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MINISTERIO DA PRESIDENCIA
 3171 CORRECCIÓN de erros da Orde PRE/3298/2004, 

do 13 de outubro, pola que se modifica o
anexo IX «Masas e dimensións» do Regula-
mento xeral de vehículos, aprobado polo Real 
decreto 2822/1998, do 23 de decembro.
(«BOE» 48, do 25-2-2005.)

Advertidos erros na Orde PRE/3298/2004, do 13 de 
outubro, pola que se modifica o anexo IX «Masas e 
dimensións» do Regulamento xeral de vehículos, apro-
bado polo Real decreto 2822/1998, do 23 de decembro, 
publicado no Boletín Oficial del Estado n.º 248, do 14 de 
outubro de 2004, procédese á súa rectificación:

Na páxina 1881, no punto Primeiro, 2 relativo á táboa 
2 «Masas máximas autorizadas», letra a), onde di:

«a) Na epígrafe ‘‘Vehículos articulados de 4 eixes’’, o 
segundo parágrafo substitúese polo seguinte:

‘‘Vehículo de motor de 2 eixes e semirremolque no cal 
a distancia entre eixes sexa igual ou superior a 1,80 
metros (2): 36.’’»,

debe dicir:
«a) Na epígrafe ‘‘Vehículos articulados de 4 eixes’’ o 

primeiro parágrafo substitúese polo seguinte:
‘‘Vehículo de motor de 2 eixes e semirremolque no cal 

a distancia entre eixes sexa igual ou superior a 1,30 
metros e sexa inferior a 1,80 metros (2): 36.’’» 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA E ALIMENTACIÓN

 3239 REAL DECRETO 206/2005, do 25 de febreiro, 
polo que se modifica o Real decreto 427/2003, 
do 11 de abril, polo que se establecen as bases 
do programa coordinado de loita, control e 
erradicación da enfermidade de Aujeszky. 
(«BOE» 49, do 26-2-2005.)

A Decisión 2001/618/CE da Comisión, do 23 de xullo 
de 2001, pola que se establecen garantías suplementarias 
nos intercambios intracomunitarios de animais da espe-
cie porcina en relación coa enfermidade de Aujeszky, así 
como os criterios para facilitar información sobre a 
devandita enfermidade, e pola que se derrogan as deci-
sións 93/24/CEE e 93/244/CEE, estableceu que no Estado 
membro ou rexión de orixe dos animais se conte cun plan 
de loita, control e erradicación da enfermidade de 
Aujeszky, o cal se estableceu mediante o Real decreto 
427/2003, do 11 de abril, polo que se establecen as bases 
do programa coordinado de loita, control e erradicación 
da enfermidade de Aujeszky.

Pola súa parte, a Lei 8/2003, do 24 de abril, de sani-
dade animal, establece, no seu artigo 6, que as adminis-
tracións públicas adoptarán os programas e actuacións 
necesarios en materia de sanidade animal, no ámbito das 
súas respectivas competencias, e regulan no seu artigo 25 
os programas nacionais de prevención, control, loita e 
erradicación de enfermidades dos animais, entre os cales 
se encontra o citado programa coordinado de loita, con-
trol e erradicación da enfermidade de Aujeszky.

Mesmo cando a evolución da enfermidade en España 
é favorable, é preciso modificar o citado real decreto, para 
establecer un réxime de movemento dos animais en fun-
ción da cualificación ou estatuto sanitario da explotación, 
incluídos os animais de ceba ou produción, que prevexa 
maiores garantías sanitarias, co fin de avanzar no control 
e erradicación desta patoloxía, o que permitirá progresar 
no obxectivo de cumprir coas exixencias previstas. Así 
mesmo, procede a actualización do réxime sancionador 
aplicable, unha vez aprobada a Lei 8/2003, do 24 de abril, 
de sanidade animal.

Este real decreto foi sometido á consulta das comuni-
dades autónomas e das entidades representativas dos 
sectores afectados.

Este real decreto dítase en virtude da habilitación con-
tida na disposición derradeira quinta da Lei 8/2003, do 24 
de abril, de sanidade animal.

Na súa virtude, por proposta da ministra de Agricul-
tura, Pesca e Alimentación, de acordo co Consello de 
Estado e logo de deliberación do Consello de Ministros na 
súa reunión do día 25 de febreiro de 2005,

D I S P O Ñ O :

Artigo único. Modificación do Real decreto 427/2003, do 
11 de abril, polo que se establecen as bases do pro-
grama coordinado de loita, control e erradicación da 
enfermidade de Aujeszky.

O Real decreto 427/2003, do 11 de abril, polo que se 
establecen as bases do programa coordinado de loita, 
control e erradicación da enfermidade de Aujeszky, modi-
fícase nos seguintes termos:

Un.–Engádense as alíneas h), i), j), k), l) e m) no 
artigo 2, coa seguinte redacción:

«h) Comarca veterinaria: unidade epidemioló-
xica establecida para valorar a situación sanitaria 
dentro de cada comunidade autónoma, así como 
para a vacinación prevista no artigo 4 e os controis 
serolóxicos establecidos no artigo 8 e nos anexos.

i) Explotacións A0: aquelas en que se desco-
ñece a situación da vacinación ou dos controis sero-
lóxicos nos últimos 12 meses.

j) Explotacións A1: aquelas en que se coñece a 
situación da vacinación e dos controis serolóxicos, 
con diagnóstico gE positivo no último control oficial 
efectuado.

k) Explotacións A2: aquelas en que se coñece a 
situación da vacinación e dos controis serolóxicos, 
con resultado negativo fronte a gE no último control 
oficial efectuado, sen que se iniciasen aínda as 
actuacións precisas para a súa cualificación ou, tén-
doas iniciado, non as finalizasen.

l) Explotacións A3 ou A4: as explotacións con 
cualificación sanitaria de indemne ou oficialmente 
indemne, respectivamente.

m) Veterinario responsable do programa na 
explotación: o veterinario, distinto do oficial, desig-
nado polo titular da explotación, como responsable 
do seguimento do programa de vacinas establecido 
e da anotación e comunicación das vacinas, así 
como, de ser o caso, da acreditación da realización 
dos controis serolóxicos obrigatorios.»

Dous.–O parágrafo segundo do punto 1 do artigo 4 
queda redactado do seguinte modo:

«Non obstante o anterior, aqueles animais de 
cría ou de ceba maiores de seis meses serán vacina-
dos, polo menos, cunha terceira dose ao cumpriren 
esta idade e serán revacinados cada catro meses, 
ata a súa saída da explotación.»


