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ANEXO I

Laboratorio comunitario de referencia da febre catarral
ovina

O laboratorio comunitario de referencia da febre
catarral ovina é o seguinte:

AFRC Institute for Animal Health Pirbright Laboratory
Ash Road

Pirbright
Woking
Surrey
GU24 ONF
Reino Unido.

Son funcións do laboratorio comunitario de referencia
as seguintes:

1. Coordinar, de acordo coa Comisión, os métodos
empregados nos estados membros para o diagnóstico
da febre catarral ovina, mediante as tarefas específicas
seguintes:

a) Especificar, almacenar e subministra-las cepas do
virus da febre catarral ovina para realizar probas sero-
lóxicas e prepara-lo antisoro.

b) Subministrar soros patrón e outros reactivos de
referencia ós laboratorios nacionais de referencia co fin
de normaliza-las probas e os reactivos utilizados nos esta-
dos membros.

c) Crear e manter unha colección de axentes illados
e cepas do virus da febre catarral ovina.

d) Organizar periodicamente probas comparativas
dos procedementos de diagnóstico a escala comunitaria.

e) Recadar e clasificar datos e información sobre
os métodos de diagnóstico empregados e os resultados
das probas efectuadas na Comunidade.

f) Caracteriza-los axentes illados do virus da febre
catarral ovina cos métodos máis avanzados de que se
dispoña para lograr unha maior comprensión da epide-
mioloxía da enfermidade.

g) Manterse ó día das novidades sobre o control,
a epidemioloxía e a prevención da febre catarral ovina
en todo o mundo;

2. Colaborar activamente na localización dos focos
de febre catarral ovina nos estados membros, estudiando
os axentes illados que se lle envíen para realizar análises
confirmatorias, caracterizacións e estudios epidemiolóxi-
cos;

3. Facilita-la formación ou a reconversión profesio-
nal dos expertos en diagnósticos de laboratorio con vis-
tas á harmonización das técnicas de diagnóstico en toda
a Comunidade.

4. Proceder a intercambios de información mutuos
e recíprocos co laboratorio mundial da febre catarral
ovina designado pola Oficina Internacional de Epizootias
(OIE), concretamente no que se refire á evolución da
situación mundial en materia de febre catarral ovina.

ANEXO II

Criterios mínimos que deberá cumpri-lo plan
de intervención

O plan de intervención a que se refire este real decreto
deberá recoller como mínimo os criterios seguintes:

1. Unha lista cos centros locais de control da enfer-
midade que conten con medios adecuados para coor-
dina-las medidas de control a escala local.

2. Informacións detalladas sobre a experiencia e
atribucións do persoal que participe nas medidas de
control.

3. A posibilidade, para calquera centro local de con-
trol da enfermidade, de establecer contacto coas persoas
ou organizacións que participen directa ou indirectamen-
te no control dun foco.

4. A dispoñibilidade dos equipos e materiais nece-
sarios para levar a cabo de forma apropiada as medidas
de control da enfermidade.

5. As instruccións detalladas relativas ás medidas
que deban adoptarse cando se sospeite ou se confirme
que hai risco de infección ou de contaminación, incluída
a destrucción de canles.

6. Programas de formación para actualizar e desen-
volve-los coñecementos relativos ós procedementos
sobre o terreo e ós procedementos administrativos.

7. Para os laboratorios de diagnóstico, medios para
realizar inspeccións post mortem, a capacidade nece-
saria para efectuar probas serolóxicas, histolóxicas, etcé-
tera, e a preparación para elaborar diagnósticos rápidos
(para estes efectos, estableceranse, se procede, dispo-
sicións relativas ó transporte rápido de mostras).

8. Precisións relativas á cantidade de vacinas contra
a enfermidade que se considera necesaria en caso de
ter que recorrer á vacinación de urxencia.

9. Disposicións regulamentarias para a aplicación
dos plans de intervención.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

22362 CORRECCIÓN de erros do texto refundido da
Lei de augas, aprobado polo Real decreto lexis-
lativo 1/2001, do 20 de xullo. («BOE» 287,
do 30-11-2001.)

Advertidos erros no texto refundido da Lei de augas,
aprobado polo Real decreto lexislativo 1/2001, do 20
de xullo, publicado no «Boletín Oficial del Estado», suple-
mento número 12 en lingua galega, do 16 de agosto,
procédese a efectua-las oportunas modificacións:

Na páxina 875, primeira columna, disposición derro-
gatoria única, número 5, onde di: «5. Os artigos 158,
173 e 174 da Lei 13/1996...», debe dicir: «5. O núme-
ro 5 do artigo 158 e artigos 173 e 174 da Lei 13/1996...».

Na páxina 883, primeira columna, artigo 54, núme-
ro 2, liñas segunda e terceira, onde di: «... poderanse
utilizar nun predio augas procedentes de mananciais can-
do o volume...», debe dicir: «... poderanse utilizar nun
predio augas procedentes de mananciais situados no
seu interior e aproveitar nel augas subterráneas, cando
o volume...».

Na páxina 885, segunda columna, artigo 67, núme-
ro 2, liñas segunda e terceira, onde di: «... o ministro
de Medio Ambiente poderá autorizar con carácter excep-
cional cesións de dereitos de uso da auga que non res-
pecten...», debe dicir: «... o ministro de Medio Ambiente
poderá autorizar expresamente, con carácter temporal
e excepcional, cesións de dereitos de uso da auga que
non respecten...».

Na páxina 898, segunda columna, despois da dis-
posición adicional oitava, incorpórase unha nova dispo-
sicional adicional novena, co seguinte texto:
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«Disposición adicional novena. Réxime aplicable á
Comunidade Autónoma de Canarias.

1. Esta lei non producirá efectos derrogatorios res-
pecto da lexislación que actualmente se aplica no terri-
torio da Comunidade Autónoma de Canarias, que sub-
sistirá en tanto esta non dicte outras normas. A partir
da entrada en vigor desta lei, os artigos que definen
o dominio público estatal e aqueles que supoñan unha
modificación ou derrogación das disposicións contidas
no Código civil, serán de aplicación en Canarias, de acor-

do coa singularidade que lle confire o seu dereito espe-
cial.

2. As actuacións en obras de interese xeral en Cana-
rias comprenderán a desalga, reutilización ou calquera
outro tipo de obra hidráulica, que pola súa dimensión
ou interese público ou social, supoña unha iniciativa
esencial para o mantemento de adecuados niveis de
dispoñibilidade da auga nas diferentes illas. As devan-
ditas actuacións serán propostas pola Administración da
Comunidade Autónoma e a súa execución convida pola
Administración xeral do Estado.»
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