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I. Disposicions generals

MINISTERI D’AGRICULTURA,
PESCA I ALIMENTACIÓ

4097 REIAL DECRET 195/2002, de 15 de febrer,
pel qual s’estableix el pla de seguiment i vigi-
lància sanitària del bestiar porcí. («BOE» 52,
d’1-3-2002.)

El Reial decret 1493/1995, de 8 de setembre, pel
qual s’estableix un pla de seguiment sanitari del bestiar
porcí, regula els controls serològics que s’han d’efectuar
en aquests animals. El pla permet mantenir un seguiment
constant davant les malalties del bestiar porcí que eviti
en un futur l’aparició i la difusió d’aquestes.

En el Reial decret esmentat quedaven perfectament
definits els controls serològics davant la pesta porcina
africana; tanmateix, quant a altres malalties del bestiar
porcí, es fa necessari establir els controls mínims que
permetin fer-ne un seguiment adequat.

D’altra banda, al marc nacional d’actuacions de lluita
davant la pesta porcina clàssica, s’establia un Programa
nacional d’investigació serològica la finalitat de la qual
era detectar, controlar i evitar la difusió de la malaltia
dins del territori nacional, i que ara és necessari revisar.

En l’elaboració d’aquest Reial decret han estat con-
sultats les comunitats autònomes i els sectors afectats.

Aquest Reial decret es dicta d’acord amb el que dis-
posa 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.

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 15 de febrer de 2002,

D I S P O S O :

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

Aquest Reial decret té per objecte establir les bases
per al seguiment, en totes les explotacions porcines del
territori nacional, de les malalties que figuren a l’annex I.

Article 2. Definicions.

Als efectes d’aquest Reial decret, s’entén per:
a) Explotacions de selecció, de multiplicació, de

recria de reproductors, de producció i d’engreix: les que
defineix l’article 3 de Reial decret 324/2000, de 3 de
març, pel qual s’estableixen normes bàsiques d’ordena-
ció de les explotacions porcines.

b) Sistema d’explotació extensiu, intensiu i mixt, i
centres d’inseminació artificial: els que defineix l’article 2
del Reial decret 324/2000 esmentat.

c) Explotacions de senglars: aquelles en les quals
es mantinguin, es criïn, s’engreixin o es menin senglars.

Article 3. Controls serològics segons el tipus d’explo-
tació.

A les explotacions porcines del territori nacional s’hi
fan els controls serològics que s’indiquen a continuació,
tenint en compte el nombre de mostres que recull l’an-
nex II:

1. En centres d’inseminació artificial, explotacions
de selecció i explotacions de multiplicació:

a) S’ha de fer un primer control serològic sobre el
100 per 100 del cens dels reproductors davant la pesta
porcina africana, pesta porcina clàssica, malaltia vesi-
cular porcina i malaltia d’Aujeszky, fet que ha de per-
metre conèixer la situació sanitària de l’explotació.

b) Posteriorment es fan controls serològics quadri-
mestrals davant la pesta porcina africana, la pesta por-
cina clàssica i la malaltia vesicular porcina, sobre un
nombre de reproductors que garanteixi, amb un grau
de confiança del 95 per 100, detectar la presència de
la malaltia si la seva taxa de prevalença és com a mínim
del 5 per 100; aquests controls s’efectuen cada vegada
en animals diferents.

c) Quant a la malaltia d’Aujeszky, l’explotació ha
d’estar qualificada com a indemne o oficialment indemne
d’Aujeszky.

2. En explotacions de producció es fa un control
anual davant la pesta porcina africana, la pesta porcina
clàssica i la malaltia vesicular porcina, sobre un nombre
de reproductors que garanteixi, amb un grau de con-
fiança del 95 per 100, detectar la presència de la malaltia
si la seva taxa de prevalença és com a mínim del 5
per 100.

3. En explotacions de recria de reproductors es fa
un control quadrimestral davant la pesta porcina afri-
cana, la pesta porcina clàssica i la malaltia vesicular por-
cina sobre un nombre d’animals que garanteixi, amb
un grau de confiança del 95 per 100, detectar la pre-
sència de la malaltia si la seva prevalença és com a
mínim del 5 per 100; aquests controls s’efectuen en
animals representatius de totes les edats.

En el cas que el sistema de producció sigui tot dins
o tot fora, el control es fa abans que surtin els animals.

4. A les àrees geogràfiques d’explotacions amb sis-
tema de cria en règim extensiu amb programa específic,
i en explotacions de senglars, es fan els controls sero-
lògics anuals següents:

a) A les explotacions qualificades sanitàriament d’a-
cord amb la normativa vigent, es fa un control per la
pesta porcina africana, la pesta porcina clàssica i la malal-
tia vesicular porcina sobre un nombre de reproductors
que garanteixi, amb un grau de confiança del 95 per
100, detectar la presència de la malaltia si la taxa de
prevalença és com a mínim del 5 per 100; aquests con-
trols s’efectuen cada vegada en animals diferents.
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b) A la resta d’explotacions s’efectua un control
serològic en els reproductors existents en l’explotació
davant la pesta porcina clàssica, la pesta porcina africana
i la malaltia vesicular porcina sobre un nombre de repro-
ductors que garanteixi, amb un grau de confiança del
95 per 100, detectar la presència de la malaltia si la
seva taxa de prevalença és com a mínim del 2 per 100;
aquests controls s’efectuen cada vegada en animals
diferents.

c) Les explotacions destinades a engreix d’animals
estan exemptes de la realització dels controls serològics
en relació amb la malaltia vesicular porcina.

5. Per a la malaltia d’Aujeszky, en totes les explo-
tacions anteriors i en les explotacions d’engreix, a més
del que disposa aquest article, es fan els controls que
descriu el Reial decret 245/1995, de 17 de febrer, pel
qual s’estableix el programa coordinat de lluita, control
i eradicació de la malaltia d’Aujeszky o el que el pugui
substituir en el futur.

Article 4. Moviment dels animals al territori nacional.

1. És requisit per al moviment d’animals entre comu-
nitats autònomes que s’hagin realitzat els controls
següents:

a) Per a animals de centres d’inseminació artificial,
explotacions de selecció, de multiplicació i de recria de
reproductors, només es pot dur a terme el moviment
si s’han fet a l’explotació d’origen els controls periòdics,
amb resultat favorable, que estableix l’article 3 d’aquest
Reial decret.

b) En el cas de garrins per a vida o animals per
a sacrifici, es pot dur a terme només si s’han realitzat
a l’explotació d’origen els controls periòdics per la pesta
porcina africana i la pesta porcina clàssica amb resultat
negatiu.

c) Per al moviment fora de l’explotació d’animals
criats en explotacions porcines ubicades en àrees geo-
gràfiques de sistemes extensius que siguin considerades
de risc, així com en les explotacions de senglars ubicades
a les zones de risc, s’han d’efectuar els controls següents:

1r En el cas dels animals reproductors, es procedeix
a la revisió del 100 per 100 dels que siguin objecte
del moviment, davant la pesta porcina africana, la pesta
porcina clàssica, la malaltia vesicular porcina i la malaltia
d’Aujeszky.

2n En el cas d’animals amb destinació a engreix,
s’efectua un control serològic per la pesta porcina afri-
cana dels animals objecte de moviment, que és del 5
per 100 en el cas d’explotacions qualificades sanitària-
ment i del 20 per 100 a la resta de les explotacions,
amb un màxim de 60 animals.

3r En el cas d’animals amb destinació a escorxador
procedents d’explotacions no qualificades sanitàriament
d’acord amb la normativa vigent, s’efectua un control
serològic per la pesta porcina africana dels animals objec-
te de moviment, que és del 10 per 100 de la partida,
amb un màxim de 60 animals.

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, amb
la consulta prèvia amb les comunitats autònomes, esta-
bleix les àrees geogràfiques a les quals es refereix el
paràgraf c) d’aquest apartat.

2. La validesa dels resultats de les proves serolò-
giques que esmenta l’apartat anterior s’estableix en un
màxim de trenta dies des de la data en què el laboratori
competent emet els resultats de l’anàlisi.

3. L’autoritat competent de la comunitat autònoma
d’origen ha de comunicar a l’òrgan competent de la

comunitat autònoma de destinació, amb quaranta-vuit
hores d’antelació, el trasllat d’animals amb destinació
a la reproducció i l’engreix.

4. Els animals han d’anar acompanyats d’un docu-
ment sanitari expedit per un veterinari oficial o veterinari
autoritzat.

Article 5. Moviment intracomunitari.

1. Per al moviment d’animals cap a altres països
comunitaris, les explotacions d’origen s’han d’haver sot-
mès, amb resultat favorable, als controls que preveu
aquest Reial decret segons les normes següents:

a) Per al moviment d’animals amb destinació a la
reproducció, s’ha de procedir al mostreig del 100 per
100 dels reproductors objecte del moviment davant la
pesta porcina africana, la pesta porcina clàssica, la malal-
tia vesicular porcina i la malaltia d’Aujeszky.

b) Per al moviment dels animals procedents d’una
explotació de producció, aquesta s’ha de sotmetre a con-
trols periòdics quadrimestrals per la pesta porcina afri-
cana, la pesta porcina clàssica i la malaltia vesicular por-
cina, sobre un nombre d’animals que garanteixi, amb
un grau de confiança del 95 per 100, detectar la pre-
sència de la malaltia si la prevalença és com a mínim
del 5 per 100. En el cas que l’explotació només hagués
efectuat el control anual, s’ha de procedir a controlar
el 100 per 100 dels animals objecte del moviment.

c) Per al moviment d’animals procedents d’explo-
tacions d’engreix es controla, almenys, el 5 per 100 dels
animals del lot objecte de la tramesa davant la pesta
porcina africana, la pesta porcina clàssica i la malaltia
vesicular porcina, o bé s’efectua un control serològic
a l’explotació sobre un nombre d’animals que garanteixi,
amb un grau de confiança del 95 per 100, detectar
la presència de la malaltia si la taxa de prevalença és
com a mínim del 5 per 100.

d) En el cas de la malaltia d’Aujeszky, s’efectuen:

1r Fins al 30 de juny de 2002, inclusivament, les
proves pertinents d’acord amb el que estableix la Decisió
93/24/CE, de la Comissió, d’11 de desembre, relativa
a les garanties suplementàries referents a la malaltia
d’Aujeszky que han d’oferir els porcs destinats a Estats
membres o a regions lliures de la malaltia, i la Decisió
93/244/CEE, de la Comissió, de 2 d’abril, relativa a les
garanties suplementàries en relació amb la malaltia d’Au-
jeszky respecte dels porcs destinats a determinades parts
del territori de la Comunitat.

2n A partir de l’1 de juliol de 2002, les proves per-
tinents que estableix la Decisió 2001/618/CE, de la
Comissió, de 23 de juliol, per la qual s’estableixen garan-
ties suplementàries en els intercanvis intracomunitaris
d’animals de l’espècie porcina en relació amb la malaltia
d’Aujeszky, així com els criteris per facilitar informació
sobre la malaltia, i per la qual es deroguen les decisions
93/24/CEE i 93/244/CEE.

2. La validesa dels resultats de les proves serolò-
giques establerts en aquest article s’estableix en un
màxim de trenta dies des de la data en què el laboratori
competent emet els resultats de l’anàlisi.

3. Per al moviment intracomunitari s’han de complir,
a més del que preveuen els apartats anteriors, els requi-
sits regulats al Reial decret 1716/2000, de 13 d’octubre,
sobre normes sanitàries per a l’intercanvi intracomunitari
d’animals de les espècies bovina i porcina.

Article 6. Autoritat competent.

Correspon a l’autoritat competent de la comunitat
autònoma la realització dels controls serològics que pre-
veu aquest Reial decret.
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Article 7. Règim sancionador.

Les infraccions i sancions administratives en cas d’in-
compliment del que disposa aquest Reial decret són les
que estableixen la Llei d’epizoòties de 20 de desembre
de 1952, al Reglament d’epizoòties de 4 de febrer de
1955, 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 agroali-
mentària, i l’article 103 de la llei 50/1998, de 30 de
desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre
social, sense perjudici de les possibles responsabilitats
civils, penals o d’un altre ordre que puguin concórrer.

Disposició transitòria primera. Subsistència de con-
trols.

Sense perjudici del que disposa la disposició dero-
gatòria única, fins que no s’estableixin les àrees a les
quals es refereix el paràgraf c) de l’apartat 1 de l’article 4,
manté la vigència el que disposa el paràgraf a) de l’a-
partat 1 de l’article 2 del Reial decret 1493/1995, de
8 de setembre, pel qual s’estableix el pla de seguiment
sanitari del bestiar porcí.

Disposició transitòria segona. Controls efectuats.

En relació amb el que disposa l’apartat 1 de l’article
3 d’aquest Reial decret, les explotacions que ja tenien
realitzats els controls sobre la totalitat del cens repro-
ductor abans que entrés en vigor, fan directament els
controls quadrimestrals que estableix el paràgraf b) de
l’apartat esmentat.

Disposició transitòria tercera. Període d’adaptació.

Els controls que estableixen els articles 3 i 4 es fan
en un termini màxim de sis mesos des de l’entrada en
vigor d’aquest Reial decret.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queda derogat el Reial decret 1493/1995, de 8 de
setembre, pel qual s’estableix el pla de seguiment sanitari
del bestiar porcí, sense perjudici del que disposa la dis-
posició transitòria primera, així com totes les altres nor-
mes del mateix rang o inferior que s’oposin al que esta-
bleix aquest Reial decret.

Disposició final primera. Títol competencial i caràcter
bàsic.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que dis-
posa l’article 149.1.16a de la Constitució, que atribueix
a l’Estat les competències sobre les bases i coordinació
general de la sanitat.

Disposició final segona. Facultat de desplegament.

1. Es faculta el ministre d’Agricultura, Pesca i Ali-
mentació per dictar, en l’àmbit de les seves competèn-
cies, les disposicions que siguin necessàries per al com-
pliment del que disposa aquest Reial decret.

2. Es faculta el ministre d’Agricultura, Pesca i Ali-
mentació, amb la consulta prèvia amb les comunitats
autònomes, per modificar el contingut dels annexos d’a-
quest Reial decret.

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, 15 de febrer de 2002.
JUAN CARLOS R.

El ministre d’Agricultura, Pesca
i Alimentació,

MIGUEL ARIAS CAÑETE

ANNEX I

Malalties incloses en el pla de seguiment
i vigilància

a) Pesta porcina clàssica.
b) Pesta porcina africana.
c) Malaltia vesicular porcina.
d) Malaltia d’Aujeszky.

ANNEX II

Mida de la mostra requerida per detectar
la presència de malalties.

Nivell de confiança 95 per 100

Mida de la mostra
per a una prevalença
mínima del 5 per 100

Mida de la mostra
per a una prevalença
mínima del 2 per 100

Mida població

1- 25 Tots Tots
25- 30 26 Tots
31- 40 31 Tots
41- 50 35 Tots fins a un

màxim de 48
51- 70 40 62
71- 100 45 78

101- 200 51 105
201-1.200 57 138

T1.200 59 145

El quadre indica la mida de la mostra per obtenir
un 95 per 100 de fiabilitat d’incloure almenys un animal
positiu si la malaltia és present en aquell nivell espe-
cificat.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
4098 REIAL DECRET 211/2002, de 22 de febrer,

pel qual s’actualitzen determinats valors inclo-
sos en la Llei 36/1994, de 23 de desembre,
d’incorporació a l’ordenament jurídic espanyol
de la Directiva 93/7/CEE del Consell, de 15
de març, relativa a la restitució de béns cul-
turals que hagin sortit de manera i�egal del
territori d’un Estat membre de la Unió Euro-
pea. («BOE» 52, d’1-3-2002.)

La Llei 36/1994, de 23 de desembre, va incorporar
a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 93/7/CEE
del Consell, de 15 de març, relativa a la restitució de
béns culturals que hagin sortit de manera i�egal del terri-
tori d’un Estat membre de la Unió Europea. Posterior-


