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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ
11402 Ordre APA/841/2019, de 23 de juliol, per la qual es modifiquen els annexos I i 

II del Reial decret 599/2011, de 29 d’abril, pel qual s’estableixen les bases del 
Pla de vigilància sanitària del bestiar porcí.

La malaltia vesicular porcina ha estat suprimida de la llista de malalties de declaració 
obligatòria a l’Organització Mundial de Sanitat Animal (OIE) a l’Assemblea General de 
l’OIE celebrada el maig de 2016.

D’altra banda, l’experiència adquirida en la lluita davant de les malalties de declaració 
obligatòria en porcí, la situació epidemiològica als països del nostre entorn i socis 
comercials i els resultats obtinguts en els últims anys gràcies al sistema de vigilància activa 
que estableix el Reial decret 599/2011, de 29 d’abril, pel qual s’estableixen les bases del 
pla de vigilància sanitària serològica del bestiar porcí, que inclou la pesta porcina africana, 
la pesta porcina clàssica i la malaltia vesicular porcina, fa necessària una modificació dels 
annexos I i II del Reial decret esmentat, amb l’objecte d’adequar la vigilància d’aquestes 
malalties al risc que presenten en l’actualitat, i elimina del pla de vigilància activa la malaltia 
vesicular porcina.

La disposició final segona del Reial decret 599/2011, de 25 d’abril de 2011, faculta el 
ministre del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, amb consulta prèvia amb les 
comunitats autònomes, per modificar el contingut dels annexos del Reial decret esmentat, de 
conformitat amb les modificacions que la normativa comunitària o internacional introdueixi.

En el procediment d’elaboració d’aquesta disposició s’han consultat les comunitats 
autònomes i els sectors afectats.

El contingut d’aquesta Ordre s’ajusta als principis de bona regulació que preveu 
l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. Així, d’acord amb els principis de necessitat i eficàcia, aquesta 
norma es justifica en la necessitat d’adequar la nostra normativa a la de l’OIE. En funció del 
principi de proporcionalitat, la regulació es limita al mínim imprescindible atès que suprimeix 
la vigilància activa i es manté la vigilància passiva, és a dir, l’obligació de comunicar 
l’aparició de símptomes de la malaltia en els animals, per part dels seus propietaris o dels 
veterinaris, obligació que emana de la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal. En 
aplicació del principi d’eficiència, aquesta norma no imposa càrregues administratives i, en 
aplicació del principi de transparència, s’ha dut a terme l’audiència i informació públiques 
del projecte per tal de facilitar la participació en la tramitació d’aquesta norma.

En virtut d’això, d’acord amb el Consell d’Estat, disposo:

Article únic. Modificació del Reial decret 599/2011, de 25 d’abril de 2011, pel qual 
s’estableixen les bases del pla de vigilància sanitària del bestiar porcí.

El Reial decret 599/2011, de 25 d’abril de 2011, pel qual s’estableixen les bases del pla 
de vigilància sanitària del bestiar porcí, queda modificat de la manera següent:

U. L’annex I se substitueix pel següent:

«ANNEX I

Malalties

Pesta porcina clàssica.
Pesta porcina africana.»

Dos. S’elimina l’apartat c) de l’annex II.
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Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 23 de juliol de 2019.–El ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas 
Puchades.
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