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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA I PESCA,
ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

11754 Reial decret 904/2017, de 13 d’octubre, pel qual es modifiquen les normes 
d’indemnitzacions i subvencions estatals en matèria de sanitat animal en els 
programes nacionals de lluita, control o eradicació de la tuberculosi bovina, 
brucel·losi bovina, brucel·losi ovina i caprina, llengua blava i encefalopaties 
espongiformes transmissibles dels animals.

La Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal, considera, com a factor clau per al 
desenvolupament de la ramaderia, el control de les malalties dels animals, tot i que a més 
és d’una transcendència vital tant per a l’economia nacional com per a la salut pública.

Dins d’aquest àmbit, mitjançant el Reial decret 389/2011, de 18 de març, pel qual 
s’estableixen els barems d’indemnització d’animals en el marc dels programes nacionals 
de lluita, control o eradicació de la tuberculosi bovina, brucel·losi bovina, brucel·losi ovina 
i caprina, llengua blava i encefalopaties espongiformes transmissibles, i el Reial decret 
82/2015, de 13 de febrer, pel qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió 
de les subvencions per a la repoblació de l’explotació en cas de buidatge sanitari en el 
marc dels programes nacionals de lluita, control o eradicació de la tuberculosi bovina, 
brucel·losi bovina, brucel·losi ovina i caprina, llengua blava i encefalopaties espongiformes 
transmissibles, s’ha establert el règim d’indemnitzacions pel sacrifici obligatori d’animals 
objectes de programes nacionals d’eradicació de les malalties considerades de més 
significació, tant pel seu possible contagi a l’ésser humà com per la seva importància en la 
sanitat dels animals, així com de les subvencions per a la repoblació de l’explotació en cas 
de buidatge sanitari.

Atesa la situació sanitària actual, s’ha de procedir a una actualització de les quanties a 
percebre pels ramaders titulars de les explotacions afectades, i s’ha d’incrementar al 85% 
del valor dels animals, així com la quantia màxima per explotació en cas de buidatge 
sanitari.

En el procediment d’elaboració d’aquesta disposició, s’han consultat les comunitats 
autònomes i les entitats representatives dels interessos dels sectors afectats.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi 
Ambient, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres 
a la reunió del dia 13 d’octubre de 2017,

DISPOSO:

Article 1. Modificació del Reial decret 389/2011, de 18 de març, pel qual s’estableixen els 
barems d’indemnització d’animals en el marc dels programes nacionals de lluita, 
control o eradicació de la tuberculosi bovina, brucel·losi bovina, brucel·losi ovina i 
caprina, llengua blava i encefalopaties espongiformes transmissibles.

El Reial decret 389/2011, de 18 de març, pel qual s’estableixen els barems 
d’indemnització d’animals en el marc dels programes nacionals de lluita, control o 
eradicació de la tuberculosi bovina, brucel·losi bovina, brucel·losi ovina i caprina, llengua 
blava i encefalopaties espongiformes transmissibles, queda modificat de la manera 
següent:

U. El títol queda redactat de la manera següent:
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«Reial decret 389/2011, de 18 de març, pel qual s’estableixen els barems 
d’indemnització pel sacrifici d’animals en el marc dels programes nacionals de lluita, 
control o eradicació de la tuberculosi bovina, brucel·losi bovina, brucel·losi ovina i 
caprina, llengua blava i encefalopaties espongiformes transmissibles.»

Dos. S’afegeix un apartat 4 a l’article 3, amb el contingut següent:

«4. L’Estat, a través del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi 
Ambient, pot subvencionar fins al 50 per cent, en funció de les disponibilitats 
pressupostàries, de la despesa prevista o efectuada per les comunitats autònomes.

L’import màxim del finançament amb càrrec als pressupostos de l’Estat, a través 
del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, per a les 
indemnitzacions, està en funció de les disponibilitats pressupostàries.»

Tres. L’annex I queda modificat de la manera següent:

a) El primer paràgraf de l’apartat 1 se substitueix pel següent:

«1. El barem és del 85 per cent dels valors següents, en funció de l’aptitud dels 
animals:»

b) L’apartat 3 se substitueix pel següent:

«3. El barem és del 100 per cent en cas de buit sanitari.
La quantia resultant en cada cas s’ha d’incrementar en un deu per cent en els 

casos de pertinença de l’explotació a una agrupació de defensa sanitària ramadera, 
i en un cinc per cent addicional si es tracta de races autòctones de les que inclou el 
Catàleg oficial de races de bestiar a Espanya que preveu l’annex I 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, sempre que es tracti d’animals 
inscrits en el llibre genealògic corresponent.

No obstant això, les comunitats autònomes poden limitar la quantia final a 
percebre en un màxim d’1.500.000 euros per explotació.»

Quatre. L’annex II queda modificat de la manera següent:

a) El primer paràgraf de l’apartat 1 se substitueix pel següent:

«1. El barem és del 85 per cent dels valors següents, en funció de l’espècie i 
aptitud dels animals:»

b) L’apartat 4 se substitueix pel següent:

«4. S’ha d’incrementar el resultat de les quanties anteriors en un deu per cent 
en els casos de pertinença de l’explotació a una agrupació de defensa sanitària 
ramadera, en un cinc per cent addicional si es tracta de races autòctones de les que 
inclou el Catàleg oficial de races de bestiar a Espanya que preveu l’annex I del Reial 
decret 2129/2008, de 26 de desembre, sempre que es tracti d’animals inscrits en el 
llibre genealògic corresponent, i en la quantitat 6,01 euros en cas de sacrifici dels 
animals en l’explotació o en planta de transformació o en cas de decomís de la 
canal en escorxador, per compensar el valor de carn perdut.»

Article 2. Modificació del Reial decret 82/2015, de 13 de febrer, pel qual s’estableixen les 
bases reguladores per a la concessió de les subvencions per a la repoblació de 
l’explotació en cas de buidatge sanitari en el marc dels programes nacionals de lluita, 
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control o eradicació de la tuberculosi bovina, brucel·losi bovina, brucel·losi ovina i 
caprina, llengua blava i encefalopaties espongiformes transmissibles.

El Reial decret 82/2015, de 13 de febrer, pel qual s’estableixen les bases reguladores 
per a la concessió de les subvencions per a la repoblació de l’explotació en cas de buidatge 
sanitari en el marc dels programes nacionals de lluita, control o eradicació de la tuberculosi 
bovina, brucel·losi bovina, brucel·losi ovina i caprina, llengua blava i encefalopaties 
espongiformes transmissibles, queda modificat de la manera següent:

U. La lletra b) de l’apartat 2 de l’article 2 se substitueix per la següent:

«b) Repoblació: la primera introducció d’animals de les espècies vacuna, ovina 
o caprina en una explotació ramadera, després del buidatge sanitari d’aquesta i fins 
a la constitució del ramat, que no pot superar el termini de 12 mesos des de 
l’autorització d’entrada d’animals seguint les instruccions dictades a l’efecte per 
l’autoritat competent. No obstant això, sota les condicions que estableixi l’autoritat 
competent de la comunitat autònoma on tingui lloc el buidatge sanitari, la repoblació 
es pot efectuar en una explotació diferent d’aquella en què va tenir lloc aquest, 
sempre que almenys les dues explotacions pertanyin al mateix titular i estiguin 
ubicades en la mateixa comunitat autònoma.»

Dos. L’apartat 1 de l’article 6 se substitueix pel següent:

«1. La quantia màxima de l’ajuda és el resultant de restar al cost total 
d’adquisició o arrendament amb opció de compra, dels animals, les quanties 
percebudes en concepte d’indemnitzacions pel sacrifici obligatori dels animals, el 
valor percebut a l’escorxador o la indústria càrnia per aquests, i el de l’assegurança 
corresponent en cas que la pòlissa cobreixi el mateix objecte i finalitat que la de les 
ajudes que regula aquest Reial decret.

Així mateix, l’ajuda s’ha de limitar al valor del 85 per cent dels animals sacrificats. 
A aquests efectes, per determinar el valor dels animals esmentats, es pot acudir al 
que els correspongui en cada cas en funció de l’assegurança aplicable en el Pla 
d’assegurances agràries combinades anual que s’estableix a l’empara del que 
preveu l’article cinquè del títol II de la Llei 87/1978, de 28 de desembre, 
d’assegurances agràries combinades.

En tot cas, l’import màxim per explotació és de 100.000 euros.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat», i s’aplica als sacrificis obligatoris o buidatges sanitaris que ordenin les autoritats 
competents a partir de la data esmentada.

Madrid, 13 d’octubre de 2017.

FELIPE R.

La ministra d’Agricultura i Pesca, 
Alimentació i Medi Ambient,
ISABEL GARCÍA TEJERINA
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