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MINISTERIO DE AGRICULTURA,

PESCA E ALIMENTACIÓN

23503 REAL DECRETO 1888/2000, do 22 de novem-
bro, polo que se establecen as condicións de
sanidade animal aplicables ós intercambios
intracomunitarios e as importacións de aves de
curral e de ovos para incubar, procedentes de
países terceiros. («BOE» 306, do 22-12-2000.)

O desenvolvemento da avicultura, actividade gandei-
ra de innegable importancia e que constitúe unha sólida
fonte de ingresos para a poboación agraria, require da
harmonización das normas de policía sanitaria que regu-
lan os intercambios intracomunitarios das aves ou dos
seus ovos para incubar.

Só a través do exercicio constante de controis vete-
rinarios sobre as granxas de reproductores e sobre as
importacións de animais procedentes de países terceiros
se pode conseguir unha evolución harmónica dun sector
que representa un importante papel na alimentación
humana actual.

Estes aspectos foron tidos en conta pola Directiva
do Consello 90/539/CEE, do 15 de outubro, incorpo-
rada ó noso ordenamento xurídico no Real decreto
1317/1992, do 30 de outubro, polo que se establecen
as condicións de sanidade animal aplicables ós inter-
cambios intracomunitarios e as importacións de aves
de curral e de ovos para incubar procedentes de países
terceiros.

A evolución dos coñecementos científicos sobre o
virus da enfermidade de Newcastle e o establecemento
de normas uniformes de emprego de vacinas contra
esta enfermidade, ademais do desenvolvemento de
normativas comunitarias específicas de loita e erradi-
cación das principais enfermidades aviarias, enfermi-
dade de Newcastle e influenza aviar, propician a publi-
cación do Real decreto 361/1995, que modifica o ante-
riormente citado e que traspón á nosa lexislación varias
disposicións comunitarias: a Directiva 93/120/CE, do
Consello, e as Decisións da Comisión 92/340, 92/369,
93/152 e 94/327.

Ademais, o desenvolvemento de novas prácticas de
avicultura, pero, sobre todo, a incorporación das aves
da orde das struthioniformes na definición de aves de
curral, obriga a ter en conta certas diferenciacións, rela-
cionadas coa cría destes animais, representados na súa
gran maioría polas avestruces.

Con este fin, publícase a Directiva 1999/90/CE, do
Consello, do 15 de novembro, pola que se modifica a
Directiva 90/539/CEE relativa ás condicións de policía
sanitaria que regulan os intercambios intracomunitarios
e as importacións de aves de curral e de ovos para incu-
bar procedentes de países terceiros.

O presente proxecto incorpora a Directiva 1999/90/CE
e refunde nunha norma única o contido do Real decre-
to 1317/1992 e as súas posteriores modificacións,
excluíndo a referencia ás probas de laboratorio incor-
poradas á nosa normativa interna por outros reais decre-
tos.

No procedemento de elaboración desta disposición
foron consultados as comunidades autónomas e mailos
sectores afectados.

Este real decreto díctase en virtude da competencia
estatal exclusiva en materia de comercio exterior, sani-
dade exterior e bases e coordinación xeral da sanidade,
establecida no artigo 149.1.10.a e 16.a da Constitución.

Na súa virtude, por proposta do ministro de Agri-
cultura, Pesca e Alimentación, de acordo co Consello

de Estado e logo de deliberación do Consello de Minis-
tros na súa reunión do día 17 de novembro de 2000,

D I S P O Ñ O :

CAPÍTULO I

Disposicións xerais

Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación.

1. Este real decreto ten por obxecto defini-las con-
dicións de policía sanitaria que regulan os intercambios
intracomunitarios e as importacións de aves de curral
e de ovos para incubar procedentes de países terceiros.

2. Non será de aplicación ás aves de curral des-
tinadas a exposicións, concursos ou competicións.

Artigo 2. Definicións.

Para efectos da presente disposición entenderase por:

1. País terceiro: o país non membro da Unión Euro-
pea autorizado para o comercio con esta.

2. Autoridade competente: os órganos competentes
das comunidades autónomas ou da Administración xeral
do Estado, no ámbito das súas respectivas competencias.

3. Veterinario oficial: o inspector veterinario desig-
nado pola Administración xeral do Estado, no ámbito
das importacións procedentes de países terceiros, e
polos órganos competentes das comunidades autóno-
mas, en relación cos intercambios intracomunitarios.

4. Aves de curral: as galiñas, pavos, galiñas de Gui-
nea, patos, ocas, paspallás, pombas, faisáns, perdices
e aves corredoras (ratites) criados ou mantidos en cati-
verio para a súa reproducción, a producción de carne
ou de ovos de consumo ou para a subministración de
especies de caza para repoboación.

5. Ovos para incubar: os ovos producidos polas aves
de curral (definidas no número 4) e destinados á incu-
bación.

6. Pitos dun día de vida: tódalas aves de curral con
menos de setenta e dúas horas e que aínda non foron
alimentadas; sen embargo, os patos de Berbería («cairina
moschata») ou os seus cruzamentos poderán ter sido
alimentados.

7. Aves de cría: as aves de curral con setenta e
dúas horas ou máis de vida e destinadas á producción
de ovos para incubar.

8. Aves de explotación: as aves de curral con seten-
ta e dúas horas ou máis de vida e criadas para a pro-
ducción de carne ou de ovos de consumo ou para a
subministración de especies de caza para repoboación.

9. Aves para matadoiro: as aves de curral directa-
mente conducidas ó matadoiro para seren alí sacrificadas
o antes posible e, como máis tarde, no prazo das setenta
e dúas horas seguintes á súa chegada.

10. Manda: o conxunto das aves de curral do mes-
mo estatuto sanitario que se encontren no mesmo local
ou recinto e constitúan unha unidade epidemiolóxica.
No caso das aves estabuladas, incluirá tódalas aves que
compartan a mesma cubicación de aire.

11. Explotación: unha instalación, incluíndo unha
granxa utilizada para criar ou ter aves de cría ou de
explotación.

12. Granxa: calquera instalación ou parte dunha ins-
talación situada nunha mesma localización e referente
ós sectores de actividade seguintes:

a) Granxa de selección: a granxa en que a actividade
consista na producción de ovos para incubar destinados
á producción de aves de cría.
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b) Granxa de multiplicación: a granxa en que a acti-
vidade consista na producción de ovos para incubar des-
tinados á producción de aves de explotación.

c) Criadeiro: a granxa de aves de cría, é dicir, a
granxa en que a actividade consista en criar aves de
curral de cría antes da fase de reproducción, ou a granxa
de aves de explotación, é dicir, a granxa en que a acti-
vidade consista en criar aves de curral de explotación
poñedoras antes da fase de posta.

d) Incubadora: a granxa en que a actividade consista
na incubación, a rotura dos ovos para incubar e a sub-
ministración de pitos dun día de vida.

13. Veterinario habilitado: o veterinario encargado
polos órganos competentes das comunidades autóno-
mas, e baixo a responsabilidade destas, da aplicación
nunha granxa dos controis previstos neste real decreto.

14. Laboratorio autorizado: todo laboratorio auto-
rizado pola Dirección Xeral de Gandería do Ministerio
de Agricultura, Pesca e Alimentación, no ámbito das
importacións procedentes de países terceiros, ou polos
órganos competentes das comunidades autónomas, no
ámbito dos intercambios intracomunitarios, encargado
de efectua-las probas de diagnóstico prescritas neste
real decreto.

15. Visita sanitaria: visita efectuada polo veterinario
oficial ou polo veterinario habilitado co fin de examina-lo
estado sanitario de tódalas aves de curral dunha granxa.

16. Enfermidades de declaración obrigatoria: as
enfermidades que se mencionan no anexo IV deste real
decreto.

17. Foco: a explotación ou o lugar situados no terri-
torio dunha comunidade autónoma ou dun país terceiro,
onde estean agrupados animais e onde se confirmase
oficialmente un ou varios casos de enfermidade.

18. Corentena: a instalación na que as aves de curral
permanezan completamente illadas, sen contacto direc-
to ou indirecto con outras aves, para seren sometidas
a unha observación prolongada e a diferentes probas
de control en relación coas enfermidades indicadas no
anexo IV deste real decreto.

19. Sacrificio sanitario: a operación consistente en
destruír, con tódalas garantías sanitarias necesarias e
entre elas a desinfección, tódalas aves e productos afec-
tados por enfermidades ou que se sospeite que están
contaminados.

Artigo 3. Laboratorio nacional de referencia.

O laboratorio nacional de referencia, designado no
anexo VII deste real decreto, é responsable da coordi-
nación dos métodos de diagnóstico previstos nesta dis-
posición e que serán utilizados nos laboratorios auto-
rizados.

CAPÍTULO II

Intercambios intracomunitarios

Artigo 4. Normas xerais para os ovos, pitos dun día
e aves de cría e explotación.

Ademais de se axustaren ó disposto nos artigos 11,
13 e 15 deste real decreto, os ovos para incubar, os
pitos dun día e as aves de cría e de explotación deberán
proceder:

1. De granxas que cumpran os requisitos seguintes:

a) Estaren autorizadas polos órganos competentes
das comunidades autónomas, conforme as normas que
figuran no capítulo I do anexo I do presente real decreto.

As comunidades autónomas informarán a Dirección
Xeral de Gandería do Ministerio de Agricultura, Pesca

e Alimentación das autorizacións concedidas, así como,
se é o caso, da revogación delas.

b) Non estaren suxeitas no momento da expedición
a medidas restrictivas por motivo de sanidade animal
aplicables ás aves de curral.

c) Estaren situadas fóra dunha zona sometida, por
razóns sanitarias, a medidas restrictivas conforme a lexis-
lación comunitaria ou nacional debido ó abrocho dunha
enfermidade que poida afecta-las aves de curral.

2. Dunha manda que no momento da expedición
non presente ningún síntoma clínico nin sospeita de
enfermidade contaxiosa para as aves de curral.

Artigo 5. Normas específicas para os ovos de incubar.

Ademais do sinalado no artigo 4 deste real decreto,
no momento da súa expedición, os ovos para incubar
deberán:

1. Proceder de mandas:

a) Que permanecesen durante máis de seis sema-
nas nunha ou varias granxas autorizadas do territorio
da Unión Europea (UE), tal como se define na alínea
a) do número 1 do artigo 4 deste real decreto.

b) Que, se foron vacinadas, o fosen de conformidade
coas condicións de vacinación establecidas no anexo II
deste real decreto.

c) Que fosen sometidas a un exame sanitario efec-
tuado por un veterinario oficial ou autorizado durante
as setenta e dúas horas anteriores á expedición e que,
no momento do dito exame, non presentasen ningún
síntoma clínico nin sospeita de enfermidade contaxiosa.

Ou ben, a unha inspección sanitaria mensual efec-
tuada por un veterinario oficial ou habilitado, tendo lugar
a última visita nos trinta e un días anteriores á expedición.
De se optar por esta posibilidade, o veterinario oficial
ou autorizado deberá efectuar tamén un exame dos rexis-
tros do estatuto sanitario da manda e unha avaliación
do seu estatuto sanitario actual baseándose nos datos
actualizados facilitados polo responsable da manda
durante as setenta e dúas horas anteriores á expedición;
no caso de os rexistros ou outros datos induciren á sos-
peita de enfermidade, as mandas deberán someterse
a un exame sanitario, efectuado polo veterinario oficial
ou autorizado, que descarte a posibilidade de enfermi-
dade contaxiosa para as aves de curral.

2. Estar identificados conforme o disposto no Regu-
lamento (CEE) 1868/77, da Comisión, do 29 de xullo,
polo que se establecen modalidades de aplicación do
Regulamento (CEE) 2782/75, relativo á producción e
comercialización dos ovos para incubar e dos pitos de
aves de curral.

3. Ter sido desinfectados de acordo coas instruc-
cións do veterinario oficial.

Ademais, se na manda da que proceden os ovos para
incubar se tiver declarado unha enfermidade transmi-
sible mediante os ovos durante o período de incubación
deberá informarse a incubadora afectada e as autori-
dades responsables da incubadora e da manda de orixe.

Artigo 6. Normas específicas para os pitos dun día.

Ademais do sinalado no artigo 4 deste real decreto,
os pitos dun día de vida deberán:

a) Ter nacido de ovos para incubar que cumpran
os requisitos dos artigos 4 e 5 do presente real decreto.

b) Cumpri-las condicións de vacinación establecidas
no anexo II deste real decreto, se foron vacinados.

c) Non presentar, no momento da súa expedición,
ningún síntoma que permita sospeita-la existencia dunha
enfermidade, segundo o disposto no anexo I, capítulo II,
punto B. 2, alíneas g) e h) deste real decreto.



12 Luns 15 xaneiro 2001 Suplemento núm. 1

Artigo 7. Normas específicas para as aves de cría e
explotación.

Ademais do establecido no artigo 4 deste real decre-
to, as aves de cría e de explotación, no momento da
súa expedición, deberán:

a) Ter permanecido desde o seu nacemento ou des-
de hai máis de seis semanas nunha ou varias granxas
autorizadas do territorio da Unión Europea.

b) Cumpri-las condicións de vacinación establecidas
no anexo II deste real decreto, se foron vacinadas.

c) Ter sido sometidas a un recoñecemento sanitario
efectuado por un veterinario oficial ou habilitado no curso
das corenta e oito horas anteriores á expedición e non
presentar, no momento do citado recoñecemento, nin-
gún síntoma clínico nin sospeita de enfermidade con-
taxiosa para as aves de curral.

Artigo 8. Normas específicas para as aves de mata-
doiro.

Ademais de se axustaren ó establecido nos artigos 11,
13 e 15 deste real decreto, as aves de matadoiro, no
momento da súa expedición, deberán proceder dunha
explotación:

a) Onde permanecesen desde o seu nacemento ou
desde hai máis de vinteún días.

b) Exenta de calquera medida restrictiva por motivo
de sanidade animal aplicable ás aves de curral.

c) Na cal, durante o recoñecemento sanitario da
manda da que procedan as aves destinadas ó sacrificio,
efectuado por un veterinario oficial ou autorizado, nos
cinco días anteriores á expedición, non se observase
ningún síntoma clínico nin sospeita de enfermidade con-
taxiosa para as aves de curral.

d) Situada fóra dunha zona sometida, por razóns
sanitarias, a medidas restrictivas conforme a lexislación
comunitaria ou nacional debido ó abrocho dunha enfer-
midade que poida afecta-las aves de curral.

Artigo 9. Normas específicas para as aves de repoboa-
ción.

1. Ademais de se axustaren ó disposto nos arti-
gos 11, 13 e 15 deste real decreto, as aves destinadas
á subministración de caza silvestre de repoboación (in-
cluídos os pitos dun día), no momento da súa expedición,
deberán proceder dunha explotación:

a) Onde permanecesen desde o seu nacemento ou
durante máis de vinteún días e onde non entrasen en
contacto con aves de curral acabadas de chegar durante
as dúas semanas anteriores á expedición.

b) Que non estea sometida a ningunha restricción
sanitaria aplicable ás aves de curral.

c) Na cal, durante o recoñecemento sanitario da
manda da que procedan as aves, efectuado por un vete-
rinario oficial ou autorizado, nas corenta e oito horas
anteriores á expedición, non se observase ningún sín-
toma clínico nin sospeita de enfermidade contaxiosa
para as aves de curral.

d) Situada fóra dunha zona sometida a prohibición,
por razóns sanitarias, conforme a lexislación comunitaria
ou nacional, debido ó abrocho dunha enfermidade que
poida afecta-las aves de curral.

2. As disposicións dos artigos 4 e 8 deste real decre-
to non se aplicarán ás aves de curral a que se refire
o número anterior.

Artigo 10. Lotes de menos de vinte unidades.

1. Os requisitos dos artigos 4 a 8 e 13 deste real
decreto non se aplicarán ós intercambios intracomuni-
tarios de aves de curral e de ovos para incubar cando
se trate de pequenos lotes con menos de vinte unidades.

2. Non obstante, as aves de curral e os ovos para
incubar a que se refire o número anterior deberán, no
momento da súa expedición, proceder de mandas:

a) Que permanecesen desde o seu nacemento ou
durante os tres últimos meses, como mínimo, no terri-
torio da Unión Europea.

b) Que non presenten síntomas clínicos de enfer-
midades contaxiosas das aves no momento da súa expe-
dición.

c) Que cumpran as condicións de vacinación esta-
blecidas no anexo II deste real decreto, se foron vaci-
nadas.

d) Non suxeitas a ningunha medida de policía sani-
taria aplicable ás aves de curral.

e) Situada fóra dunha zona sometida, por razóns
sanitarias, a medidas restrictivas conforme a lexislación
comunitaria debido ó abrocho dunha enfermidade que
poida afecta-las aves de curral.

f) Tódalas aves do lote deberán ter dado resultado
negativo, o mes anterior á expedición, en probas sero-
lóxicas para a detección de anticorpos de «salmonella
pullorum» e «salmonella gallinarum», de conformidade
co disposto no capítulo III do anexo I deste real decreto.
Cando se trate de ovos para incubar ou de pitos dun
día de vida, a manda de orixe deberá ter sido sometida
no período dos tres meses anteriores á expedición a
probas serolóxicas de detección de «salmonella pullo-
rum» e «salmonella gallinarum» con resultados que pro-
porcionen un 95 por 100 de fiabilidade na detección
da infección cunha prevalencia do 5 por 100.

3. As disposicións dos números 1 e 2 deste artigo
non serán aplicables ós lotes que conteñan aves do xéne-
ro das struthioniformes nin ós seus ovos para incubar.

Artigo 11. Rexións indemnes de enfermidade de New-
castle.

1. No caso de expedición das aves de curral sina-
ladas no artigo 1 deste real decreto, desde comunidades
autónomas ou rexións destas en que se vacinen contra
a enfermidade de Newcastle, a un Estado membro ou
unha rexión dun Estado membro que teña o estatuto
fixado de acordo co número 2 deste artigo, aplicaranse
as normas seguintes:

a) Os ovos para incubar deberán proceder de man-
das que: non estean vacinadas, ou estean vacinadas con
vacinas inactivas, ou estean vacinadas con vacinas vivas,
sempre que a vacinación tivese lugar cando menos trinta
días antes da recolla dos ovos para incubar.

b) Os pitos dun día de vida (incluídos os destinados
á subministración de especies de caza para repoboación)
non deberán estar vacinados contra a enfermidade de
Newcastle e deberán proceder de: ovos para incubar
que cumpran os requisitos da alínea a), e dunha incu-
badora na que a forma de traballar garanta que os ditos
ovos se incuban nun tempo e lugar completamente inde-
pendente dos ovos que non cumpran os requisitos da
alínea a) deste número.

c) As aves de cría e de explotación deberán:

1.o Non estar vacinadas contra a enfermidade de
Newcastle, e

2.o Ter permanecido illadas durante catorce días
antes da expedición, xa sexa nunha explotación, xa sexa
nunha unidade de corentena, baixo vixilancia do vete-
rinario oficial, cumpríndose a condición de que ningunha
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ave de curral que se encontre na explotación de orixe,
ou, se é o caso, na unidade de corentena, fose vacinada
contra a enfermidade de Newcastle durante os vinteún
días que precedan á expedición e ningunha ave distinta
das que integren o lote entre na explotación ou na uni-
dade de corentena durante o mesmo período, ademais
de que nas unidades de corentena non se efectúe nin-
gunha vacinación, e

3.o Ter sido sometidas, durante os catorce días que
preceden á expedición, a probas serolóxicas represen-
tativas para a detección de anticorpos da enfermidade
de Newcastle, con resultados negativos, realizadas de
conformidade co número 1 do anexo V deste real decreto.

d) As aves para matadoiro deberán proceder de
mandas que:

1.o Se non están vacinadas contra a enfermidade
de Newcastle, cumpran o requisito enunciado no núme-
ro 1, c), 3.o deste artigo.

2.o Se están vacinadas, non deberán ter sido vaci-
nadas cunha vacina viva durante os trinta días prece-
dentes á expedición, e deberán ter sido sometidas
mediante unha mostraxe representativa, durante os
catorce días que preceden á expedición, a unha proba
realizada co fin de illa-lo virus da enfermidade de New-
castle, de conformidade co número 2 do anexo V deste
real decreto.

2. Cando unha comunidade autónoma que non
practique a vacinación contra a enfermidade de New-
castle desexe que lle sexa recoñecida tal condición faci-
litará, á Dirección Xeral de Gandería do Ministerio de
Agricultura, Pesca e Alimentación, un programa confor-
me o disposto no número 1 do artigo 12 deste real
decreto, para a súa presentación á Comisión Europea,
a través da canle regulamentaria, para a súa eventual
aprobación.

3. Os datos que se terán en conta para determinar
que a totalidade do territorio español ou algunha das
súas comunidades autónomas ten o estatuto de non
vacinación contra a enfermidade de Newcastle serán
os mencionados no número 2 do artigo 12 deste real
decreto e, en particular, os seguintes:

a) Ningunha vacinación contra a enfermidade de
Newcastle das aves recollidas no artigo 1 deste real
decreto deberá ter sido autorizada durante os doce
meses anteriores, con excepción da vacinación obriga-
toria das pombas mensaxeiras prevista no número 2
do artigo 15 do Real decreto 1988/1993, do 12 de
novembro, polo que se establecen medidas para a loita
contra a enfermidade de Newcastle.

b) As mandas de aves de cría deberán someterse
a un control serolóxico para detecta-la presencia da
enfermidade de Newcastle cando menos unha vez ó
ano, de acordo coas normas establecidas no anexo VI
deste real decreto.

c) As explotacións non deberán conter aves que
fosen vacinadas contra a enfermidade de Newcastle nos
doce meses anteriores, con excepción das pombas men-
saxeiras vacinadas de conformidade co número 2 do
artigo 15 do Real decreto 1988/1993.

4. A Comisión Europea poderá suspende-lo estatuto
de non vacinación contra a enfermidade de Newcastle
da totalidade do territorio español ou das comunidades
autónomas en que non se vacine, nos seguintes casos:

a) Que se produza unha grave epizootia de enfer-
midade de Newcastle que non fose controlada, ou

b) Que se derroguen as restriccións legais que pro-
hiban o recurso sistemático á vacinación contra a enfer-
midade de Newcastle.

Artigo 12. Recoñecemento de rexións indemnes de
enfermidades aviarias.

1. No suposto de que unha comunidade autónoma
estableza ou teña establecido un programa facultativo
ou obrigatorio de loita contra unha enfermidade á que
estean expostas as aves de curral, notificarao á Dirección
Xeral de Gandería do Ministerio de Agricultura, Pesca
e Alimentación, facendo especial referencia:

a) Á situación da enfermidade no seu territorio.
b) Á xustificación do programa pola importancia da

enfermidade e as súas vantaxes desde o punto de vista
da relación custo/beneficio.

c) Á zona xeográfica na que se vai aplica-lo pro-
grama.

d) Ós diferentes estatutos aplicables ás granxas e
ás normas que deberán alcanzarse en cada categoría,
así como ós procedementos de proba.

e) Ós procedementos de control do devandito pro-
grama.

f) Ás consecuencias que deben deducirse da perda
do estatuto por parte da granxa, polo motivo que for.

g) Ás medidas que se deban tomar no caso de se
observaren resultados positivos durante os controis rea-
lizados conforme as disposicións do programa.

A Dirección Xeral de Gandería do Ministerio de Agri-
cultura, Pesca e Alimentación examinará as xustifica-
cións e, se é o caso, presentaraas á Comisión, para que
sexan recoñecidas garantías complementarias xerais ou
limitadas ó comercio intracomunitario de aves de curral
destinadas a ese territorio.

2. Cando unha comunidade autónoma se considere
total ou parcialmente indemne dunha das enfermidades
á que están expostas as aves de curral presentará as
xustificacións adecuadas á Dirección Xeral de Gandería
do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, en
particular:

a) A natureza da enfermidade e o historial da súa
aparición no seu territorio.

b) Os resultados das probas de control, baseados
nunha investigación serolóxica, microbiolóxica ou pato-
lóxica e no feito de que a devandita enfermidade deba
ser declarada obrigatoriamente ás autoridades compe-
tentes.

c) O período durante o cal se efectuou o control.
d) Eventualmente, o período durante o cal a vaci-

nación contra a enfermidade estivo prohibida e a zona
xeográfica afectada por tal prohibición.

e) As normas que se seguiron para o control da
ausencia da enfermidade.

A Dirección Xeral de Gandería do Ministerio de Agri-
cultura, Pesca e Alimentación examinará as xustifica-
cións e, se é o caso, presentaraas á Comisión, para que
sexan recoñecidas garantías complementarias xerais ou
limitadas ó comercio intracomunitario de aves de curral
destinadas a ese territorio.

Artigo 13. Etiquetaxe e transporte.

1. Os pitos dun día de vida e os ovos para incubar
deberán ser transportados en embalaxes novas de uso
único concibidas para tal fin, que se usarán unha soa
vez e serán destruídas, ou ben en embalaxes que poderán
ser reutilizadas logo de as limpar e as desinfectar. En
calquera caso, as embalaxes deberán:

a) Conter soamente pitos dun día de vida ou ovos
para incubar da mesma especie, categoría e tipo de ave
e procedentes da mesma granxa.
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b) Indicar na súa etiqueta:

1.o O nome «Reino de España» e o da comunidade
autónoma de orixe.

2.o O número de autorización da granxa de orixe, de
conformidade co número 2 do capítulo I do anexo I deste
real decreto.

3.o O número de ovos ou de pitos de cada caixa.
4.o A especie de ave de curral á que pertencen os

ovos ou os pitos.

2. As embalaxes que conteñan pitos dun día de vida
ou ovos para incubar poderán agruparse para o trans-
porte en contedores previstos para tal fin. Nos citados
contedores deberán figura-lo número de embalaxes agru-
padas e as indicacións a que se refire a alínea b) do
número 1 deste artigo.

3. As aves de cría ou de explotación deberán ser
transportadas en caixas ou gaiolas:

a) Que só conteñan aves de curral da mesma espe-
cie, categoría e tipo e que proveñan da mesma granxa.

b) Que leven o número de autorización da granxa de
orixe mencionado no punto 2 do capítulo I do anexo I
deste real decreto.

4. As aves de cría e de explotación e os pitos dun
día de vida deberán enviarse o antes posible á granxa
destinataria, sen que entren en contacto con outras aves
vivas, con excepción das aves de cría ou de explotación
ou os pitos dun día de vida que cumpran as condicións
establecidas no presente real decreto.

As aves para matadoiro deberán enviarse o antes
posible ó matadoiro destinatario sen que entren en con-
tacto con outras aves, con excepción das aves para mata-
doiro que cumpran as condicións establecidas no pre-
sente real decreto.

As aves destinadas á subministración de caza para
repoboación deberán enviarse o antes posible ó punto
de destino sen que entren en contacto con outras aves,
excepto as destinadas á subministración de caza para
repoboación que cumpran as condicións establecidas
neste real decreto.

5. As caixas, gaiolas e medios de transporte deberán
estar concibidos de tal xeito que:

a) Eviten a perda de excrementos e reduzan, na
medida do posible, a perda de plumas durante o trans-
porte.

b) Faciliten a observación das aves.
c) Permitan a súa limpeza e a desinfección.

6. Os medios de transporte e, se non son de uso
único, os contedores, caixas e gaiolas deberán ser lim-
pados e desinfectados antes da súa carga e despois
da súa descarga, segundo as instruccións do órgano
competente da comunidade autónoma.

Artigo 14. Restriccións ó transporte.

Prohíbese o transporte das aves de curral a que se
refiren os artigos 6 e 7 deste real decreto, a través dunha
zona infectada de influenza aviaria ou da enfermidade
de Newcastle, agás no caso en que para o dito transporte
se utilicen os grandes eixes viarios ou ferroviarios.

Artigo 15. Certificado sanitario.

Sen prexuízo do certificado sanitario a que se fai refe-
rencia no anexo IV do Real decreto 2087/1994, do 20
de outubro, polo que se establecen as condicións sani-
tarias de producción e comercialización de carnes fres-
cas de aves de curral, as aves de curral e os ovos para
incubar que sexan obxecto de intercambios intracomu-

nitarios deberán ir acompañados, durante o seu trans-
porte cara ó lugar de destino, dun certificado sanitario:

a) Conforme o modelo correspondente previsto no
anexo III do presente real decreto.

b) Asinado por un veterinario oficial.
c) Estendido o día do embarque, cando menos, na

lingua española oficial do Estado e na lingua oficial do
Estado membro de destino.

d) Válido para un período de cinco días.
e) Que conste nunha soa folla.
f) Previsto para un só destinatario.
g) Que leve un selo e unha sinatura de cor distinta

á letra impresa do certificado.

A Dirección Xeral de Gandería do Ministerio de Agri-
cultura, Pesca e Alimentación, cumprindo as disposicións
xerais do Tratado constitutivo da CEE, poderá conceder
a un ou varios Estados membros expedidores, autori-
zacións xerais ou limitadas a casos concretos, segundo
as cales se poderán introducir en España aves de curral
e ovos para incubar dispensados do certificado previsto
neste artigo.

CAPÍTULO III

Importacións de países terceiros

Artigo 16. Condicións xerais.

1. As aves de curral e os ovos para incubar deberán
proceder de países terceiros ou de partes de países ter-
ceiros que figuren nunha lista elaborada pola Comisión.

2. Sen prexuízo do disposto no número anterior,
a lista comunitaria citada así como as súas modificacións
correspondentes, serán publicadas polo Ministerio de
Agricultura, Pesca e Alimentación no «Boletín Oficial del
Estado», para un maior coñecemento dos interesados.

3. Cada lote de aves de curral ou de ovos para incu-
bar que chegue a territorio alfandegueiro español será
sometido a control polos servicios veterinarios oficiais
adscritos ós postos de inspección fronteirizos autoriza-
dos para tal fin, antes de ser despachado a libre práctica
ou de ser admitido en ningún réxime alfandegueiro.

Artigo 17. Situación sanitaria do país de orixe.

As aves de curral e os ovos para incubar deberán
proceder de países terceiros:

a) Nos que a influenza aviaria e a enfermidade de
Newcastle, tal como se definen nos reais decretos
1025/1993, do 25 de xuño, polo que se establecen
medidas para a loita contra a influenza aviar, e
1988/1993, do 12 de novembro, polo que se establecen
medidas para a loita contra a enfermidade de Newcastle,
sexan enfermidades de notificación obrigatoria.

b) Libres de influenza aviaria e de enfermidade de
Newcastle ou que, aínda que non estean libres destas
enfermidades, apliquen medidas de loita cando menos
equivalentes ás establecidas respectivamente nos reais
decretos 1025/1993 e 1988/1993.

Artigo 18. Condicións específicas.

1. Sen prexuízo do sinalado no número 1 do arti-
go 16 deste real decreto, a Dirección Xeral de Gandería
do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación só
autorizará a importación de aves de curral e de ovos
para incubar que procedan de mandas que:

a) Antes da expedición permanecesen sen interrup-
ción no territorio ou parte do territorio do país terceiro
durante o período que determine a Comisión en cada
caso.
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b) Respondan ás condicións de policía sanitaria
adoptadas pola Comisión para as importacións das dis-
tintas especies e categorías de aves de curral e de ovos
para incubar do citado país.

2. Para fixa-las condicións de sanidade animal, a
base de referencia utilizada será a das normas definidas
no capítulo II do presente real decreto e nos anexos
correspondentes, coas excepcións que a Comisión Euro-
pea decida, caso por caso, ás ditas disposicións, se o
país terceiro interesado subministrase garantías simila-
res, polo menos, equivalentes en materia de policía sani-
taria e inclúan a corentena obrigatoria e a realización
de probas para a detección da influenza aviaria, da enfer-
midade de Newcastle e de calquera outra que sexa
pertinente.

Artigo 19. Certificado veterinario.

As aves de curral e os ovos para incubar deberán
ir acompañados dun certificado estendido e asinado por
un veterinario oficial do país terceiro exportador, e que
se axustará ó modelo que aprobe a Comisión.

O certificado deberá:

a) Acreditar que as aves de curral ou os ovos para
incubar cumpren as condicións enunciadas no presente
real decreto e as establecidas en aplicación deste para
as importacións procedentes de países terceiros ou do
país terceiro de que se trate.

b) Ser expedido o día en que se procedeu á carga
para a expedición ó lugar de destino en España.

c) Estar redactado, cando menos, na lingua espa-
ñola oficial do Estado.

d) Acompaña-la expedición no seu exemplar orixi-
nal.

e) Ter un prazo de validez de cinco días.
f) Constar dunha soa folla.
g) Estar previsto para un só destinatario.
h) Levar un selo e unha sinatura de cor distinta á

da letra impresa do certificado.

Artigo 20. Inspeccións.

A Comisión, por proposta da Dirección Xeral de Gan-
dería do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación,
designará os expertos veterinarios encargados de efec-
tua-los controis «in situ» para comproba-lo cumprimento
de tódalas disposicións do presente real decreto en mate-
ria de importación.

Artigo 21. Importación de aves de matadoiro.

Ó chegaren a España, as aves para matadoiro deberán
ser directamente transportadas a un matadoiro para
seren sacrificadas no prazo máis breve posible.

Sen prexuízo das condicións específicas que poidan
establecerse conforme o procedemento comunitario pre-
visto, a Dirección Xeral de Gandería do Ministerio de
Agricultura, Pesca e Alimentación poderá designar, por
motivos de sanidade animal, o matadoiro ó que deban
transportarse as citadas aves.

Artigo 22. Controis á importación.

1. As inspeccións de aves de curral importadas de
países terceiros efectuaranse de conformidade coas nor-
mas e principios xerais relativos ó control das impor-
tacións de animais vivos de países terceiros.

2. A importación de aves de curral e de ovos para
incubar quedará prohibida cando:

a) Os envíos non proveñan do territorio ou dunha
parte do territorio dun país terceiro incluído na lista ela-

borada conforme o número 1 do artigo 16 deste real
decreto.

b) Os envíos teñan unha enfermidade contaxiosa
ou se sospeite que a teñen ou que están contaminados
por ela.

c) O país terceiro exportador non cumprise as con-
dicións previstas no presente real decreto.

d) O certificado que acompaña o envío non cumpra
as condicións enunciadas no artigo 19 do presente real
decreto.

e) O exame probe que non se cumpren as normas
comunitarias en materia de hormonas e de residuos.

3. Sen prexuízo de calquera condición especial, que
podería ser adoptada pola Comisión por razóns de sani-
dade animal, ou cando non fose concedida a autorización
de reexpedir aves de curral, a entrada das cales foi rexei-
tada de conformidade co número 1 deste artigo, a Direc-
ción Xeral de Gandería do Ministerio de Agricultura, Pes-
ca e Alimentación poderá designa-lo matadoiro que
deberá facerse cargo das ditas aves ou establecer cal-
quera outra fórmula que garanta o sacrificio e destruc-
ción dos animais.

CAPÍTULO IV

Disposicións comúns

Artigo 23. Cláusula de salvagarda.

Aplicaranse ós intercambios intracomunitarios de
aves de curral e ovos para incubar as medidas de sal-
vagarda previstas no Real decreto 49/1993, do 15 de
xaneiro, relativo ós controis veterinarios aplicables nos
intercambios intracomunitarios dos productos de orixe
animal.

Artigo 24. Controis.

Aplicaranse ás aves de curral e ovos para incubar
os controis veterinarios establecidos no Real decreto
1316/1992, do 30 de outubro, polo que se establecen
os controis veterinarios e zootécnicos aplicables ós inter-
cambios intracomunitarios de determinados animais
vivos e productos con vistas á realización do mercado
interior.

Disposición adicional primeira. Títulos competenciais.

A presente disposición díctase ó abeiro do disposto
no artigo 149.1.10.a e 16.a da Constitución, que lle atri-
búe ó Estado as competencias exclusivas en materia
de comercio exterior, sanidade exterior, bases e coor-
dinación xeral de sanidade, respectivamente.

Disposición adicional segunda. Réxime aplicable ás
importacións procedentes de países terceiros.

Ata a entrada en vigor das decisións comunitarias
correspondentes, a Dirección Xeral de Gandería do Minis-
terio de Agricultura, Pesca e Alimentación, aplicará ás
importacións de aves de curral e de ovos para incubar
procedentes de países terceiros, as condicións que
sexan, como mínimo, equivalentes ás que resultan da
aplicación do capítulo II do presente real decreto.

Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa.

Queda derrogado o Real decreto 1317/1992, do 30
de outubro, polo que se establecen as condicións de
sanidade animal aplicables ós intercambios intracomu-
nitarios e as importacións de aves de curral e de ovos
para incubar procedentes de países terceiros, modificado
polo Real decreto 361/1995, do 10 de marzo.
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Disposición derradeira primeira. Facultade de desen-
volvemento.

Facúltase o ministro de Agricultura, Pesca e Alimen-
tación, no ámbito das súas atribucións, para dicta-las
disposicións necesarias para o cumprimento e aplicación
do disposto neste real decreto, así como para modifi-
ca-los anexos desta disposición, para a súa adaptación
ás normas comunitarias.

Disposición derradeira segunda. Normas de coordina-
ción.

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación pro-
cederá a dicta-las normas e realizar accións de coor-
dinación encamiñadas ó saneamento das explotacións
avícolas españolas ata consegui-las cualificacións sani-
tarias recollidas no presente real decreto e que son com-
petencia das comunidades autónomas.

Disposición derradeira terceira. Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor o día seguinte ó
da súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid o 22 de novembro de 2000.

JUAN CARLOS R.

O ministro de Agricultura, Pesca

e Alimentación,

MIGUEL ARIAS CAÑETE

ANEXO I
Autorización das granxas

CAPÍTULO I

Normas xerais

1. Co fin de obte-la autorización dos órganos com-
petentes das comunidades autónomas para efectuar
intercambios intracomunitarios, as granxas deberán:

a) Cumpri-las condicións de instalación e de fun-
cionamento definidas no capítulo II.

b) Aplicar e cumpri-las condicións dun programa de
control sanitario das enfermidades, autorizado pola
Dirección Xeral de Gandería do Ministerio de Agricultura,
Pesca e Alimentación, e que teña en conta as esixencias
formuladas no capítulo III deste anexo.

c) Dar todo tipo de facilidades para a realización
das operacións mencionadas na alínea d) seguinte.

d) Someterse, nun control sanitario organizado, á
vixilancia dos órganos competentes das comunidades
autónomas. En particular, tal control sanitario incluirá:

1.o Unha visita sanitaria, como mínimo anual, efec-
tuada polo veterinario oficial, que se completará cun con-
trol de aplicación das medidas de hixiene e de funcio-
namento da granxa conforme as condicións do capítulo
II deste anexo.

2.o O rexistro, por parte do productor, de tódolos
datos necesarios para que os órganos competentes das
comunidades autónomas poidan levar un control per-
manente do estado sanitario.

e) Conter exclusivamente aves de curral das espe-
cies definidas no número 3 do artigo 2 deste real decreto.

2. O órgano competente da correspondente comu-
nidade autónoma atribuirá a cada unha das granxas que
cumpran as condicións definidas no número 1 un núme-
ro distintivo de autorización, que poderá ser idéntico
ó xa atribuído en aplicación do Regulamento (CEE)

2782/75, do Consello, do 29 de outubro, relativo á pro-
ducción e comercialización dos ovos para incubar e dos
pitos de aves de curral, e comunicarao á Dirección Xeral
de Gandería do Ministerio de Agricultura, Pesca e Ali-
mentación.

CAPÍTULO II

Instalacións e funcionamento

A) Granxas de selección, multiplicación e cría.

1. Instalacións.

a) A situación e a disposición das instalacións debe-
rán ser adecuadas ó tipo de producción e evita-la intro-
ducción de enfermidades, ou garanti-lo control no caso
de apareceren. Cando unha granxa albergue máis dunha
especie de aves de curral, as devanditas especies estarán
claramente separadas entre si.

b) As instalacións deberán garantir unhas boas con-
dicións de hixiene e permiti-la práctica do control sani-
tario.

c) O material deberá ser adecuado para o tipo de
producción e permiti-la limpeza e desinfección das ins-
talacións, así como dos medios de transporte das aves
e dos ovos no lugar más adecuado.

2. Sistemas de cría.

a) Na medida do posible, a técnica de cría estará
baseada nos principios da «cría protexida» e do «todo
cheo, todo baleiro». Entre cada lote, deberá practicarse
a limpeza, a desinfección e o baleirado sanitario.

b) As granxas de selección ou multiplicación e de
cría só poderán albergar aves de curral procedentes:

1.o Da propia granxa, e/ou
2.o Doutras granxas de cría, de selección ou de mul-

tiplicación do territorio da UE, igualmente autorizadas.
3.o De importacións de países terceiros realizadas

de acordo coas disposicións do presente real decreto.

c) A dirección veterinaria da granxa dictará as nor-
mas de hixiene que deben adoptarse. O persoal deberá
levar uniformes de traballo exclusivos e os visitantes,
elementos de protección conforme parámetros de bio-
seguridade.

d) Os edificios, os recintos e o material deberán ser
obxecto dun bo mantemento.

e) Os ovos recolleranse varias veces ó día e deberán
quedar limpos e desinfectados o antes posible.

f) O productor comunicaralle ó veterinario habilitado
calquera variación que se produza na evolución do ren-
demento ou calquera síntoma que poida espertar unha
sospeita de enfermidade contaxiosa das aves. En canto
exista sospeita, o veterinario habilitado enviará a un labo-
ratorio autorizado as mostras necesarias para o esta-
blecer ou confirma-lo diagnóstico.

g) Deberá levarse un rexistro de cría, ficheiro ou
soporte informático por manda, que se conservará como
mínimo durante dous anos despois de eliminada a man-
da, e no que se indicará:

1.o As entradas e saídas de aves.
2.o A productividade.
3.o A morbilidade e a mortalidade, e as súas causas.
4.o As análises de laboratorio efectuadas e os resul-

tados obtidos.
5.o A procedencia das aves.
6.o O destino dos ovos.

h) En caso de enfermidade contaxiosa das aves, os
resultados das análises de laboratorio deberán comu-
nicarse inmediatamente ó veterinario habilitado, quen
informará inmediatamente ó veterinario oficial.
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B) Incubadoras.

1. Instalacións.

a) Deberá existir unha separación física e funcional
entre a incubadora e as instalacións de cría. A disposición
deberá permiti-la separación dos seguintes sectores fun-
cionais:

1.o Almacenamento e clasificación dos ovos.
2.o Desinfección.
3.o Preincubación.
4.o Nacemento.
5.o Preparación e acondicionamento das expedi-

cións.

b) Os edificios deberán estar protexidos contra os
paxaros procedentes do exterior e contra os roedores.
Os chans e as paredes deberán ser de materiais resis-
tentes, impermeables e lavables. As condicións de ilu-
minación natural ou artificial e os sistemas de regulación
do aire e da temperatura deberán ser adecuadas. Deberá
estar prevista a eliminación hixiénica dos desperdicios
(ovos ou pitos).

c) O material deberá te-las paredes lisas e imper-
meables.

2. Funcionamento.

a) O funcionamento estará baseado no principio de
circulación en sentido único dos ovos, do material de
servicio e do persoal.

b) Os ovos para incubar deberán proceder:

1.o De granxas de selección ou multiplicación do
territorio da UE autorizadas.

2.o De importacións desde países terceiros realiza-
das de acordo coas disposicións do presente real decreto.

c) A dirección veterinaria da granxa dictará as nor-
mas de hixiene, o persoal deberá levar uniforme de tra-
ballo exclusivo e os visitantes, elementos de protección.

d) Tanto os edificios como o material deberán ser
obxecto dun bo mantemento.

e) As operacións de desinfección afectarán:

1.o Os ovos, entre o momento da súa chegada e
a súa posta en incubación.

2.o As incubadoras, de forma sistemática.
3.o As cámaras de nacemento e o material, tras cada

nacemento.

f) Un programa de control de calidade microbiolóxi-
co permitirá avalia-lo estado sanitario da incubadora.

g) O productor comunicaralle ó veterinario habili-
tado calquera variación que se produza na evolución
da producción ou calquera síntoma que poida espertar
unha sospeita de enfermidade contaxiosa das aves. En
canto exista sospeita de enfermidade contaxiosa, o vete-
rinario habilitado enviará a un laboratorio autorizado as
mostras necesarias para establecer ou confirma-lo diag-
nóstico e informará a autoridade sanitaria competente
da comunidade autónoma, que decidirá as medidas que
se adoptarán.

h) Deberá levarse un rexistro da incubadora, ficheiro
ou soporte informático, que se conservará polo menos
durante dous anos, por manda, se é posible, e no que
se indicará:

1.o A procedencia dos ovos e a súa data de chegada.
2.o Os resultados dos nacementos.
3.o As anomalías observadas.
4.o As análises de laboratorio realizadas e os resul-

tados obtidos.
5.o Os eventuais programas de vacinación.

6.o O número e o destino dos ovos incubados que
non deron lugar a nacementos.

7.o O destino dos pitos dun día.

i) En caso de enfermidade contaxiosa das aves, os
resultados das análises de laboratorio deberán ser inme-
diatamente comunicados ó veterinario habilitado, quen
informará sen demora ó veterinario oficial.

CAPÍTULO III

Programa de control sanitario das enfermidades

Nos programas de control sanitario das enfermidades
deberán establecerse, como mínimo, condicións de con-
trol das infeccións e as especies a que se alude a con-
tinuación.

A) Infeccións por «salmonella pullorum e gallina-
rum» e «salmonella arizonae».

1. Especies afectadas:

a) Polo que respecta á «salmonella pullorum e galli-
narum»: polos, pavos, galiñas de Guinea, paspallás, fai-
sáns, perdices e patos.

b) Polo que respecta á «salmonella arizonae»: pavos.

2. Programa de control sanitario:

a) A determinación da infección efectuarase
mediante análises serolóxicas ou bacteriolóxicas, ou
ambas.

b) As mostras que deban analizarse serán, segundo
os casos, de sangue de pitos de segunda calidade, de
peluxe ou de po da cámara de nacemento, da materia
adherida ás paredes da incubadora, da cama ou da auga
do bebedoiro.

c) Para decidi-lo número de mostras de sangue que
deben extraerse para a detección da «salmonella pullo-
rum» ou a «salmonella arizonae» mediante análise sero-
lóxica, terase en conta a prevalencia da infección no
país e o seu historial na granxa.

d) Toda manda deberá ser sometida a control, en
cada período de posta, no momento máis eficaz para
a detección da enfermidade.

B) Infeccións de «mycoplasma gallisepticum» e
«mycoplasma meleagridis».

1. Especies afectadas:

a) Polos e pavos, polo que respecta ó «mycoplasma
gallisepticum».

b) Pavos, polo que respecta ó «mycoplasma melea-
gridis».

2. Programa de control sanitario:

a) A determinación da infección efectuarase
mediante análises serolóxicas ou bacteriolóxicas ou
mediante a comprobación de lesións de aerosaculite en
pitos e paviños dun día de vida, segundo os casos.

b) As mostras que deban analizarse serán, segundo
os casos, de sangue de pitos e paviños dun día de vida,
de esperma, de raspado de traquea, de cloaca aviaria
ou sacos aéreos.

c) As análises para a detección de «mycoplasma
gallisepticum» ou de «mycoplasma meleagradis» reali-
zaranse a partir dunha mostraxe representativa que per-
mita un control continuo da infección durante os perío-
dos de cría e de posta, é dicir, xusto antes do inicio
da posta e a continuación cada tres meses.

C) Resultados e medidas que deberán adoptarse.

No caso de que non se produza unha reacción, o
control é negativo. En caso contrario, a manda consi-
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derarase sospeitosa e deberán aplicárselle as medidas
establecidas no capítulo IV deste anexo.

D) Excepcións.

No caso de granxas que conteñan varias unidades
de producción independentes, os órganos competentes
das comunidades autónomas poderán establecer excep-
cións a estas medidas no que se refire ás unidades de
producción sas dunha granxa infectada, sempre e cando
o veterinario autorizado confirmase que a estructura des-
tas unidades de producción, a súa importancia e as ope-
racións que nelas se realizan son de tal natureza que,
desde o punto de vista do aloxamento, do mantemento
e da alimentación, tales unidades de producción son
completamente independentes, de modo que non é posi-
ble que a enfermidade en cuestión se propague dunha
unidade de producción a outra.

CAPÍTULO IV

Criterios para a suspensión ou a retirada da autori-
zación dunha granxa

1. A autoridade competente suspenderá a autori-
zación dunha granxa e informará a Dirección Xeral de
Gandería:

a) Cando deixen de cumprirse as condicións esta-
blecidas no capítulo II deste anexo.

b) Ata que conclúa a necesaria investigación sobre
a enfermidade:

1.o No caso de que se sospeite da existencia de
influenza aviaria ou enfermidade de Newcastle na
granxa.

2.o No caso de que a granxa recibise aves de curral
ou ovos para incubar procedentes dunha granxa sos-
peitosa de infección ou infectada de influenza aviaria
ou de enfermidade de Newcastle.

3.o No caso de que se establecese un contacto que
poida transmiti-la infección entre a granxa e o foco de
influenza aviaria ou enfermidade de Newcastle.

c) Ata a realización de novas análises, no caso de
que os resultados dos controis emprendidos conforme
as condicións dos capítulos II e III, relativos ás infeccións
de «salmonella pullorum e gallinarum», «salmonella ari-
zonae», «mycoplasma gallisepticum» ou «mycoplasma
meleagridis», puidesen deixar entreve-la presencia dunha
infección.

d) Ata a aplicación das medidas que o veterinario
oficial coide oportunas, no caso de se comprobar que
a granxa non satisfai as esixencias das alíneas a), b)
e c) do número 1 do capítulo I.

2. A autoridade competente revogará a autorización
dunha granxa e informará a Dirección Xeral de Gandería:

a) No caso de que se declare a influenza aviaria
ou a enfermidade de Newcastle nela.

b) No caso de que unha nova análise adecuada-
mente realizada confirme a presencia dunha infección

de «salmonella pullorum e gallinarum», «salmonella ari-
zonae», «mycoplasma gallisepticum» ou «mycoplasma
meleagridis».

c) No caso de que, tras un novo requirimento do
veterinario oficial, non se adoptasen as medidas para
o cumprimento das esixencias mencionadas nas alíneas
a), b) e c) do número 1 do capítulo I.

3. A concesión de nova autorización estará supe-
ditada ás condicións seguintes:

a) Cando a autorización fose revogada por causa
da aparición de influenza aviaria ou de enfermidade de
Newcastle, esta poderá volver a ser concedida unha vez
transcorridos vinteún días desde o momento de se levar
a cabo a limpeza e desinfección, trala operación de sacri-
ficio sanitario.

b) Cando a autorización fose revogada por motivos
de infeccións provocadas por:

1.o «Salmonella pullorum e gallinarum» ou «salmo-
nella arizonae», tras efectuarse no establecemento dous
controis con resultado negativo separados, como míni-
mo, por un intervalo de vinteún días e se desinfectase
despois de efectuar un sacrificio sanitario da manda
afectada.

2.o «Mycoplasma gallisepticum» ou «mycoplasma
meleagridis», poderá volverse a conceder tras efectuarse
no conxunto da manda aviaria dous controis, con resul-
tados negativos, separados por un intervalo de, cando
menos, sesenta días.

ANEXO II

Condicións de vacinación das aves de curral

1. As vacinas utilizadas para a vacinación das aves
de curral ou das mandas de orixe dos ovos para incubar
deberán ter unha autorización de comercialización esten-
dida pola Administración xeral do Estado.

2. Os criterios de utilización das vacinas contra a
enfermidade de Newcastle no marco de programas de
vacinación de rutina son os seguintes:

a) As vacinas vivas atenuadas contra a enfermidade
de Newcastle deberán prepararse a partir de cepas de
virus da enfermidade das que a «cepa madre» («master
seed») fose sometida a un test que revelase un índice
de patoxenicidade intracerebral (IPIC) de:

1.o Menos de 0,4; se cada ave recibiu polo menos
107 EID para a proba.

2.o Menos de 0,5; se cada ave recibiu polo menos
108 EID para a proba.

b) As vacinas inactivadas contra a enfermidade de
Newcastle deberán prepararse a partir de cepas de virus
da enfermidade das que a «cepa madre» («master seed»)
fose sometida a un test que revelase un índice de patoxe-
nicidade intracerebral (IPIC) de menos de 0,7; se cada
ave recibiu polo menos 108 ELD50 para a proba.
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ANEXO IV
Enfermidades de declaración obrigatoria

a) Influenza aviaria.
b) Enfermidade de Newcastle.

ANEXO V

1. Control serolóxico para a detección de anticorpos
da enfermidade de Newcastle en aves de curral

1.o Toma de mostras de sangue. As aves de curral
suxeitas ás condicións deste anexo procederán de man-
das das que se obtivesen mostras de sangue proceden-
tes de polo menos 60 aves tomadas ó azar e que fosen
examinadas mediante a proba de inhibición da hema-
glutinación (IH) de acordo co procedemento que figura
no número 2.

2.o Procedemento: o establecido no capítulo IV do
anexo II do Real decreto 1988/1993, do 12 de novem-
bro, polo que se establecen medidas para a loita contra
a enfermidade de Newcastle.

3.o Interpretación dos resultados. O antíxeno utili-
zado influirá no nivel a partir do cal se considera que
o soro é positivo: no caso de 4 unidades de hemaglu-
tinación, un soro será positivo cando amose un título
igual ou superior a 24; tratándose de 8 unidades de
hemaglutinación, o soro será positivo cando teña un títu-
lo igual ou superior a 23.

2. Illamento do virus da enfermidade de Newcastle en
aves de matadoiro

As aves de curral suxeitas ás condicións deste anexo
procederán de mandas que fosen sometidas a unha pro-
ba para detecta-la presencia do virus da enfermidade
de Newcastle con resultados negativos, e sen que se
illase ningún virus, de acordo co procedemento seguinte:

1.o Toma de mostras. Tomaranse como mínimo 60
mostras que inclúan hisopos de cloaca ou feces de cada
unha das mandas.

2.o Tratamento das mostras. Non poderán xuntarse
máis de cinco mostras. O seu tratamento efectuarase
de conformidade cos números 2 e 3 do capítulo I do
anexo II do Real decreto 1988/1993.

3.o Illamento do virus en ovos embrionados de aves
de curral. Efectuarase de conformidade co capítulo II
do anexo II do Real decreto 1988/1993.

ANEXO VI

Control serolóxico anual para a detección de anti-
corpos da enfermidade de Newcastle nas mandas de
aves de curral de cría dos Estados membros ou das
rexións dos Estados membros que alcanzasen o estatuto
de Estado membro ou rexión que non practica a vaci-
nación contra a enfermidade de Newcastle.

1. Toma de mostras de sangue. Unha vez ó ano,
tomaranse mostras de tódalas mandas de aves de cría
do seguinte modo: as mostras de sangue procederán
de polo menos 60 aves tomadas ó azar e que fosen
examinadas mediante a proba de inhibición da hema-
glutinación (IH) de acordo co procedemento que figura
no número 2.

2. Procedemento: o descrito no número 2 do ane-
xo V deste real decreto.

3. Interpretación dos resultados. Segundo se esta-
blece no punto 1.3.o do anexo V deste real decreto.

ANEXO VII

Laboratorio nacional de referencia: Laboratorio Cen-
tral de Veterinaria, de Madrid-Algete.

MINISTERIO DE SANIDADE

E CONSUMO

23507 CORRECCIÓN de erros do Real decreto
1662/2000, do 29 de setembro, sobre pro-
ductos sanitarios para diagnóstico «in vitro».
(«BOE» 306, do 22-12-2000.)

Advertidos erros no texto do Real decreto
1662/2000, do 29 de setembro, sobre productos sani-
tarios para diagnóstico «in vitro», publicado no «Boletín
Oficial del Estado» suplemento número 10 en lingua gale-
ga, do 18 de outubro, procédese a efectua-las oportunas
modificacións:

Na páxina 681, segunda columna, disposición adi-
cional oitava, número 4, a), terceira liña, onde di:
«... no anexo X e nos...», debe dicir: «... no anexo VII
e nos...». E no número 4, b), última liña, onde di:
«... do anexo X.», debe dicir: «... do anexo VII, con excep-
ción do número 2.4.».

XEFATURA DO ESTADO

23659 LEI ORGÁNICA 7/2000, do 22 de decembro,
de modificación da Lei orgánica 10/1995, do
23 de novembro, do Código penal, e da Lei
orgánica 5/2000, do 12 de xaneiro, reguladora
da responsabilidade penal dos menores, en
relación cos delictos de terrorismo. («BOE» 307,
do 23-12-2000.)

JUAN CARLOS I

REI DE ESPAÑA

Saiban tódolos que a viren e a entenderen que as
Cortes Xerais aprobaron e eu sanciono a seguinte lei
orgánica

I

A lei é o instrumento máis valioso co que conta o
Estado de dereito para que os dereitos e liberdades dos
cidadáns proclamados pola Constitución sexan reais e
efectivos.

Sendo isto especialmente relevante fronte ó terro-
rismo, os poderes públicos teñen que afrontar que os
comportamentos terroristas evolucionan e buscan eva-
di-la aplicación das normas aproveitando as fendas e
as complexidades interpretativas delas. Tanto máis se
se considera que, canto máis avanza a sociedade gañan-
do espacios de liberdade fronte ó terror, máis numerosas
e variadas son as actuacións terroristas que tratan de
evitar, atemorizando directamente a cada cidadán ou,
no seu conxunto, os habitantes dunha poboación ou os
membros dun colectivo social, político ou profesional,
que se desenvolva con normalidade a convivencia demo-
crática e que a propia sociedade se fortaleza e impoña
a dita convivencia, erradicando as graves e ilexítimas
conductas que a perturban.

Para lles dar unha resposta efectiva a estas nece-
sidades desde o ordenamento xurídico, mediante os ins-


