Suplement núm. 17
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MINISTERI D’AGRICULTURA,
PESCA I ALIMENTACIÓ
22360 REIAL DECRET 1228/2001, de 8 de novembre, pel qual s’estableixen mesures específiques de lluita i eradicació de la febre
catarral ovina o llengua blava. («BOE» 287,
de 30-11-2001.)
El Reial decret 650/1994, de 15 d’abril, pel qual
s’estableixen mesures generals de lluita contra determinades malalties dels animals i mesures específiques
contra la malaltia vesicular porcina, i mitjançant el qual
es va incorporar la Directiva 92/119/CEE, del Consell,
de 17 de desembre, al nostre dret intern, va establir
mesures generals de lluita contra determinades malalties
dels animals, entre les quals hi ha la febre catarral ovina
o llengua blava, i el seu article 15 preveu que les disposicions específiques relatives a les mesures de lluita
i eradicació pròpies de cada una de les malalties són
les que estableix el Consell de la Unió Europea.
En conseqüència, de conformitat amb la previsió de
la normativa comunitària esmentada, el Consell ha aprovat la Directiva 2000/75/CE, de 20 de novembre, per
la qual s’estableixen disposicions específiques relatives
a les mesures de lluita i eradicació de la febre catarral
ovina, per la qual cosa és necessari incorporar aquestes
mesures a l’ordenament jurídic intern. La nova Directiva
estableix les mesures de lluita contra aquesta malaltia,
tenint en compte les característiques de cria de les espècies sensibles a la febre catarral, i fixa alhora les normes
aplicables als moviments de les espècies que hi són sensibles i de la seva esperma, els seus òvuls i els seus
embrions, a partir de les zones sotmeses a restriccions
arran de l’aparició de la malaltia.
En l’elaboració d’aquesta disposició han estat consultades les comunitats autònomes i els sectors afectats.
Aquest Reial decret es dicta en virtut del que preveu
l’article 149.1.16a de la Constitució, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de bases i coordinació de la sanitat.
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 8 de novembre de 2001,
DISPOSO:
Article 1. Objecte.
L’objecte d’aquest Reial decret és establir les normes
de control i les mesures per lluitar contra la febre catarral
ovina o llengua blava i per eradicar-la.
Article 2. Definicions.
Als efectes d’aquest Reial decret, s’entén per:
a) Explotació: qualsevol establiment —agrari o d’un
altre tipus— on, permanentment o temporalment, es criïn
o guardin animals de les espècies sensibles a la febre
catarral ovina.
b) Espècie sensible: qualsevol espècie de remugant.
c) Animal: qualsevol animal pertanyent a una espècie sensible, amb exclusió dels salvatges.
d) Propietari o assistent: qualsevol persona física o
jurídica que sigui propietària dels animals o estigui
encarregada de cuidar-los, amb remuneració o sense.
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e) Vector: l’insecte de l’espècie «Culicoides imicola»
o qualsevol altre insecte del gènere Culicoides que pugui
transmetre la febre catarral ovina.
f) Sospita: l’aparició de qualsevol indici clínic de
febre catarral ovina en una de les espècies sensibles,
associada a un conjunt de dades epidemiològiques que
permetin raonablement preveure aquesta eventualitat.
g) Confirmació: la declaració, per l’autoritat competent, de la circulació del virus de la febre catarral ovina
en una zona determinada, basada en dades de laboratori;
això no obstant, en cas d’epidèmia l’autoritat competent
també pot confirmar la malaltia basant-se en dades clíniques i/o epidemiològiques.
h) Autoritat competent: els òrgans competents de
les comunitats autònomes, en l’àmbit de les seves competències.
i) Veterinari oficial: el veterinari designat per l’autoritat competent.
Article 3. Laboratori nacional de referència i laboratoris
autoritzats.
1. Es designa com a laboratori nacional de referència el Centro de Investigación en Sanidad Animal
INIA-CISA, carretera de Algete-El Casar, kilómetro 8, Valdeolmos, 20180 Madrid.
2. Les comunitats autònomes, en el seu àmbit territorial, poden autoritzar laboratoris de diagnòstic per a
la febre catarral ovina o llengua blava els diagnòstics
positius de la qual han de ser confirmats pel laboratori
nacional de referència.
3. El laboratori nacional de referència és responsable de coordinar les normes i els mètodes de diagnòstic
establerts en cada laboratori de diagnòstic autoritzat per
l’autoritat competent per a aquesta malaltia, així com
de fer servir els reactius i les proves de les vacunes,
i té les funcions següents:
a) Subministrar reactius de diagnòstic als laboratoris
de diagnòstic que ho soicitin.
b) Controlar la qualitat de tots els reactius de diagnòstic utilitzats.
c) Organització periòdica de proves comparatives.
d) Conservació dels agents causants de la malaltia
o teixits que els continguin que s’hagin aïllat, dels casos
confirmats.
e) Confirmació dels resultats positius obtinguts als
laboratoris de diagnòstic.
4. El laboratori nacional ha de cooperar amb el laboratori comunitari de referència.
Article 4. Laboratori comunitari de referència.
1. El laboratori comunitari de referència per a la
febre catarral ovina és el que figura a l’annex I.
2. Sense perjudici del que preveu la Decisió
90/424/CEE, del Consell, de 26 de juny, relativa a determinades despeses al sector veterinari, i en particular del
seu article 28, les funcions d’aquest laboratori són les
que estableix el mateix annex I.
Article 5. Notificació obligatòria.
Qualsevol sospita o confirmació de la circulació del
virus de la febre catarral ovina s’ha de notificar de manera
immediata a l’autoritat competent.
Article 6. Sospita de la malaltia.
1. En cas que en una explotació situada en una
zona no sotmesa a restriccions d’acord amb aquest Reial
decret hi hagi un o més animals dels quals se sospiti
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que poden estar afectats de febre catarral ovina, el veterinari oficial hi ha d’aplicar immediatament els mitjans
oficials d’investigació a fi de confirmar o desmentir la
presència de la malaltia. En particular, ha de prendre
o fer que es prenguin mostres adequades per als exàmens de laboratori i el diagnòstic de la malaltia, com
també per enviar-les posteriorment al laboratori nacional
de referència a fi de confirmar, si s’escau, el diagnòstic
de la malaltia i comprovar el tipus de virus.
2. Notificada la sospita de presència de la malaltia,
el veterinari oficial ha de dur a terme les actuacions
següents:
a) Posar immediatament l’explotació o les explotacions presumptament afectades sota vigilància oficial.
b) Ordenar l’elaboració d’un cens oficial dels animals, amb indicació, per a cada espècie, del nombre
d’animals ja morts, infectats o exposats a la infecció,
i el manteniment actualitzat del cens, a fi de registrar-hi
els animals nascuts o morts durant el temps en què
es mantingui la sospita.
Les dades contingudes en el cens s’han de presentar
quan se soiciti i es poden verificar en cada inspecció
o visita.
c) Ordenar que es faci un recompte dels llocs que
puguin constituir un medi per a la supervivència o la
instaació del vector, en particular els llocs favorables
a la seva reproducció.
d) Ordenar que s’elabori un estudi epidemiològic,
de conformitat amb el que disposa l’article 9 d’aquest
Reial decret.
e) Visitar regularment l’explotació o les explotacions
i, quan ho faci, fer un estudi clínic detallat o l’autòpsia
dels animals sospitosos de la infecció o la mort, respectivament, i confirmar la malaltia, si ho considera
necessari, mitjançant exàmens de laboratori.
f) Vetllar perquè no es traslladin animals procedents
de l’explotació o les explotacions o amb destinació a
aquestes.
Els animals han de quedar confinats durant les hores
d’activitat dels vectors, quan el veterinari oficial consideri
que es disposa dels mitjans necessaris per executar
aquesta mesura.
g) Vetllar perquè es duguin a terme tractaments
regulars dels animals mitjançant insecticides autoritzats,
dels edificis utilitzats per estabular-los i de la seva rodalia
(en particular, els llocs favorables ecològicament a l’aparició de poblacions de Culicoides).
L’autoritat competent ha de fixar el ritme dels tractaments tenint en compte la permanència de l’insecticida
emprat i les condicions climàtiques per prevenir, en la
mesura possible, els atacs dels vectors.
h) Vetllar perquè els cadàvers dels animals morts
a l’explotació siguin retirats i destruïts d’acord amb el
que disposa la normativa vigent i, en concret, el Reial
decret 2224/1993, de 17 de desembre, sobre normes
sanitàries d’eliminació i transformació d’animals morts
i deixalles d’origen animal i protecció davant d’agents
patògens en pinsos d’origen animal, i el Reial decret
1911/2000, de 24 de novembre, pel qual es regula
la destrucció dels materials especificats de risc en relació
amb les encefalopaties espongiformes transmissibles i
la seva normativa de desplegament.
3. L’autoritat competent pot fer extensives les mesures que preveu l’apartat anterior a altres explotacions,
en cas que la seva implantació, la seva situació geogràfica o els contactes amb l’explotació on se sospiti
que existeix la malaltia, permetin suposar que hi ha possibilitat de contaminació.
4. Mentre no s’apliquin les mesures enunciades a
l’apartat 2, el propietari o l’assistent de qualsevol animal
del qual se sospiti que pot estar afectat per la malaltia
ha d’adoptar totes les mesures de conservació neces-
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sàries per garantir el compliment del que disposa el paràgraf f) del mateix apartat.
5. Les mesures a què es refereix aquest article,
només les pot suspendre el veterinari oficial quan la
sospita de febre catarral ovina hagi estat desmentida
per l’autoritat competent.
Article 7. Vacunació.
La vacunació contra la febre catarral ovina només
es pot dur a terme de conformitat amb les disposicions
d’aquest Reial decret.
Article 8. Confirmació de la malaltia.
1. Quan es confirmi oficialment la presència de
febre catarral ovina, el veterinari oficial ha de fer les
actuacions següents:
a) Ordenar el sacrifici immediat dels animals que
es consideri necessari per evitar que s’estengui l’epidèmia i informar-ne el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació perquè ho traslladi a la Comissió Europea.
En els casos en què l’autoritat competent determini
que el sacrifici es faci en un escorxador, se n’ha d’informar les autoritats competents en matèria de salut
pública.
b) Ordenar la destrucció, l’eliminació, la incineració
o l’enterrament dels cadàvers d’aquests animals d’acord
amb el que disposa la normativa vigent i, en concret,
el Reial decret 2224/1993 i el Reial decret 1911/2000
i la seva normativa de desplegament.
c) Estendre l’aplicació de les mesures que preveu
l’article 6 a les explotacions situades en un radi de 20
quilòmetres (comprès a la zona de protecció que defineix
l’article 10 d’aquest Reial decret) tot a l’entorn de l’explotació o les explotacions infectades.
d) Aplicar les disposicions posteriors que pugui
adoptar la Comissió Europea, especialment quant a l’aplicació d’un possible programa de vacunació o de qualsevol altra mesura alternativa.
En cas necessari, les autoritats competents poden
prendre la iniciativa de començar un programa de vacunació, informant-ne el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, perquè ho traslladi a la Comissió Europea.
e) Ordenar l’elaboració d’un estudi epidemiològic
d’acord amb el que disposa l’article 9 d’aquest Reial
decret.
2. La zona a la qual es refereix el paràgraf c) de
l’apartat anterior pot ser ampliada o reduïda per l’autoritat
competent en funció de les circumstàncies epidemiològiques, geogràfiques o meteorològiques. Aquesta autoritat n’ha d’informar el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació perquè ho traslladi a la Comissió Europea.
3. En cas que aquesta zona s’estengui a França,
Portugal o Andorra, els òrgans competents de les comunitats autònomes han de notificar aquesta circumstància
al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, a efectes
que es pugui establir amb els estats que en puguin resultar afectats la coaboració oportuna en la delimitació
de les zones.
Article 9. Estudi epidemiològic.
L’estudi epidemiològic, al qual es refereixen el paràgraf d) de l’apartat 2 de l’article 6 i el paràgraf e) de
l’apartat 1 de l’article 8 ha d’estudiar els aspectes
següents:
a) Període de la possible presència de la febre
catarral ovina a l’explotació.
b) Possible origen de la malaltia a l’explotació i localització de les altres explotacions on hi hagi animals que
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s’hagin pogut infectar o contaminar a partir del mateix
focus.
c) Presència i distribució dels vectors de la malaltia.
d) Moviments d’animals des de les explotacions
afectades o cap a aquestes explotacions, o possible sortida de cadàvers d’animals de les explotacions.
Article 10. Zona de protecció i zona de vigilància.
1. Com a complement de les mesures a les quals
es refereix l’article 8 d’aquest Reial decret, l’autoritat
competent ha de delimitar una zona de protecció i una
zona de vigilància, tenint en compte els factors de tipus
geogràfic, administratiu, ecològic i epizootiològic relacionats amb la febre catarral ovina i les estructures de
control.
2. La zona de protecció consisteix en una àrea del
territori comunitari d’un radi de 100 quilòmetres com
a mínim a partir de les explotacions infectades.
3. La zona de vigilància consisteix en una àrea del
territori d’una amplitud de 50 quilòmetres com a mínim
a partir dels límits de la zona de protecció, en la qual
no s’hagi practicat cap vacunació sistemàtica durant els
dotze mesos anteriors.
4. En cas que la zona de protecció o la de vigilància
s’estengui a França, Portugal o Andorra, els òrgans competents de les comunitats autònomes han de notificar
aquesta circumstància al Ministeri d’Agricultura, Pesca
i Alimentació, a efectes que es pugui establir amb els
estats que en puguin resultar afectats la coaboració
oportuna en la delimitació de les zones.
5. La delimitació inicial, tant de la zona de protecció
com de la zona de vigilància, només la pot modificar
la Comissió Europea, a iniciativa pròpia o a soicitud
del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, amb la
petició prèvia degudament motivada de l’autoritat competent i tenint en compte el següent:
a) La situació geogràfica i els factors ecològics.
b) Les condicions meteorològiques.
c) La presència i la distribució del vector.
d) Els resultats dels estudis epizootiològics efectuats
d’acord amb l’article 9 d’aquest Reial decret.
e) Els resultats de les anàlisis de laboratori.
f) L’aplicació de les mesures de lluita i, en concret,
la desinsectació.
Article 11. Mesures que s’han d’aplicar a la zona de
protecció.
1. L’autoritat competent ha d’aplicar les mesures
següents a la zona de protecció:
a) Identificar totes les explotacions situades a l’interior de la zona on hi hagi animals.
b) Fer un programa de vigilància epidemiològica
basat en el seguiment de grups d’animals sentinella de
l’espècie bovina (o, si no n’hi ha, d’altres espècies de
remugants) i de les poblacions de vectors.
c) Prohibir la sortida d’animals de la zona.
2. Com a complement de les mesures que estableix
l’apartat 1, es pot procedir a la vacunació sistemàtica
dels animals contra la febre catarral ovina i la seva identificació a la zona de protecció, amb l’autorització prèvia
de la Comissió Europea, per a la qual cosa l’autoritat
competent de la comunitat autònoma ha de remetre
al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació la infor-
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mació necessària perquè la traslladi a la Comissió a efectes que aquesta adopti la decisió que sigui procedent.
Article 12. Mesures que s’han d’adoptar a la zona de
vigilància.
L’autoritat competent ha d’aplicar a la zona de vigilància les mesures a què es refereix l’apartat 1 de l’article
anterior i ha de prohibir qualsevol vacunació contra la
febre catarral ovina en aquesta zona.
Article 13. Informació.
L’autoritat competent ha d’adoptar les mesures
necessàries perquè tots els habitants de les zones de
protecció i de vigilància estiguin completament informats
de les restriccions vigents i s’atinguin a totes les disposicions que s’imposin per a l’aplicació adequada de
les mesures corresponents.
Article 14. Controls de la Comissió.
1. En la realització dels controls que els especialistes
de la Comissió Europea duguin a terme, de conformitat
amb la previsió que conté l’article 17 de la Directiva
2000/75/CE, representants del Ministeri d’Agricultura,
Pesca i Alimentació poden acompanyar els representants
dels òrgans competents de les comunitats autònomes.
2. Quan es duguin a terme els controls, els òrgans
competents de les comunitats autònomes i del Ministeri
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, en l’àmbit de les seves
competències, han de prestar als experts veterinaris de
la Comissió Europea tota l’assistència que necessitin per
acomplir la seva comesa.
3. Els òrgans competents de les comunitats autònomes han d’adoptar les mesures necessàries per tenir
en compte els resultats dels controls efectuats.
Article 15. Infraccions i sancions.
1. En cas que s’incompleixi el que disposa aquest
Reial decret, és aplicable el règim d’infraccions i sancions
que estableixen la Llei d’epizoòties de 20 de desembre
de 1952, el seu Reglament aprovat pel Decret de 4
de febrer de 1955 i el Reial decret 1945/1983, de 22
de juny, pel qual es regulen les infraccions i sancions
en matèria de defensa del consumidor i de la producció
agroalimentària, sense perjudici de les possibles responsabilitats civils, penals o d’un altre ordre que hi puguin
concórrer.
2. Les infraccions i les sancions al que disposa
aquest Reial decret per al trasllat, el desplaçament, el
transport i el moviment d’animals dins del territori nacional entre comunitats autònomes són les que regula l’article 103.2 de la Llei 50/1998, de 30 de desembre,
de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social.
3. L’incompliment de les disposicions relatives a la
retirada i l’eliminació dels cadàvers dels animals de les
espècies bovina, ovina i cabrum es regeix per la seva
normativa específica d’aplicació.
Disposició addicional única. Pla d’intervenció.
1. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha
de preparar un pla d’intervenció, en coordinació amb
les comunitats autònomes, on s’especifiqui la manera
com s’han d’aplicar les mesures que estableix aquest
Reial decret. Aquest pla, en l’elaboració del qual s’han
de tenir en compte els criteris que recull l’annex II d’aquest Reial decret, ha de permetre accedir a les ins-

2822

Dissabte 1 desembre 2001

taacions, els equips, el personal i els altres elements
necessaris per eradicar ràpidament i eficaçment la malaltia.
2. Una vegada elaborat el pla s’ha de sotmetre a
aprovació de la Comissió Europea, que hi pot introduir
les modificacions que siguin necessàries, especialment
per garantir-ne la compatibilitat amb els plans d’altres
estats membres, així com modificar-lo o completar-lo posteriorment per adequar-lo als canvis de la situació.
3. L’execució del pla, una vegada aprovat, correspon
a les autoritats competents.
Disposició derogatòria única. Derogació normativa.
Queden derogades totes les disposicions del mateix
rang o inferior que s’oposin al que estableix aquest Reial
decret.
Disposició final primera. Caràcter bàsic i títol competencial.
Aquest Reial decret té caràcter bàsic i es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.16a de la Constitució,
que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de bases i coordinació general de la sanitat.
Disposició final segona. Facultat de desplegament.
Es faculta el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació per dictar, en l’àmbit de les seves competències,
les disposicions que siguin necessàries per al desplegament i l’aplicació del que disposa aquest Reial decret.
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normalitzar les proves i els reactius emprats als estats
membres.
c) Crear i mantenir una coecció d’agents aïllats i
soques del virus de la febre catarral ovina.
d) Organitzar periòdicament proves comparatives
dels procediments de diagnòstic a escala comunitària.
e) Demanar i classificar dades i informació sobre
els mètodes de diagnòstic emprats i els resultats de les
proves efectuades a la Comunitat.
f) Caracteritzar els agents aïllats del virus de la febre
catarral ovina amb els mètodes més avançats de què
es disposi per aconseguir comprendre millor l’epidemiologia de la malaltia.
g) Mantenir-se al corrent de les novetats sobre el
control, l’epidemiologia i la prevenció de la febre catarral
ovina a tot el món;
2. Coaborar activament en la localització dels focus
de febre catarral ovina als estats membres estudiant els
agents aïllats que se li enviïn per fer anàlisis confirmatòries, caracteritzacions i estudis epidemiològics;
3. Facilitar la formació o la reconversió professional
dels experts en diagnòstics de laboratori amb vista a
l’harmonització de les tècniques de diagnòstic a tota
la Comunitat.
4. Procedir a intercanvis d’informació mutus i recíprocs amb el laboratori mundial de la febre catarral ovina
designat per l’Oficina Internacional d’Epizoòties (OIE),
concretament pel que fa a l’evolució de la situació mundial en matèria de febre catarral ovina.
ANNEX II

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, 8 de novembre de 2001.
JUAN CARLOS R.
El ministre d’Agricultura, Pesca
i Alimentació,
MIGUEL ARIAS CAÑETE

ANNEX I
Laboratori comunitari de referència de la febre catarral
ovina
El laboratori comunitari de referència de la febre
catarral ovina és el següent:
AFRC Institute for Animal Health Pirbright Laboratory
Ash Road
Pirbright
Woking
Surrey
GU24 ONF
Regne Unit.
Són funcions del laboratori comunitari de referència
les següents:
1. Coordinar, d’acord amb la Comissió, els mètodes
emprats als estats membres per diagnosticar la febre
catarral ovina, mitjançant les tasques específiques
següents:
a) Especificar, emmagatzemar i subministrar les
soques del virus de la febre catarral ovina per fer proves
serològiques i preparar l’antisèrum.
b) Subministrar sèrums patró i altres reactius de
referència als laboratoris nacionals de referència a fi de

Criteris mínims que ha de complir el pla d’intervenció
El pla d’intervenció a què es refereix aquest Reial
decret ha de preveure com a mínim els criteris següents:
1. Una llista amb els centres locals de control de
la malaltia que disposin de mitjans adequats per coordinar les mesures de control a escala local.
2. Informacions detallades sobre l’experiència i les
atribucions del personal que participi en les mesures
de control.
3. La possibilitat, per a qualsevol centre local de
control de la malaltia, d’establir contacte amb les persones o organitzacions que participin directament o indirectament en el control d’un focus.
4. La disponibilitat dels equips i materials necessaris
per dur a terme de manera apropiada les mesures de
control de la malaltia.
5. Les instruccions detallades relatives a les mesures que s’hagin d’adoptar quan se sospiti o es confirmi
que hi ha risc d’infecció o de contaminació, inclosa la
destrucció de canals.
6. Programes de formació per actualitzar i desenvolupar els coneixements relatius als procediments sobre
el terreny i als procediments administratius.
7. Per als laboratoris de diagnòstic, mitjans per fer
inspeccions post mortem, la capacitat necessària per
fer proves serològiques, histològiques, etcètera, i la preparació per elaborar diagnòstics ràpids (a aquests efectes
s’han d’establir, si escau, disposicions relatives al transport ràpid de mostres).
8. Precisions relatives a la quantitat de vacunes contra la malaltia que es considera necessària en cas d’haver
de recórrer a la vacunació d’urgència.
9. Disposicions reglamentàries per a l’aplicació dels
plans d’intervenció.

