes de la defensa dels seus propis interessos.

La millora de la qualitat sanitària, l’agilitat comercial i la rendibilitat de les produccions 
ramaderes requereixen un nivell sanitari alt que només es pot aconseguir mitjançant la 
col·laboració del sector, tant en la lluita i eradicació de malalties, com en el manteniment 
d’estructures defensives davant el risc d’aparició i difusió de les exòtiques.

L’experiència positiva adquirida per les comunitats autònomes en l’aplicació del Reial 
decret 1880/1996, de 2 d’agost, pel qual es regulen les agrupacions de defensa sanitària 
ramadera, juntament amb l’eficàcia demostrada de la col·laboració del sector ramader amb 
l’Administració en la prevenció, control, lluita o eradicació de les malalties dels animals de 
producció, fa necessari actualitzar la seva ordenació i regulació. En aquest sentit, s’ha 
de reforçar la col·laboració activa en l’organització, el control i l’execució de les mesures 
sanitàries dictades en cas d’alerta o crisi sanitària.

D’altra banda, la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal, estableix en el capítol II del 
títol III les normes bàsiques per a l’autorització d’aquestes agrupacions, preveu l’existència 
d’un registre nacional, i en aquests moments és necessari desplegar per reglament la 
dita regulació. En aquest cas concorren raons de sanitat animal que fan imprescindible 
l’autorització prèvia per part de l’Administració, vista la importància que té per a la sanitat 
de la cabanya ramadera la verificació prèvia de l’aptitud zoosanitària d’una agrupació 
de defensa sanitària ramadera, que és un element importantíssim en l’execució de les 
actuacions sanitàries i col·laborador habitual de l’Administració en els programes oficials 
de prevenció, lluita, control o eradicació de les malalties dels animals. Addicionalment, 
dins del marc esmentat, és molt important que el programa sanitari s’aprovi de manera 
conjunta, a fi de verificar-ne la idoneïtat sanitària i que no interfereix en els programes 
esmentats abans.

Atès el caràcter marcadament tècnic d’aquesta regulació, es considera ajustat adoptar-
la mitjançant reial decret.

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.

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades ha emès informe preceptiu sobre aquesta 
disposició. Així mateix, en l’elaboració 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, amb 
l’aprovació prèvia de la llavors ministra d’Administracions Públiques, d’acord amb el 
Consell d’Estat, i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 17 
de juny de 2011,

DISPOSO:

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

1. El present Reial decret té per objecte:

a) Establir la normativa bàsica de les agrupacions de defensa sanitària ramadera, 
d’ara endavant ADSG.
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b) Crear i regular el Registre nacional d’aquestes agrupacions.

2. Aquest Reial decret només és aplicable a les ADSG dels animals de producció.

Article 2. Definicions.

1. Als efectes d’aquest Reial decret són aplicables les definicions de l’article 3 de la 
Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal, i de l’article 2 del Reial decret 479/2004, de 26 
de març, pel qual s’estableix i regula el Registre general d’explotacions ramaderes.

2. Així mateix, s’entén per crisi sanitària: la confirmació de l’aparició d’una malaltia 
inclosa en l’annex del Reial decret 617/2007, de 16 de maig, pel qual s’estableix la llista de 
les malalties dels animals de declaració obligatòria i se’n regula la notificació, no present en 
aquell moment a Espanya, o la difusió àmplia d’una malaltia d’aquestes característiques.

Article 3. Requisits per al reconeixement d’ADSG.

1. Les ADSG, perquè siguin reconegudes, han de complir els requisits mínims 
següents:

a) Tenir personalitat jurídica pròpia.
b) Integrar, a l’àmbit territorial d’almenys una comarca veterinària o una illa, un 

percentatge mínim, que ha de determinar l’autoritat competent, de les explotacions 
registrades, d’acord amb el Reial decret 479/2004, de 26 de març, i el cens ramader mínim 
següent a l’àmbit esmentat:

1r. El 40 per cent per a l’espècie de què es tracti, excepte en el cas de l’apicultura.
2n. En el cas d’ADSG que pretenguin agrupar més d’una espècie, el 40 per cent del 

sumatori del conjunt d’animals de totes les espècies de què es tracti.
No obstant això, l’autoritat competent pot establir un àmbit territorial o un cens ramader 

diferent, en funció del sistema productiu, de la mida de les explotacions o de les peculiaritats 
existents en una zona determinada.

En tot cas, l’àmbit territorial d’una ADSG no pot superar el territori d’una comunitat 
autònoma i l’autoritat competent no pot establir un percentatge d’explotacions o cens 
ramader superior al 49 per cent.

c) Estar sota la direcció tècnica d’almenys un veterinari, sense que sigui necessari 
que presti els seus serveis en condicions d’exclusivitat, llevat de decisió en contra de 
l’autoritat competent en funció del nombre d’explotacions i bestiar.

d) Tenir uns estatuts de funcionament en els quals consti:

1r. La denominació de l’agrupació.
2n. El seu domicili social i àmbit territorial.
3r. Els òrgans de representació, govern i administració.
4t. El dret a integrar-s’hi de tots els ramaders que ho vulguin.
5è. La regulació del funcionament interior d’acord amb la normativa aplicable.

e) Comprometre’s a col·laborar amb les autoritats competents i complir les obligacions 
de l’article 6.

f) Presentar el programa sanitari comú corresponent, que ha d’aprovar l’autoritat 
competent.

2. El veterinari encarregat de la direcció tècnica de les actuacions sanitàries ha de 
realitzar, almenys, les actuacions següents:

a) Control del disseny i supervisió del programa sanitari comú.
b) Supervisió de la identificació animal de tot el bestiar integrat en l’ADSG, d’acord 

amb el que la normativa vigent estableixi a aquest efecte.
c) Supervisió dels registres de les explotacions integrades.
d) Compliment de les obligacions que, en matèria de tractaments als animals de les 
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explotacions amb medicaments veterinaris, estableixen el Reial decret 109/1995, de 27 de 
gener, sobre medicaments veterinaris, així com el Reial decret 1749/1998, de 31 de juliol, 
pel qual s’estableixen les mesures de control aplicables a determinades substàncies i els 
seus residus en els animals vius i els seus productes, respecte dels medicaments que 
prescrigui o administri.

e) Col·laboració en els controls sanitaris relatius al moviment pecuari o qualsevol altra 
actuació que requereixin els serveis veterinaris oficials de sanitat animal de les comunitats 
autònomes.

f) Col·laboració amb les autoritats competents de sanitat animal de les comunitats 
autònomes en la Xarxa de Epizootiovigilància Nacional.

g) Supervisió de l’aplicació correcta de les guies o codis de bones pràctiques de 
bioseguretat a les explotacions integrades en l’ADSG i, si s’escau, elaboració d’aquests.

h) Assessorament als titulars de les explotacions integrants en matèria de pinsos, 
sanitat animal i benestar animal.

i) Actuació com a veterinari autoritzat o habilitat sota la supervisió de l’autoritat 
competent quan aquesta així el designi.

Article 4. Reconeixement d’ADSG.

1. El reconeixement de cada ADSG correspon a l’autoritat competent al territori de la 
qual radiqui el seu domicili social, i amb aquest efecte les ADSG han de facilitar, almenys, 
les dades que figuren en l’annex I i acreditar el compliment dels requisits que exigeix 
l’article 3.

Les dades i la documentació es poden presentar de forma electrònica.
2. Les autoritats competents han d’assignar a cada agrupació reconeguda, un codi 

alfanumèric que garanteixi la seva identificació de manera única. L’estructura d’aquest 
codi és la següent:

a) Les sigles ES.
b) Dos caràcters que identifiquen la comunitat autònoma o la ciutat de Ceuta o Melilla.
c) Sis caràcters que identifiquen l’agrupació dins de cada comunitat autònoma o 

ciutat de Ceuta o Melilla.

3. Les autoritats competents han d’inscriure en un registre les agrupacions 
reconegudes, almenys amb les dades que figuren en l’annex II. Aquests registres han 
d’estar informatitzats i el seu sistema de gestió ha de permetre, en tot cas, que les altes, 
baixes, modificacions, suspensions o extincions que s’hi realitzin tinguin el reflex immediat 
en el Registre nacional de l’article 5.

Article 5. Registre nacional d’agrupacions de defensa sanitària ramadera.

1. Es crea el Registre nacional d’agrupacions de defensa sanitària ramadera, d’ara 
endavant RADSG, adscrit a la Direcció General de Recursos Agrícoles i Ramaders del 
Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, que es nodreix de la informació i els registres 
que preveu l’article 4.3, i de les dades de cada explotació que és integrant de l’agrupació 
que constin en el Registre general d’explotacions ramaderes, i amb aquest efecte s’ha 
d’establir la connexió oportuna entre tots dos.

2. El Registre nacional es constitueix en una base de dades informatitzada, de caràcter 
informatiu, sense perjudici dels límits que legalment corresponguin per a la protecció de dades 
de caràcter personal. Hi han de tenir accés totes les autoritats competents en aquesta matèria.

Article 6. Deure de col·laboració de les ADSG amb l’Administració.

1. Les ADSG, després del seu reconeixement, queden obligades a col·laborar 
activament amb les autoritats competents de sanitat animal en l’organització, el seguiment 
i l’execució de les mesures sanitàries per a la prevenció, control, lluita o eradicació de les 
malalties que preveu el Reial decret 617/2007, de 16 de maig, en els termes i amb els 
límits que aquestes autoritats estableixin, així com a realitzar entre els seus associats les 
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campanyes de divulgació que s’estableixin i a comunicar a l’autoritat competent les dades 
i la informació sanitàries que se’ls sol·licitin respecte de les explotacions que s’hi integren.

Específicament, han de col·laborar amb les autoritats competents en tota actuació 
sanitària que se’ls sol·liciti en cas de crisi o alerta sanitària d’acord amb el que preveu 
el Reial decret 1440/2001, de 21 de desembre, pel qual s’estableix el sistema d’alerta 
sanitària veterinària, en especial a l’hora d’aplicar tractaments o vacunacions obligatoris.

2. Les comunitats autònomes han de comunicar al Ministeri de Medi Ambient, i Medi 
Rural i Marí, abans de cada 31 de gener, les variacions que s’hagin pogut produir durant 
l’any anterior en les dades que contenen els seus arxius d’ADSG reconegudes, amb 
objecte d’actualitzar la informació del Registre nacional.

3. Les agrupacions reconegudes han de comunicar a l’autoritat competent els canvis 
en les dades consignades en els registres a què es refereix l’article 4.3, en el termini màxim 
d’un mes des que es produeixin, sense perjudici dels terminis establerts per disposicions 
específiques. Aquestes dades es poden comunicar de forma telemàtica.

Article 7. Extinció del reconeixement d’ADSG.

L’extinció del reconeixement es pot acordar a instància de l’interessat. Així mateix, 
l’incompliment de les condicions determinants del reconeixement de les ADSG o del 
programa sanitari aprovat pot donar lloc a l’extinció del seu reconeixement, en expedient 
tramitat conforme a la normativa de procediment aplicable, amb audiència de la interessada.

Article 8. Règim sancionador aplicable.

En cas d’incompliment del que disposa aquest Reial decret, és aplicable el règim 
d’infraccions i sancions que estableix la Llei 8/2003, de 24 d’abril, sense perjudici de les 
responsabilitats civils, penals o d’un altre ordre que puguin concórrer.

Disposició addicional única. Creació de fitxer de dades d’ADSG.

Es crea en el Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, el fitxer de dades 
d’agrupacions de defensa sanitària ramadera, derivat de l’RADSG, amb el contingut que 
preveu l’article 20 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal, que es detalla en l’annex III.

Disposició transitòria única. Terminis d’adequació de les ADSG ja autoritzades.

1. Les ADSG que estiguin autoritzades en el moment de l’entrada en vigor d’aquest 
Reial decret disposen d’un termini màxim de sis mesos per comunicar a les autoritats 
competents les dades que es detallen en l’annex I del present Reial decret sempre que no 
les hagin comunicat amb anterioritat o hagin patit alguna modificació, a fi de transferir-les 
a l’RADSG. Aquesta comunicació es pot efectuar per mitjans telemàtics. Si transcorregut 
el dit termini no s’han transferit aquestes dades al Registre esmentat, s’ha de procedir a 
fer la baixa automàtica de l’agrupació en el Registre nacional.

2. Així mateix, les ADSG que estiguin autoritzades en el moment de l’entrada en 
vigor d’aquest Reial decret disposen d’un termini màxim de sis mesos per adaptar-se als 
requisits que preveu aquest Reial decret. Si transcorregut el dit termini no s’ha procedit a 
fer-ne l’adaptació, l’autoritat competent pot declarar-ne extingit el reconeixement.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queda derogat el Reial decret 1880/1996, de 2 d’agost, pel qual es regulen les 
agrupacions de defensa sanitària ramaderes.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret 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.
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Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 17 de juny de 2011.

JUAN CARLOS R.

La ministra de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí
ROSA AGUILAR RIVERO
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ANNEX I

Dades mínimes que s’han de facilitar a les autoritats competents

1. Dades de l’agrupació:

a) Denominació.
b) CIF.
c) Seu social: direcció (municipi, província i comunitat autònoma o ciutat de Ceuta o 

Melilla) i codi postal.
d) Si s’escau, telèfon, fax i correu electrònic.
e) Àmbit territorial de l’agrupació.
f) Identificació del representant legal de l’agrupació.

2. Dades del veterinari de l’agrupació:

a) Identificació (nom, cognoms i CIF). En el cas de ser una persona jurídica, 
denominació social i CIF d’aquesta, i identificació del veterinari (persona física) director 
tècnic de l’agrupació (nom, cognoms i NIF).

b) Element de contacte (telèfon, fix i mòbil, correu electrònic, etc.). En el cas de ser 
una persona jurídica, mitjà de contacte del veterinari (persona física) director tècnic de 
l’agrupació i de la resta dels veterinaris.

3. Dades de les explotacions integrants de l’agrupació:

a) Nombre de ramaders que integren l’agrupació.
b) Codi identificatiu en el REGA de les explotacions que integren l’agrupació.
c) Cens d’animals que constitueixen l’efectiu ramader de l’agrupació, diferenciats per 

espècies.

ANNEX II

Dades del registre

1. Codi d’identificació de l’ADSG.
2. Data de resolució o alta.
3. Denominació de l’ADSG.
4. CIF.
5. Seu social: direcció (municipi, província i comunitat autònoma o ciutat de Ceuta o 

Melilla) i codi postal.
6. Si s’escau, telèfon, fix i mòbil, fax i correu electrònic.
7. Nombre de ramaders que integren l’agrupació.
8. Cens d’animals que constitueixen l’efectiu ramader de l’agrupació, diferenciats per 

espècies.
9. Codi identificatiu en el REGA de les explotacions que integren l’agrupació.
10. Àmbit territorial de l’agrupació.
11. Identificació del representant legal de l’agrupació.
12. Identificació del servei veterinari de l’agrupació:

a) Identificació (nom, cognoms i CIF). En el cas de ser una persona jurídica, 
denominació social i CIF, i identificació del veterinari (persona física) director tècnic de 
l’agrupació (nom, cognoms i NIF).

b) Element de contacte (telèfon, fix i mòbil, correu electrònic, etc.). En el cas de ser 
una persona jurídica, mitjà de contacte del veterinari (persona física) director tècnic de 
l’agrupació i de la resta de veterinaris.
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ANNEX III

Creació del fitxer de dades d’ADSG

1. Unitat responsable de la declaració i registre del fitxer: Direcció General de 
Recursos Agrícoles i Ramaders.

2. Finalitat i usos: registre de les agrupacions de defensa sanitària ramadera 
reconegudes per les autoritats competents. Aquest registre permet disposar de dades de 
les agrupacions existents, en especial el bestiar i les explotacions integrades.

3. Persones i col·lectius afectats: tot representant legal o veterinari de les agrupacions.
4. Procediments de recollida de dades: les dades les han de comunicar al Registre 

les autoritats competents davant les quals els interessats han facilitat les dades.
5. Estructura bàsica dels fitxers i descripció dels tipus de dades de caràcter personal 

que s’hi inclouen: les que preveuen els annexos I i II. El sistema de tractament és 
automatitzat.

6. Cessions de dades de caràcter personal i transferències internacionals de dades: 
a les autoritats competents a l’àmbit de les ADSG, a les forces i cossos de seguretat i a la 
Comissió Europea.

7. Òrgan responsable: Subdirecció General de Sanitat de la Producció Primària. 
Direcció General de Recursos Agrícoles i Ramaders.

8. Òrgan davant el qual es poden exercitar els drets d’accés, rectificació i cancel·lació: 
Subdirecció General de Sanitat de la Producció Primària. Direcció General de Recursos 
Agrícoles i Ramaders.

9. Mesures de seguretat amb indicació del nivell exigible: nivell bàsic.
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