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Disposició final única. Entrada en vigor.
Aquesta disposició entra en vigor el dia de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Madrid, 15 de desembre de 2000.
JUAN CARLOS R.
El ministre d’Hisenda,
CRISTÓBAL MONTORO ROMERO

MINISTERI D’AGRICULTURA
PESCA I ALIMENTACIÓ
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excloent la referència a les proves de laboratori incorporades a la nostra normativa interna per altres reials
decrets.
En el procediment d’elaboració d’aquesta disposició,
han estat consultats les comunitats autònomes i els sectors afectats.
Aquest Reial decret es dicta en virtut de la competència estatal exclusiva en matèria de comerç exterior,
sanitat exterior i bases i coordinació general de la sanitat,
que estableix l’article 149.1.10a i 16a de la Constitució.
En virtut d’això, a proposta del ministre d’Agricultura,
Pesca i Alimentació, d’acord amb el Consell d’Estat i
amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en
la reunió del dia 17 de novembre de 2000,
DISPOSO:
CAPÍTOL I
Disposicions generals

23503 REIAL DECRET 1888/2000, de 22 de novembre, pel qual s’estableixen les condicions de
sanitat animal aplicables als intercanvis intracomunitaris i les importacions d’ocells de corral
i d’ous per covar, procedents de països tercers
(«BOE» 306, de 22-12-2000.)
El desenvolupament de l’avicultura, activitat ramadera
d’innegable importància i que constitueix una sòlida font
d’ingressos per a la població agrària, requereix l’harmonització de les normes de policia sanitària que regulen
els intercanvis intracomunitaris dels ocells o dels seus
ous per covar.
Només a través de l’exercici constant de controls veterinaris sobre les granges de reproductors i sobre les
importacions d’animals procedents de països tercers es
pot aconseguir una evolució harmònica d’un sector que
representa un paper important en l’alimentació humana
actual.
Aquests aspectes van ser tinguts en compte per la
Directiva del Consell 90/539/CEE, de 15 d’octubre,
incorporada al nostre ordenament jurídic en el Reial
decret 1317/1992, de 30 d’octubre, pel qual s’estableixen les condicions de sanitat animal aplicables als
intercanvis intracomunitaris i les importacions d’ocells
de corral i d’ous per covar, procedents de països tercers.
L’evolució dels coneixements científics sobre el virus
de la malaltia de Newcastle i l’establiment de normes
uniformes d’ús de vacunes contra aquesta malaltia, a
més del desenvolupament de normatives comunitàries
específiques de lluita i eradicació de les principals malalties aviàries, malaltia de Newcastle i influença aviària,
propicien la publicació del Reial decret 361/1995, que
modifica l’esmentat anteriorment i que trasllada a la nostra legislació diverses disposicions comunitàries: la Directiva 93/120/CE, del Consell, i les decisions de la Comissió 92/340, 92/369, 93/152 i 94/327.
A més, el desenvolupament de noves pràctiques d’avicultura, però, sobretot, la incorporació dels ocells de
l’ordre de les struthioniformes en la definició d’ocells
de corral, obliga a tenir en compte determinades diferenciacions relacionades amb la cria d’aquests animals,
la majoria representats pels estruços.
Amb aquesta finalitat, es publica la Directiva
1999/90/CE, del Consell, de 15 de novembre, per la
qual es modifica la Directiva 90/539/CEE relativa a les
condicions de policia sanitària que regulen els intercanvis
intracomunitaris i les importacions d’ocells de corral i
d’ous per covar, procedents de tercers països.
Aquest projecte incorpora la Directiva 1999/90/CE
i refon en una norma única el contingut del Reial decret
1317/1992 i les seves modificacions posteriors,

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.
1. Aquest Reial decret té per objecte definir les condicions de policia sanitària que regulen els intercanvis
intracomunitaris i les importacions d’ocells de corral i
d’ous per covar, procedents de països tercers.
2. No és aplicable als ocells de corral destinats a
exposicions, concursos o competicions.
Article 2. Definicions.
A efectes d’aquesta disposició s’entén per:
1. País tercer: el país no membre de la Unió Europea
autoritzat per al comerç amb aquesta.
2. Autoritat competent: els òrgans competents de
les comunitats autònomes o de l’Administració General
de l’Estat, en l’àmbit de les seves competències respectives.
3. Veterinari oficial: l’inspector veterinari designat
per l’Administració General de l’Estat, en l’àmbit de les
importacions procedents de tercers països, i pels òrgans
competents de les comunitats autònomes, en relació
amb els intercanvis intracomunitaris.
4. Ocells de corral: gallines, galls dindis, pintades,
ànecs, oques, guatlles, coloms, faisans, perdius i ocells
corredors (ratites) criats o mantinguts en captiveri per
a la reproducció, la producció de carn o d’ous de consum
o el subministrament d’espècies de cacera per a repoblació.
5. Ous per covar: els ous produïts pels ocells de
corral (definit a l’apartat 4) i destinats a la incubació.
6. Pollets d’un dia de vida: tots els ocells de corral
amb menys de setanta-dues hores i que encara no hagin
estat alimentats; tanmateix, els ànecs de Berberia («cairina moschata») o els seus encreuaments poden haver
estat alimentats.
7. Ocells de cria: els ocells de corral amb setanta-dues hores o més de vida i destinats a la producció
d’ous per covar.
8. Ocells d’explotació: els ocells de corral amb setanta-dues hores o més de vida i criats per a la producció
de carn o d’ous de consum o el subministrament d’espècies de cacera per a repoblació.
9. Ocells per a escorxador: els ocells de corral directament conduïts a l’escorxador per ser-hi sacrificats al
més aviat possible i, a tot tardar, en el termini de les
setanta-dues hores següents a la seva arribada.
10. Bandada: el conjunt dels ocells de corral del
mateix estatut sanitari que estiguin en el mateix local
o recinte i que constitueixin una unitat epidemiològica.
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En el cas dels ocells estabulats, inclou tots els ocells
que comparteixin la mateixa cubicació d’aire.
11. Explotació: una instaació, incloent-hi una granja utilitzada per a la cria o la tinença d’ocells de cria
o d’explotació.
12. Granja: qualsevol instaació o part d’una instaació situada en un mateix emplaçament i referent
als sectors d’activitat següents:
a) Granja de selecció: la granja l’activitat de la qual
consisteixi en la producció d’ous per covar destinats a
la producció d’ocells de cria.
b) Granja de multiplicació: la granja l’activitat de la
qual consisteixi en la producció d’ous per covar destinats
a la producció d’ocells d’explotació.
c) Viver: la granja d’ocells de cria, és a dir, la granja
l’activitat de la qual consisteixi a criar ocells de corral
de cria abans de la fase de reproducció, o la granja
d’ocells d’explotació, és a dir, la granja l’activitat de la
qual consisteixi a criar ocells de corral d’explotació ponedors abans de la fase de posta.
d) Incubadora: la granja l’activitat de la qual consisteixi en la incubació, la ruptura dels ous per covar
i el subministrament de pollets d’un dia de vida.
13. Veterinari habilitat: el veterinari encarregat pels
òrgans competents de les comunitats autònomes, i sota
la responsabilitat d’aquestes, de l’aplicació en una granja
dels controls previstos en aquest Reial decret.
14. Laboratori autoritzat: qualsevol laboratori autoritzat per la Direcció General de Ramaderia del Ministeri
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, en l’àmbit de les
importacions procedents de països tercers, o pels òrgans
competents de les comunitats autònomes, en l’àmbit
dels intercanvis intracomunitaris, encarregat de fer les
proves de diagnòstic que prescriu aquest Reial decret.
15. Visita sanitària: visita efectuada pel veterinari
oficial o pel veterinari habilitat a fi d’examinar l’estat
sanitari de tots els ocells de corral d’una granja.
16. Malalties de declaració obligatòria: les malalties
que s’esmenten a l’annex IV d’aquest Reial decret.
17. Focus: l’explotació o el lloc situats en el territori
d’una comunitat autònoma o d’un país tercer, on hi hagi
agrupats animals i on s’hagi confirmat oficialment un
o diversos casos de malaltia.
18. Quarantena: la instaació en què els ocells de
corral romanguin completament aïllats, sense contacte
directe o indirecte amb altres ocells, per ser sotmesos
a una observació prolongada i a diferents proves de control en relació amb les malalties indicades a l’annex IV
d’aquest Reial decret.
19. Sacrifici sanitari: l’operació que consisteix a destruir, amb totes les garanties sanitàries necessàries i
entre altres la desinfecció, tots els ocells i els productes
afectats per malalties o que se sospiti que estan contaminats.
Article 3. Laboratori nacional de referència.
El laboratori nacional de referència, designat a l’annex
VII d’aquest Reial decret, és responsable de la coordinació dels mètodes de diagnòstic previstos en aquesta
disposició i que han de ser utilitzats en els laboratoris
autoritzats.
CAPÍTOL II
Intercanvis intracomunitaris
Article 4. Normes generals per als ous, els pollets d’un
dia i els ocells de cria i explotació.
A més d’ajustar-se al que disposen els articles 11,
13 i 15 d’aquest Reial decret, els ous per covar, els
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pollets d’un dia i els ocells de cria i d’explotació han
de procedir:
1.

De granges que compleixin els requisits següents:

a) Estar autoritzades pels òrgans competents de les
comunitats autònomes, d’acord amb les normes que figuren en el capítol I de l’annex I d’aquest Reial decret.
Les comunitats autònomes han d’informar la Direcció
General de Ramaderia del Ministeri d’Agricultura, Pesca
i Alimentació de les autoritzacions concedides, així com,
si s’escau, de la seva revocació.
b) No estar subjectes en el moment de l’expedició
a mesures restrictives per motiu de sanitat animal aplicables als ocells de corral.
c) Estar situades fora d’una zona sotmesa, per raons
sanitàries, a mesures restrictives d’acord amb la legislació comunitària o nacional a causa del brot d’una malaltia que pugui afectar els ocells de corral.
2. D’una bandada que en el moment de l’expedició
no presenti cap símptoma clínic ni sospita de malaltia
contagiosa per als ocells de corral.
Article 5. Normes específiques per als ous de covar.
A més del que assenyala l’article 4 d’aquest Reial
decret, en el moment de l’expedició, els ous per covar
han de:
1.

Procedir de bandades:

a) Que hagin estat durant més de sis setmanes en
una o diverses granges autoritzades del territori de la
Unió Europea (UE), tal com defineix el paràgraf a) de
l’apartat 1 de l’article 4 d’aquest Reial decret.
b) Que, si han estat vacunades, ho hagin estat de
conformitat amb les condicions de vacunació que estableix l’annex II d’aquest Reial decret.
c) Que hagin estat sotmeses a un examen sanitari
efectuat per un veterinari oficial o autoritzat durant les
setanta-dues hores anteriors a l’expedició i que, en el
moment de l’examen, no hagin presentat cap símptoma
clínic ni sospita de malaltia contagiosa.
O bé, a una inspecció sanitària mensual efectuada
per un veterinari oficial o habilitat, i que l’última visita
hagi tingut lloc en els trenta-un dies anteriors a l’expedició. Si s’opta per aquesta possibilitat, el veterinari
oficial o autoritzat també ha d’efectuar un examen dels
registres de l’estatut sanitari de la bandada i una avaluació del seu estatut sanitari actual basant-se en les
dades actualitzades facilitades pel responsable de la bandada durant les setanta-dues hores anteriors a l’expedició; en cas que els registres o altres dades indueixin
a sospita de malaltia, les bandades s’han de sotmetre
a un examen sanitari, efectuat pel veterinari oficial o
autoritzat, que descarti la possibilitat d’una malaltia contagiosa per als ocells de corral.
2. Estar identificats d’acord amb el que disposa el
Reglament (CEE) 1868/77, de la Comissió, de 29 de
juliol, pel qual s’estableixen modalitats d’aplicació del
Reglament (CEE) 2782/75, relatiu a la producció i comercialització dels ous per covar i dels pollets d’ocells de
corral.
3. Haver estat desinfectats d’acord amb les instruccions del veterinari oficial.
A més, si a la bandada de la qual procedeixen els
ous per covar s’ha declarat una malaltia transmissible
mitjançant els ous durant el període d’incubació, s’ha
d’informar la incubadora afectada i les autoritats responsables de la incubadora i de la bandada d’origen.
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Article 6. Normes específiques per als pollets d’un dia.
A més del que assenyala l’article 4 d’aquest Reial
decret, els pollets d’un dia de vida han de:
a) Haver nascut d’ous per covar que compleixin els
requisits dels articles 4 i 5 d’aquest Reial decret.
b) Complir les condicions de vacunació que estableix l’annex II d’aquest Reial decret, quan hagin estat
vacunats.
c) No presentar, en el moment de la seva expedició,
cap símptoma que permeti sospitar de l’existència d’una
malaltia, segons el que disposa l’annex I, capítol II, apartat
B.2, paràgrafs g) i h) d’aquest Reial decret.
Article 7. Normes específiques per als ocells de cria
i explotació.
A més del que estableix l’article 4 d’aquest Reial
decret, els ocells de cria i d’explotació, en el moment
de la seva expedició, han de:
a) Haver estat des del naixement o com a mínim
durant més de sis setmanes abans en una o diverses
granges autoritzades del territori de la Unió Europea.
b) Complir les condicions de vacunació que estableix l’annex II d’aquest Reial decret, quan hagin estat
vacunats.
c) Haver estat sotmesos a un reconeixement sanitari
efectuat per un veterinari oficial o habilitat en el curs
de les quaranta-vuit hores anteriors a l’expedició i no
presentar, en el moment del reconeixement, cap símptoma clínic ni sospita de malaltia contagiosa per als ocells
de corral.
Article 8. Normes específiques per als ocells d’escorxador.
A més d’ajustar-se al que estableixen els articles 11,
13 i 15 d’aquest Reial decret, els ocells d’escorxador,
en el moment de l’expedició, han de procedir d’una
explotació:
a) On hagin estat des del seu naixement o durant
més de vint-i-un dies abans.
b) Exempta de qualsevol mesura restrictiva per
motiu de sanitat animal aplicable els ocells de corral.
c) En la qual, durant el reconeixement sanitari de
la bandada de la qual procedeixin els ocells destinats
al sacrifici, efectuat per un veterinari oficial o autoritzat,
en els cinc dies anteriors a l’expedició no s’hagi observat
cap símptoma clínic ni sospita de malaltia contagiosa
per als ocells de corral.
d) Situada fora d’una zona sotmesa, per raons sanitàries, a mesures restrictives d’acord amb la legislació
comunitària o nacional a causa del brot d’una malaltia
que pugui afectar els ocells de corral.
Article 9. Normes específiques per als ocells de repoblació.
1. A més d’ajustar-se al que disposen els articles
11, 13 i 15 d’aquest Reial decret, els ocells destinats
al subministrament de cacera silvestre de repoblació (inclosos els pollets d’un dia), en el moment de l’expedició,
han de procedir d’una explotació:
a) On hagin estat des del naixement o durant més
de vint-i-un dies i on no hagin entrat en contacte amb
ocells de corral nouvinguts durant les dues setmanes
anteriors a l’expedició.
b) Que no estigui sotmesa a cap restricció sanitària
aplicable als ocells de corral.
c) En la qual, durant el reconeixement sanitari de
la bandada de la qual procedeixin els ocells, efectuat
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per un veterinari oficial o autoritzat, en les quaranta-vuit
hores anteriors a l’expedició no s’hagi observat cap símptoma clínic ni sospita de malaltia contagiosa per als ocells
de corral.
d) Situada fora d’una zona sotmesa a prohibició, per
raons sanitàries, d’acord amb la legislació comunitària
o nacional, a causa del brot d’una malaltia que pugui
afectar els ocells de corral.
2. Les disposicions dels articles 4 i 8 d’aquest Reial
decret no s’apliquen als ocells de corral a què es refereix
l’apartat anterior.
Article 10. Lots de menys de vint unitats.
1. Els requisits dels articles 4 a 8 i 13 d’aquest
Reial decret no s’apliquen als intercanvis intracomunitaris d’ocells de corral i d’ous per covar quan es tracti
de petits lots amb menys de vint unitats.
2. No obstant això, els ocells de corral i els ous
per covar a què es refereix l’apartat anterior, en el
moment de la seva expedició han de procedir de bandades:
a) Que hagin estat des del seu naixement o durant
el període dels tres últims mesos com a mínim en el
territori de la Unió Europea.
b) Que no presentin símptomes clínics de malalties
contagioses dels ocells en el moment de l’expedició.
c) Que compleixin les condicions de vacunació que
estableix l’annex II d’aquest Reial decret, si han estat
vacunats.
d) No subjectes a cap mesura de policia sanitària
aplicable als ocells de corral.
e) Situades fora d’una zona sotmesa, per raons sanitàries, a mesures restrictives d’acord amb la legislació
comunitària a causa del brot d’una malaltia que pugui
afectar els ocells de corral.
f) Tots els ocells del lot han d’haver donat resultat
negatiu, el mes anterior a l’expedició, en proves serològiques per a la detecció d’anticossos de «salmonella
pullorum» i «salmonella gallinarum», de conformitat amb
el que disposa el capítol III de l’annex I d’aquest Reial
decret. Quan es tracti d’ous per covar o de pollets d’un
dia de vida, la bandada d’origen ha d’haver estat sotmesa
en el període dels tres mesos anteriors a l’expedició a
proves serològiques de detecció de «salmonella pullorum» i «salmonella gallinarum» amb resultats que proporcionin un 95 per 100 de fiabilitat en la detecció de
la infecció amb una prevalença del 5 per 100.
3. Les disposicions dels apartats 1 i 2 d’aquest article no són aplicables als lots que continguin ocells del
gènere dels struthioniformes ni els seus ous per covar.
Article 11. Regions indemnes de la malaltia de Newcastle.
1. En el cas d’expedició dels ocells de corral que
preveu l’article 1 d’aquest Reial decret, des de comunitats autònomes o regions d’aquestes en què es vacunin
contra la malaltia de Newcastle, a un Estat membre o
una regió d’un Estat membre l’estatut del qual s’hagi
fixat d’acord amb l’apartat 2 d’aquest article, s’apliquen
les normes següents:
a) Els ous per covar han de procedir de bandades
que no estiguin vacunades, o estiguin vacunades amb
vacunes inactives, o estiguin vacunades amb vacunes
vives, sempre que la vacunació hagi tingut lloc almenys
trenta dies abans de la recollida dels ous per covar.
b) Els pollets d’un dia de vida (inclosos els destinats
al subministrament d’espècies de cacera per a repoblació) no han d’estar vacunats contra la malaltia de New-
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castle i han de procedir d’ous per covar que compleixin
els requisits del paràgraf a), i d’una incubadora en què
la manera de treballar garanteixi que els ous es coven
en un temps i un lloc completament independent dels
ous que no compleixin els requisits del paràgraf a) d’aquest apartat.
c) Els ocells de cria i d’explotació han de:
1r No estar vacunats contra la malaltia de Newcastle, i
2n Haver estat aïllats durant catorze dies abans de
l’expedició, ja sigui en una explotació, ja sigui en una
unitat de quarantena, sota vigilància del veterinari oficial;
s’ha de complir la condició que cap ocell de corral que
estigui a l’explotació d’origen, o, si s’escau, a la unitat
de quarantena, hagi estat vacunat contra la malaltia de
Newcastle durant els vint-i-un dies que precedeixin l’expedició i cap ocell diferent dels que integrin el lot entri
a l’explotació o a la unitat de quarantena durant el mateix
període, i que a les unitats de quarantena no s’efectuï
cap vacunació, i
3r Haver estat sotmesos, durant els catorze dies que
precedeixen a l’expedició, a proves serològiques representatives per a la detecció d’anticossos de la malaltia
de Newcastle, amb resultats negatius, efectuats de conformitat amb l’apartat 1 de l’annex V d’aquest Reial
decret.
d) Els ocells per a escorxador han de procedir de
bandades que:
1r Si no estan vacunades contra la malaltia de Newcastle, compleixin el requisit enunciat a l’apartat 1, c),
3r d’aquest article.
2n Si estan vacunades, no han d’haver estat vacunades amb una vacuna viva durant els trenta dies precedents a l’expedició, i han d’haver estat sotmeses mitjançant un mostreig representatiu, durant els catorze dies
que precedeixen l’expedició, a una prova efectuada a
fi d’aïllar el virus de la malaltia de Newcastle, de conformitat amb l’apartat 2 de l’annex V d’aquest Reial
decret.
2. Quan una comunitat autònoma que no practiqui
la vacunació contra la malaltia de Newcastle vulgui que
li sigui reconeguda aquesta condició ha de facilitar, a
la Direcció General de Ramaderia del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, un programa d’acord amb
el que disposa l’apartat 1 de l’article 12 d’aquest Reial
decret, per presentar-lo a la Comissió Europea, a través
del curs reglamentari, per a la seva aprovació eventual.
3. Les dades que s’han de tenir en compte per determinar que la totalitat del territori espanyol o alguna de
les seves comunitats autònomes té l’estatut de no-vacunació contra la malaltia de Newcastle són les esmentades a l’apartat 2 de l’article 12 d’aquest Reial decret
i, en particular, els següents:
a) Cap vacunació contra la malaltia de Newcastle
dels ocells que preveu l’article 1 d’aquest Reial decret
ha d’haver estat autoritzada durant els dotze mesos anteriors, excepte la vacunació obligatòria dels coloms missatgers que preveu l’apartat 2 de l’article 15 del Reial
decret 1988/1993, de 12 de novembre, pel qual s’estableixen mesures per a la lluita contra la malaltia de
Newcastle.
b) Els bandades d’ocells de cria s’han de sotmetre
a un control serològic per detectar la presència de la
malaltia de Newcastle almenys una vegada l’any, d’acord
amb les normes establertes a l’annex VI d’aquest Reial
decret.
c) Les explotacions no han de contenir ocells que
hagin estat vacunats contra la malaltia de Newcastle
en els dotze mesos anteriors, excepte els coloms mis-
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satgers vacunats de conformitat amb l’apartat 2 de l’article 15 del Reial decret 1988/1993.
4. La Comissió Europea pot suspendre l’estatut de
no vacunació contra la malaltia de Newcastle de la totalitat del territori espanyol o de les comunitats autònomes
en què no es vacuni, en els casos següents:
a) Que es produeixi una greu epizoòtia de malaltia
de Newcastle que no hagi estat controlada, o
b) Que es deroguin les restriccions legals que prohibeixin el recurs sistemàtic a la vacunació contra la
malaltia de Newcastle.
Article 12. Reconeixement de regions indemnes de
malalties aviàries.
1. En el cas que una comunitat autònoma estableixi
o hagi establert un programa facultatiu o obligatori de
lluita contra una malaltia a la qual estiguin exposats els
ocells de corral, ho ha de notificar a la Direcció General
de Ramaderia del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, i ha de fer especial referència a:
a) La situació de la malaltia en el seu territori.
b) La justificació del programa per la importància
de la malaltia i els seus avantatges des del punt de vista
de la relació cost/benefici.
c) La zona geogràfica en què s’ha d’aplicar el programa.
d) Els diferents estatuts aplicables a les granges i
les normes que s’han d’assolir en cada categoria, així
com els procediments de prova.
e) Els procediments de control del programa esmentat.
f) Les conseqüències que s’han de deduir de la pèrdua de l’estatut per part de la granja, pel motiu que
sigui.
g) Les mesures que s’hagin de prendre en cas que
s’observin resultats positius durant els controls efectuats
d’acord amb les disposicions del programa.
La Direcció General de Ramaderia del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha d’examinar les justificacions i, si s’escau, les ha de presentar a la Comissió
perquè siguin reconegudes garanties complementàries
generals o limitades al comerç intracomunitari d’ocells
de corral destinats a aquest territori.
2. Quan una comunitat autònoma es consideri totalment o parcialment indemne d’una de les malalties a
què estan exposats els ocells de corral ha de presentar
les justificacions adequades a la Direcció General de
Ramaderia del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, en particular:
a) La naturalesa de la malaltia i l’historial de la seva
aparició en el seu territori.
b) Els resultats de les proves de control, basats en
una investigació serològica, microbiològica o patològica
i en el fet que la malaltia hagi de ser declarada obligatòriament a les autoritats competents.
c) El període durant el qual s’ha efectuat el control.
d) Eventualment, el període durant el qual la vacunació contra la malaltia ha estat prohibida i la zona geogràfica afectada per la prohibició.
e) Les normes que s’han seguit per controlar l’absència de la malaltia.
La Direcció General de Ramaderia del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha d’examinar les justificacions i, si s’escau, les ha de presentar a la Comissió
perquè siguin reconegudes garanties complementàries
generals o limitades al comerç intracomunitari d’ocells
de corral destinats a aquest territori.
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Article 13. Etiquetatge i transport.

Article 15. Certificat sanitari.

1. Els pollets d’un dia de vida i els ous per covar
han de ser transportats en embalatges nous d’ús únic
concebuts amb aquesta finalitat, que s’han de fer servir
una sola vegada i han de ser destruïts, o bé en embalatges que poden ser reutilitzats prèvia neteja i desinfecció. En qualsevol cas, els embalatges han de:
a) Contenir només pollets d’un dia de vida o ous
per covar de la mateixa espècie, categoria i tipus d’ocell
i procedents de la mateixa granja.
b) Indicar a l’etiqueta:
1r El nom «Regne d’Espanya» i el de la comunitat
autònoma d’origen.
2n El número d’autorització de la granja d’origen,
de conformitat amb l’apartat 2 del capítol I de l’annex
I d’aquest Reial decret.
3r El nombre d’ous o de pollets de cada caixa.
4t L’espècie d’ocell de corral a la qual pertanyen
els ous o els pollets.
2. Els embalatges que continguin pollets d’un dia
de vida o ous per covar es poden agrupar per al transport
en contenidors previstos amb aquesta finalitat. En
aquests contenidors han de figurar el nombre d’embalatges agrupats i les indicacions a què es refereix el paràgraf b) de l’apartat 1 d’aquest article.
3. Els ocells de cria o d’explotació han de ser transportats en caixes o gàbies:
a) Que només continguin ocells de corral de la
mateixa espècie, categoria i tipus i que provinguin de
la mateixa granja.
b) Que portin el número d’autorització de la granja
d’origen esmentat a l’apartat 2 del capítol I d’annex I
d’aquest Reial decret.
4. Els ocells de cria i d’explotació i els pollets d’un
dia de vida s’han d’enviar al més aviat possible a la
granja destinatària, sense que entrin en contacte amb
altres ocells vius, excepte els ocells de cria o d’explotació
o els pollets d’un dia de vida que compleixin les condicions que estableix aquest Reial decret.
Els ocells per a escorxador s’han d’enviar al més aviat
possible a l’escorxador destinatari sense que entrin en
contacte amb altres ocells, excepte els ocells per a
escorxador que compleixin les condicions que estableix
aquest Reial decret.
Els ocells destinats al subministrament de cacera per
a repoblació s’han d’enviar al més aviat possible al punt
de destinació sense que entrin en contacte amb altres
ocells, excepte els destinats al subministrament de cacera per a repoblació que compleixin les condicions que
estableix aquest Reial decret.
5. Les caixes, les gàbies i els mitjans de transport
han de ser concebuts de manera que:
a) Evitin la pèrdua d’excrements i redueixin, en la
mesura que sigui possible, la pèrdua de plomes durant
el transport.
b) Facilitin l’observació dels ocells.
c) En permetin la neteja i la desinfecció.
6. Els mitjans de transport i, si no són d’ús únic,
els contenidors, les caixes i les gàbies han d’estar nets
i desinfectats abans de ser carregats i després de descarregar-los, segons les instruccions de l’òrgan competent de la comunitat autònoma.

Sens perjudici del certificat sanitari que preveu l’annex IV del Reial decret 2087/1994, de 20 d’octubre,
pel qual s’estableixen les condicions sanitàries de producció i comercialització de carn fresca d’ocells de corral,
els ocells de corral i els ous per covar que siguin objecte
d’intercanvis intracomunitaris han d’anar acompanyats,
durant el seu transport cap al lloc de destinació, d’un
certificat sanitari:

Article 14. Restriccions al transport.
Es prohibeix el transport dels ocells de corral a què
es refereixen els articles 6 i 7 d’aquest Reial decret,
a través d’una zona infectada d’influença aviària o de
la malaltia de Newcastle, excepte en el cas en què per
al transport s’utilitzin els grans eixos viaris o ferroviaris.

a) D’acord amb el model corresponent que preveu
l’annex III d’aquest Reial decret.
b) Signat per un veterinari oficial.
c) Estès el dia de l’embarcament, almenys, en la
llengua espanyola oficial de l’Estat i en la llengua oficial
de l’Estat membre de destinació.
d) Vàlid per a un període de cinc dies.
e) Que consti en un sol full.
f) Previst per a un sol destinatari.
g) Que porti un segell i una firma de color diferent
a la lletra impresa del certificat.
La Direcció General de Ramaderia del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, complint les disposicions
generals del Tractat constitutiu de la CEE, pot concedir
a un o diversos estats membres expedidors, autoritzacions generals o limitades a casos concrets, segons les
quals es poden introduir a Espanya ocells de corral i
ous per covar dispensats del certificat que preveu aquest
article.
CAPÍTOL III
Importacions de països tercers
Article 16. Condicions generals.
1. Els ocells de corral i els ous per covar han de
procedir de països tercers o de parts de països tercers
que figurin en una llista elaborada per la Comissió.
2. Sens perjudici del que disposa l’apartat anterior,
la llista comunitària esmentada, així com les seves modificacions corresponents, les ha de publicar el Ministeri
d’Agricultura, Pesca i Alimentació en el «Butlletí Oficial
de l’Estat», per a un coneixement més ampli per part
dels interessats.
3. Cada lot d’ocells de corral o d’ous per covar que
arribi a territori duaner espanyol ha de ser sotmès a
control pels serveis veterinaris oficials adscrits als llocs
d’inspecció fronterers autoritzats a aquesta finalitat,
abans de ser despatxat a lliure pràctica o de ser admès
en algun règim duaner.
Article 17. Situació sanitària del país d’origen.
Els ocells de corral i els ous per covar han de procedir
de tercers països:
a) En què la influença aviària i la malaltia de Newcastle, tal com es defineixen als reials decrets
1025/1993, de 25 de juny, pel qual s’estableixen mesures per a la lluita contra la influença aviària, i 1988/1993,
de 12 de novembre, pel qual s’estableixen mesures per
a la lluita contra la malaltia de Newcastle, siguin malalties
de notificació obligatòria.
b) Lliures de la influença aviària i de la malaltia de
Newcastle o que, encara que no siguin lliures d’aquestes
malalties, apliquin mesures de lluita almenys equivalents
a les que estableixen els reials decrets 1025/1993 i
1988/1993 respectivament.
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Article 18. Condicions específiques.

Article 22. Controls a la importació.

1. Sens perjudici del que assenyala l’apartat 1 de
l’article 16 d’aquest Reial decret, la Direcció General de
Ramaderia del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació només ha d’autoritzar la importació d’ocells de
corral i d’ous per covar que procedeixin de bandades
que:
a) Abans de l’expedició hagin romàs sense interrupció en el territori o una part del territori del país tercer
durant el període que determini la Comissió en cada
cas.
b) Responguin a les condicions de policia sanitària
adoptades per la Comissió per a les importacions de
les diferents espècies i categories d’ocells de corral i
d’ous per covar del país esmentat.
2. Per fixar les condicions de sanitat animal, la base
de referència utilitzada és la de les normes definides
en el capítol II d’aquest Reial decret i als annexos corresponents, amb les excepcions que la Comissió Europea
decideixi, cas per cas, a les disposicions esmentades,
si el país tercer interessat subministra garanties similars,
almenys, equivalents en matèria de policia sanitària i
inclou la quarantena obligatòria i la realització de proves
per a la detecció de la influença aviària, de la malaltia
de Newcastle i de qualsevol altra que sigui pertinent.

1. Les inspeccions d’ocells de corral importats de
països tercers s’han de fer de conformitat amb les normes i els principis generals relatius al control de les
importacions d’animals vius de països tercers.
2. La importació d’ocells de corral i d’ous per covar
queda prohibida quan:
a) Les trameses no provinguin del territori o d’una
part del territori d’un país tercer inclòs a la llista elaborada
d’acord amb l’apartat 1 de l’article 16 d’aquest Reial
decret.
b) Les trameses tinguin una malaltia contagiosa o
se sospiti que la tenen o que n’estan contaminats.
c) El país tercer exportador no hagi complert les
condicions que preveu aquest Reial decret.
d) El certificat que s’adjunti a la tramesa no compleix
les condicions enunciades a l’article 19 d’aquest Reial
decret.
e) L’examen provi que no es compleixen les normes
comunitàries en matèria d’hormones i de residus.

Article 19. Certificat veterinari.
Els ocells de corral i els ous per covar han d’anar
acompanyats d’un certificat estès i firmat per un veterinari oficial del país tercer exportador, i que s’ha d’ajustar
al model que aprovi la Comissió.
El certificat ha de:
a) Acreditar que els ocells de corral o els ous per
covar compleixen les condicions enunciades en aquest
Reial decret i les establertes en aplicació d’aquest per
a les importacions procedents de països tercers o del
país tercer de què es tracti.
b) Ser expedit el dia en què s’hagi efectuat a la
càrrega per a l’expedició en el lloc de destinació a Espanya.
c) Estar redactat, almenys, en la llengua espanyola
oficial de l’Estat.
d) Adjuntar a l’expedició l’exemplar original.
e) Tenir un termini de validesa de cinc dies.
f) Constar d’un sol full.
g) Estar previst per a un sol destinatari.
h) Portar un segell i una firma de color diferent al
de la lletra impresa del certificat.
Article 20. Inspeccions.
La Comissió, a proposta de la Direcció General de
Ramaderia del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, ha de designar els experts veterinaris encarregats
de fer els controls «in situ» per comprovar el compliment
de totes les disposicions d’aquest Reial decret en matèria
d’importació.

3. Sens perjudici de qualsevol condició especial, que
podria adoptar la Comissió per raons de sanitat animal,
o quan no hagi estat concedida l’autorització de reexpedir ocells de corral l’entrada dels quals ha estat rebutjada de conformitat amb l’apartat 1 d’aquest article, la
Direcció General de Ramaderia del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació pot designar l’escorxador que
s’ha de fer càrrec dels ocells esmentats o establir qualsevol altra fórmula que garanteixi el sacrifici i la destrucció dels animals.
CAPÍTOL IV
Disposicions comunes
Article 23. Clàusula de salvaguarda.
S’apliquen als intercanvis intracomunitaris d’ocells de
corral i ous per covar les mesures de salvaguarda que
preveu el Reial decret 49/1993, de 15 de gener, relatiu
als controls veterinaris aplicables en els intercanvis intracomunitaris dels productes d’origen animal.
Article 24. Controls.
S’apliquen als ocells de corral i als ous per covar
els controls veterinaris que estableix el Reial decret
1316/1992, de 30 d’octubre, pel qual s’estableixen els
controls veterinaris i zootècnics aplicables als intercanvis
intracomunitaris de determinats animals vius i productes
amb vista a la realització del mercat interior.
Disposició addicional primera. Títols competencials.
Aquesta disposició es dicta a l’empara del que disposa
l’article 149.1.10a i 16a de la Constitució, que atribueix
a l’Estat les competències exclusives en matèria de
comerç exterior, sanitat exterior, bases i coordinació
general de sanitat, respectivament.

Article 21. Importació d’ocells d’escorxador.
En arribar a Espanya, els ocells per a escorxador han
de ser directament transportats a un escorxador per ser
sacrificats en el termini més breu possible.
Sens perjudici de les condicions específiques que es
puguin establir d’acord amb el procediment comunitari
previst, la Direcció General de Ramaderia del Ministeri
d’Agricultura, Pesca i Alimentació pot designar, per
motius de sanitat animal, l’escorxador on s’hagin de
transportar els ocells esmentats.

Disposició addicional segona. Règim aplicable a les
importacions procedents de països tercers.
Fins a l’entrada en vigor de les decisions comunitàries
corresponents, la Direcció General de Ramaderia del
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha d’aplicar
a les importacions d’ocells de corral i d’ous per covar
procedents de països tercers les condicions que siguin,
com a mínim, equivalents a les que resulten de l’aplicació
del capítol II d’aquest Reial decret.
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Disposició derogatòria única. Derogació normativa.
Queda derogat el Reial decret 1317/1992, de 30
d’octubre, pel qual s’estableixen les condicions de sanitat
animal aplicables als intercanvis intracomunitaris i a les
importacions d’ocells de corral i d’ous per covar procedents de països tercers, modificat pel Reial decret
361/1995, de 10 de març.
Disposició final primera. Facultat de desplegament.
Es faculta el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, en l’àmbit de les seves atribucions, per dictar les
disposicions necessàries per al compliment i l’aplicació
del que disposa aquest Reial decret, així com per modificar els annexos d’aquesta disposició, per a la seva adaptació a les normes comunitàries.
Disposició final segona. Normes de coordinació.
El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha de
dictar les normes i dur a terme les accions de coordinació
encaminades al sanejament de les explotacions avícoles
espanyoles fins a aconseguir les qualificacions sanitàries
que recull aquest Reial decret i que són competència
de les comunitats autònomes.
Disposició final tercera. Entrada en vigor.
Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Madrid, 22 de novembre de 2000.
JUAN CARLOS R.
El ministre d’Agricultura, Pesca
i Alimentació,
MIGUEL ARIAS CAÑETE

ANNEX I
Autorització de les granges
CAPÍTOL I
Normes generals
1. A fi d’obtenir l’autorització dels òrgans competents de les comunitats autònomes per fer intercanvis
intracomunitaris, les granges han de:
a) Complir les condicions d’instaació i de funcionament definides en el capítol II.
b) Aplicar i complir les condicions d’un programa
de control sanitari de les malalties, autoritzat per la Direcció General de Ramaderia del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, i que tingui en compte les exigències
formulades en el capítol III d’aquest annex.
c) Donar tot tipus de facilitats per dur a terme les
operacions esmentades en el paràgraf d) següent.
d) Sotmetre’s, en un control sanitari organitzat, a
la vigilància dels òrgans competents de les comunitats
autònomes. En particular, l’esmentat control sanitari ha
d’incloure:
1r Una visita sanitària, com a mínim anual, efectuada pel veterinari oficial, que es completarà amb un
control d’aplicació de les mesures d’higiene i de funcionament de la granja d’acord amb les condicions del
capítol II d’aquest annex.
2n El registre, per part del productor, de totes les
dades necessàries perquè els òrgans competents de les
comunitats autònomes puguin portar un control permanent de l’estat sanitari.
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e) Contenir exclusivament ocells de corral de les
espècies definides a l’apartat 3 de l’article 2 d’aquest
Reial decret.
2. L’òrgan competent de la comunitat autònoma
corresponent ha d’atribuir a cada una de les granges,
que compleixin les condicions que defineix l’apartat 1,
un nombre distintiu d’autorització, que pot ser idèntic
al ja atribuït en aplicació del Reglament (CEE) 2782/75,
del Consell, de 29 d’octubre, relatiu a la producció i
comercialització dels ous per covar i dels pollets d’ocells
de corral, i ho comunicarà a la Direcció General de Ramaderia del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.
CAPÍTOL II
Instaacions i funcionament
A) Granges de selecció, multiplicació i cria.
1. Instaacions.
a) La situació i la disposició de les instaacions han
de ser adequades al tipus de producció i evitar la introducció de malalties, o garantir-ne el control en el cas
que apareguessin. Quan en una granja hi hagi més d’una
espècie d’ocells de corral, les espècies esmentades han
d’estar clarament separades entre si.
b) Les instaacions han de garantir unes bones condicions d’higiene i permetre la pràctica del control sanitari.
c) El material ha de ser adequat per al tipus de producció i permetre la neteja i desinfecció de les installacions, així com dels mitjans de transport dels ocells
i dels ous al lloc més adequat.
2. Sistemes de cria.
a) En la mesura que sigui possible, la tècnica de
cria s’ha de basar en els principis de la «cria protegida»
i del «tot ple, tot buit». Entre cada lot, s’han d’efectuar
la neteja, la desinfecció i el buidatge sanitari.
b) Les granges de selecció o multiplicació i de cria
només poden tenir ocells de corral procedents:
1r De la mateixa granja, i/o
2n D’altres granges de cria, de selecció o de multiplicació del territori de la UE, igualment autoritzades.
3r D’importacions de països tercers fetes d’acord
amb les disposicions d’aquest Reial decret.
c) La direcció veterinària de la granja ha de dictar
les normes d’higiene que s’han d’adoptar. El personal
ha de portar uniformes de feina exclusius i els visitants,
peces de protecció d’acord amb paràmetres de bioseguretat.
d) Els edificis, els recintes i el material han de ser
objecte d’un bon manteniment.
e) Els ous s’han de recollir diverses vegades al dia
i han de quedar nets i desinfectats tan aviat com sigui
possible.
f) El productor ha de comunicar al veterinari habilitat
qualsevol variació que es produeixi en l’evolució del rendiment o qualsevol símptoma que pugui despertar una
sospita de malaltia contagiosa dels ocells. Quan hi hagi
sospita, el veterinari habilitat ha d’enviar a un laboratori
autoritzat les mostres necessàries per a l’establiment o
la confirmació del diagnòstic.
g) S’ha de portar un registre de cria, fitxer o suport
informàtic per bandada, que s’ha de conservar com a
mínim durant dos anys un cop eliminada la bandada,
i en el qual s’han d’indicar:
1r Les entrades i sortides d’ocells.
2n La productivitat.
3r La morbiditat i la mortalitat, i les seves causes.
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4t Les anàlisis de laboratori efectuades i els resultats
obtinguts.
5è La procedència dels ocells.
6è La destinació dels ous.
h) En cas de malaltia contagiosa dels ocells, els
resultats de les anàlisis de laboratori s’han de comunicar
immediatament al veterinari habilitat, que n’ha d’informar immediatament el veterinari oficial.
B) Incubadores.
1. Instaacions.
a) Ha d’haver-hi una separació física i funcional entre
la incubadora i les instaacions de cria. La disposició
ha de permetre la separació dels següents sectors funcionals:
1r Emmagatzemament i classificació dels ous.
2n Desinfecció.
3r Preincubació.
4t Naixement.
5è Preparació i condicionament de les expedicions.
b) Els edificis han d’estar protegits contra els ocells
procedents de l’exterior i els rosegadors. El terra i les
parets han de ser de materials resistents, impermeables
i rentables. Les condicions d’iuminació natural o artificial i els sistemes de regulació de l’aire i de la temperatura han de ser adequats. Ha d’estar prevista l’eliminació higiènica de les deixalles (ous o pollets).
c) El material ha de tenir les parets llises i impermeables.
2. Funcionament.
a) El funcionament s’ha de basar en el principi de
circulació en sentit únic dels ous, del material de servei
i del personal.
b) Els ous per covar han de procedir:
1r De granges de selecció o multiplicació del territori de la UE autoritzades.
2n D’importacions des de països tercers efectuades
d’acord amb les disposicions d’aquest Reial decret.
c) La direcció veterinària de la granja ha de dictar
les normes d’higiene, el personal ha de portar uniforme
de feina exclusiu i els visitants, peces de protecció.
d) Tant els edificis com el material han de ser objecte d’un bon manteniment.
e) Les operacions de desinfecció han d’afectar:
1r Els ous, entre el moment d’arribar i la posada
en incubació.
2n Les incubadores, de forma sistemàtica.
3r Les cambres de naixement i el material, després
de cada naixement.
f) Un programa de control de qualitat microbiològic
ha de permetre avaluar l’estat sanitari de la incubadora.
g) El productor ha de comunicar al veterinari habilitat qualsevol variació que es produeixi en l’evolució de
la producció o qualsevol símptoma que pugui despertar
una sospita de malaltia contagiosa dels ocells. Quan hi
hagi sospita de malaltia contagiosa, el veterinari habilitat
ha d’enviar a un laboratori autoritzat les mostres necessàries per a l’establiment o la confirmació del diagnòstic
i informar l’autoritat sanitària competent de la comunitat
autònoma, que ha de decidir les mesures a adoptar.
h) S’ha de portar un registre de la incubadora, fitxer
o suport informàtic, que s’ha de conservar almenys
durant dos anys, per bandada, si és possible, i en el
qual s’han d’indicar:
1r La procedència dels ous i la data d’arribada.
2n Els resultats dels naixements.
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3r Les anomalies observades.
4t Les anàlisis de laboratori efectuades i els resultats
obtinguts.
5è Els eventuals programes de vacunació.
6è El nombre i la destinació dels ous covats que
no han donat lloc a naixements.
7è La destinació dels pollets d’un dia.
i) En cas de malaltia contagiosa dels ocells, els resultats de les anàlisis de laboratori s’han de comunicar
immediatament al veterinari habilitat, que n’ha d’informar sense demora el veterinari oficial.
CAPÍTOL III
Programa de control sanitari de les malalties
En els programes de control sanitari de les malalties,
s’hi han d’establir, com a mínim, condicions de control
de les infeccions i les espècies a què s’audeix a continuació.
A) Infeccions per «salmonella pullorum» i «gallinarum» i «salmonella arizonae».
1. Espècies afectades:
a) Pel que fa a la «salmonella pullorum» i «gallinarum»: pollastres, galls dindis, pintades, guatlles, faisans,
perdius i ànecs.
b) Pel que fa a la «salmonella arizonae»: galls dindis.
2. Programa de control sanitari:
a) La determinació de la infecció s’ha de fer mitjançant anàlisis serològiques o bacteriològiques, o
d’ambdues menes.
b) Les mostres que s’hagin d’analitzar han de ser,
segons els casos, de sang de pollets de segona qualitat,
de borrissol o de pols de la cambra de naixement, de
la matèria adherida a les parets de la incubadora, del
jaç o de l’aigua de l’abeurador.
c) Per decidir el nombre de mostres de sang que
s’han d’extreure per a la detecció de la «salmonella pullorum» o la «salmonella arizonae» mitjançant anàlisi serològica, s’ha de tenir en compte la prevalença de la infecció en el país i el seu historial a la granja.
d) Tota bandada ha d’estar sotmesa a control, en
cada període de posta, en el moment més eficaç per
a la detecció de la malaltia.
B) Infeccions de «mycoplasma gallisepticum» i
«mycoplasma meleagridis».
1. Espècies afectades:
a) Pollastres i galls dindis, pel que fa a «mycoplasma
gallisepticum».
b) Galls dindis, pel que fa a «mycoplasma meleagridis».
2. Programa de control sanitari:
a) La determinació de la infecció s’ha d’efectuar mitjançant anàlisis serològiques o bacteriològiques o mitjançant la comprovació de lesions d’aerosaculitis en
pollets d’un dia de vida, segons els casos.
b) Les mostres que s’hagin d’analitzar han de ser,
segons els casos, de sang de pollets d’un dia de vida,
d’esperma, de raspadura de tràquea, de cloaca aviària
o sacs aeris.
c) Les anàlisis per a la detecció de «mycoplasma
gallisepticum» o de «mycoplasma meleagradis» s’han
d’efectuar a partir d’un mostreig representatiu que permeti un control continu de la infecció durant els períodes
de cria i de posta, és a dir, just abans de l’inici de la
posta i a continuació cada tres mesos.
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C) Resultats i mesures que s’han d’adoptar.
En cas que no es produeixi una reacció, el control
és negatiu. En cas contrari, la bandada es considera sospitosa i se li han d’aplicar les mesures que estableix
el capítol IV d’aquest annex.
D) Excepcions.
En el cas de granges que continguin diverses unitats
de producció independents, els òrgans competents de
les comunitats autònomes poden establir excepcions a
aquestes mesures pel que fa a les unitats de producció
sanes d’una granja infectada, sempre que el veterinari
autoritzat hagi confirmat que l’estructura d’aquestes unitats de producció, la seva importància i les operacions
que s’hi porten a terme són de tal naturalesa que, des
del punt de vista de l’allotjament, del manteniment i de
l’alimentació, aquestes unitats de producció són completament independents, de manera que no és possible
que la malaltia en qüestió es propagui d’una unitat de
producció a una altra.
CAPÍTOL IV
Criteris per a la suspensió o la retirada
de l’autorització d’una granja
1. L’autoritat competent ha de suspendre l’autorització d’una granja i informar-ne la Direcció General de
Ramaderia:
a) Quan es deixin de complir les condicions que
estableix el capítol II d’aquest annex.
b) Fins que conclogui la necessària investigació
sobre la malaltia:
1r En cas que se sospiti que hi ha influença aviària
o malaltia de Newcastle a la granja.
2n En cas que la granja hagi rebut ocells de corral
o ous per covar procedents d’una granja sospitosa d’infecció o infectada d’influença aviària o de malaltia de
Newcastle.
3r En cas que s’hagi establert un contacte que pugui
transmetre la infecció entre la granja i el focus d’influença
aviària o malaltia de Newcastle.
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b) En cas que una nova anàlisi adequadament efectuada confirmi la presència d’una infecció de «salmonella
pullorum» i «gallinarum», «salmonella arizonae», «mycoplasma gallisepticum» o «mycoplasma meleagridis».
c) En cas que, després d’un nou requeriment del
veterinari oficial, no s’adoptin les mesures per al compliment de les exigències que esmenten els paràgrafs
a), b) i c) de l’apartat 1 del capítol I.
3. La concessió de nova autorització està supeditada a les condicions següents:
a) En cas que l’autorització s’hagués revocat a causa
de l’aparició d’influença aviària o malaltia de Newcastle,
l’autorització pot tornar a ser concedida una vegada
transcorreguts vint-i-un dies des del moment en què es
dugui a terme la neteja i desinfecció, després de l’operació de sacrifici sanitari.
b) Quan l’autorització s’hagi revocat per motius d’infeccions provocades per:
1r «Salmonella pullorum» i «gallinarum» o «salmonella arizonae», després d’efectuar-se a l’establiment dos
controls amb resultat negatiu separats, com a mínim,
per un interval de vint-i-un dies i que s’hagi desinfectat
després d’efectuar-hi un sacrifici sanitari de la bandada
afectada.
2n «Mycoplasma gallisepticum» o «mycoplasma
meleagridis», es pot tornar a concedir després que s’hagin efectuat en el conjunt de la bandada aviària dos
controls, amb resultats negatius, separats per un interval
d’almenys seixanta dies.
ANNEX II
Condicions de vacunació dels ocells de corral
1. Les vacunes utilitzades per a la vacunació dels
ocells de corral o de les bandades d’origen dels ous
per covar han de tenir una autorització de comercialització estesa per l’Administració General de l’Estat.
2. Els criteris d’utilització de les vacunes contra la
malaltia de Newcastle en el marc de programes de vacunació de rutina són els següents:

c) Fins que no s’efectuïn noves anàlisis, en cas que
els resultats dels controls iniciats d’acord amb les condicions dels capítols II i III, relatius a les infeccions de
«salmonella pullorum» i «gallinarum», «salmonella arizonae», «mycoplasma gallisepticum» o «mycoplasma
meleagridis», puguin deixar entreveure la presència d’una infecció.
d) Fins a l’aplicació de les mesures que el veterinari
oficial jutgi oportunes, en cas de comprovar-se que la
granja no satisfà les exigències dels paràgrafs a), b) i
c) de l’apartat 1 del capítol I.

a) Les vacunes vives atenuades contra la malaltia
de Newcastle s’han de preparar a partir de soques de
virus de la malaltia la «soca mare» («master seed») de
la qual hagi estat sotmesa a un test que hagi revelat
un índex de patogenicitat intracerebral (IPIC) de:

2. L’autoritat competent ha de revocar l’autorització
d’una granja i informar-ne la Direcció General de Ramaderia:
a) En cas que s’hi declari la influença aviària o la
malaltia de Newcastle.

b) Les vacunes inactivades contra la malaltia de
Newcastle s’han de preparar a partir de soques de virus
de la malaltia la «soca mare» («master seed») de la qual
hagi estat sotmesa a un test que hagi revelat un índex
de patogenicitat intracerebral (IPIC) de menys de 0,7;
si cada ocell ha rebut almenys 108 ELD50 per a la prova.

1r Menys de 0,4; si cada ocell ha rebut almenys
107 EID per a la prova.
2n Menys de 0,5; si cada ocell ha rebut almenys
108 EID per a la prova.
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ANNEX IV
Malalties de declaració obligatòria
a) Influença aviària.
b) Malaltia de Newcastle.
ANNEX V
1. Control serològic per a la detecció d’anticossos
de la malaltia de Newcastle en ocells de corral
1r Presa de mostres de sang. Els ocells de corral
subjectes a les condicions d’aquest annex han de procedir de bandades de les quals s’hagin obtingut mostres
de sang procedents d’almenys 60 ocells agafats a l’atzar
i que hagin estat examinats mitjançant la prova d’inhibició de l’hemaglutinació (IH) d’acord amb el procediment que figura a l’apartat 2.
2n Procediment: el que estableix el capítol IV de
l’annex II del Reial decret 1988/1993, de 12 de novembre, pel qual s’estableixen mesures per a la lluita contra
la malaltia de Newcastle.
3r Interpretació dels resultats. L’antigen utilitzat ha
d’influir en el nivell a partir del qual es considera que
el sèrum és positiu: en el cas de 4 unitats d’hemaglutinació, un sèrum és positiu quan mostri un títol igual
o superior a 24; tractant-se de 8 unitats d’hemaglutinació,
el sèrum és positiu quan tingui un títol igual o superior
a 23.
2. Aïllament del virus de la malaltia de Newcastle
en ocells d’escorxador
Els ocells de corral subjectes a les condicions d’aquest
annex han de procedir de bandades que hagin estat
sotmeses a una prova per detectar la presència del virus
de la malaltia de Newcastle amb resultats negatius, i
sense que s’hagi aïllat cap virus, d’acord amb el següent
procediment:
1r Presa de mostres. S’han d’agafar com a mínim
60 mostres que incloguin hisops de cloaca o excrements
de cada una de les bandades.
2n Tractament de les mostres. No es poden ajuntar
més de cinc mostres. El tractament d’aquestes s’ha d’efectuar de conformitat amb els apartats 2 i 3 del capítol
I de l’annex II del Reial decret 1988/1993.
3r Aïllament del virus en ous embrionats d’ocells
de corral. S’ha d’efectuar de conformitat amb el capítol
II de l’annex II del Reial decret 1988/1993.
ANNEX VI
Control serològic anual per a la detecció d’anticossos
de la malaltia de Newcastle a les bandades d’ocells de
corral de cria dels Estats membres o de les regions dels
Estats membres que hagin assolit l’estatut d’Estat membre o regió que no practica la vacunació contra la malaltia
de Newcastle.
1. Presa de mostres de sang. Una vegada l’any,
s’han de prendre mostres de totes les bandades d’ocells
de cria de la manera següent: les mostres de sang han
de procedir d’almenys 60 ocells agafats a l’atzar i que
hagin estat examinades mitjançant la prova d’inhibició
de l’hemaglutinació (IH) d’acord amb el procediment que
figura a l’apartat 2.
2. Procediment: el que descriu l’apartat 2 de l’annex
V d’aquest Reial decret.
3. Interpretació dels resultats. Segons estableix l’apartat 1.3r de l’annex V d’aquest Reial decret.
ANNEX VII
Laboratori nacional de referència: Laboratori Central
de Veterinària, de Madrid-Algete.
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MINISTERI DE SANITAT
I CONSUM
23507 CORRECCIÓ d’errades al Reial decret
1662/2000, de 29 de setembre, sobre productes sanitaris per a diagnòstic «in vitro».
(«BOE» 102, de 29-4-1999.)
Havent observat errades en el Reial decret
1662/2000, de 29 de setembre, sobre productes sanitaris per a diagnòstic «in vitro», publicat en el «Butlletí
Oficial de l’Estat» número 235, de 30 de setembre de
2000, i en el suplement número 10, de 18 d’octubre
de 2000, es procedeix a fer-ne les rectificacions oportunes referides a la versió en llengua catalana:
A la pàgina 753, disposició addicional vuitena, apartat
4.a), segona columna, on diu: «... l’annex X i...», ha de
dir: «... l’annex VII i...». I a l’apartat 4.b), penúltima línia,
on diu: «... de l’annex X.», ha de dir: «... de l’annex VII,
excepte l’apartat 2.4.».

CAP DE L’ESTAT
23659 LLEI ORGÀNICA 7/2000, de 22 de desembre,
de modificació de la Llei orgànica 10/1995,
de 23 de novembre, del Codi Penal, i de la
Llei orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors,
en relació amb els delictes de terrorisme («BOE»
307, de 23-12-2000.)
JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

A tots el qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei
orgànica següent i jo la sanciono.
I
La Llei és l’instrument més valuós amb què compta
l’Estat de dret perquè els drets i les llibertats dels ciutadans proclamats per la Constitució siguin reals i efectius.
Essent això especialment rellevant davant el terrorisme, els poders públics han d’afrontar que els comportaments terroristes evolucionen i busquen evadir l’aplicació de les normes aprofitant les seves escletxes i
complexitats interpretatives. Tant més si es considera
que, com més avança la societat guanyant espais de
llibertat davant el terror, més nombroses i variades són
les actuacions terroristes que intenten evitar, atemorint
directament cada ciutadà o, en el seu conjunt, els habitants d’una població o els membres d’un coectiu social,
polític o professional, que es desenvolupi amb normalitat
la convivència democràtica i que la mateixa societat s’enforteixi i imposi l’esmentada convivència, eradicant les
greus i iegítimes conductes que la pertorben.
Per donar una resposta efectiva a aquestes necessitats des de l’ordenament jurídic, mitjançant els instruments ordinaris que la nostra Constitució admet i dema-

