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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 pro-
cedir 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’in-
hibició de l’hemaglutinació (IH) d’acord amb el proce-
diment 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 novem-
bre, 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’hemaglu-
tinació, 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’e-
fectuar 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 mem-
bre 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’a-
partat 1.3r de l’annex V d’aquest Reial decret.

ANNEX VII

Laboratori nacional de referència: Laboratori Central
de Veterinària, de Madrid-Algete.

MINISTERI DE SANITAT

I CONSUM

23507 CORRECCIÓ d’errades al Reial decret
1662/2000, de 29 de setembre, sobre pro-
ductes 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 sani-
taris 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 opor-
tunes 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, regu-
ladora 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 ciu-
tadans proclamats per la Constitució siguin reals i efec-
tius.

Essent això especialment rellevant davant el terro-
risme, els poders públics han d’afrontar que els com-
portaments terroristes evolucionen i busquen evadir l’a-
plicació 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 habi-
tants d’una població o els membres d’un co�ectiu social,
polític o professional, que es desenvolupi amb normalitat
la convivència democràtica i que la mateixa societat s’en-
forteixi i imposi l’esmentada convivència, eradicant les
greus i i�egítimes conductes que la pertorben.

Per donar una resposta efectiva a aquestes neces-
sitats des de l’ordenament jurídic, mitjançant els instru-
ments ordinaris que la nostra Constitució admet i dema-


