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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 mandas das que se obtivesen mostras de sangue procedentes de polo menos 60 aves tomadas ó azar e que fosen
examinadas mediante a proba de inhibición da hemaglutinación (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 novembro, polo que se establecen medidas para a loita contra
a enfermidade de Newcastle.
3.o Interpretación dos resultados. O antíxeno utilizado influirá no nivel a partir do cal se considera que
o soro é positivo: no caso de 4 unidades de hemaglutinación, 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 título 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 proba 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 anticorpos 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 vacinación 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 hemaglutinación (IH) de acordo co procedemento que figura
no número 2.
2. Procedemento: o descrito no número 2 do anexo V deste real decreto.
3. Interpretación dos resultados. Segundo se establece no punto 1.3.o do anexo V deste real decreto.
ANEXO VII
Laboratorio nacional de referencia: Laboratorio Central de Veterinaria, de Madrid-Algete.
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MINISTERIO DE SANIDADE
E CONSUMO
23507 CORRECCIÓN de erros do Real decreto
1662/2000, do 29 de setembro, sobre productos 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 sanitarios para diagnóstico «in vitro», publicado no «Boletín
Oficial del Estado» suplemento número 10 en lingua galega, do 18 de outubro, procédese a efectua-las oportunas
modificacións:
Na páxina 681, segunda columna, disposición adicional 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 excepción 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 terrorismo, os poderes públicos teñen que afrontar que os
comportamentos terroristas evolucionan e buscan evadi-la aplicación das normas aproveitando as fendas e
as complexidades interpretativas delas. Tanto máis se
se considera que, canto máis avanza a sociedade gañando 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 democrática 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 necesidades desde o ordenamento xurídico, mediante os ins-

