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MINISTERI D’AGRICULTURA,
PESCA I ALIMENTACIÓ

2718 ORDRE APA/212/2003, de 5 de febrer, per
la qual es modifiquen determinats annexos del
Reial decret 2459/1996, de 2 de desembre,
pel qual s’estableix la llista de malalties d’a-
nimals de declaració obligatòria i es dóna la
normativa per a la seva notificació. («BOE» 36,
d’11-2-2003.)

El Reial decret 2459/1996, de 2 de desembre, esta-
bleix la llista de malalties dels animals de declaració obli-
gatòria, i dóna la normativa per a la seva notificació,
a fi de complir el que disposa la Directiva 82/894/CEE,
del Consell, de 21 de desembre de 1982, relativa a
la notificació de les malalties dels animals a la Comunitat.

La Decisió 2002/788/CE, de la Comissió, de 10
d’octubre de 2002, per la qual es modifica la Directiva
82/894/CEE del Consell relativa a la notificació de les
malalties dels animals a la Comunitat, inclou l’anèmia
infecciosa del salmó i la septicèmia hemorràgica viral,
al seu annex I, i modifica l’annex II respecte de les dades
que han de facilitar els estats membres, en la notificació
a la Comissió, especialment en el cas de pesta porcina.

Això fa necessari modificar en aquest sentit els
annexos I, II, V i VI del Reial decret 2459/1996, amb
vista a la necessària seguretat jurídica, i sense perjudici
de la plena aplicació i efecte directe de l’esmentada
Decisió.

La present Ordre es dicta a l’empara de l’habilitació
conferida en la disposició final primera del Reial decret
2459/1996, per la qual es faculta el ministre d’Agri-
cultura, Pesca i Alimentació, en l’àmbit de les seves com-
petències, per a la modificació dels seus annexos de
conformitat amb les previsions que conté la normativa
comunitària.

En l’elaboració d’aquesta Ordre han estat consultades
les comunitats autònomes i els sectors afectats.

En virtut d’això, disposo:

Article únic. Modificació del Reial decret 2459/1996.

Se substitueixen els annexos I, II, V i VI del Reial
decret 2459/1996, de 2 de desembre, pel qual s’es-
tableix la llista de malalties d’animals de declaració obli-
gatòria i es dóna la normativa per a la seva notificació,
pels que figuren a l’annex d’aquesta Ordre.

Disposició final. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la seva
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 5 de febrer de 2003.

ARIAS CAÑETE

ANNEX I

A. Malalties de declaració obligatòria a la Unió
Europea:

Pesta equina africana.
Pesta porcina africana.
Influenza aviar (abans denominada pesta aviar).
Llengua blava o febre catarral ovina.

Encefalopatia espongiforme bovina.
Pesta porcina clàssica.
Pleuropneumònia contagiosa dels bovins.
Febre aftosa.
Malaltia de Newcastle.
Anèmia infecciosa del salmó.
Necrosi hematopoètica infecciosa.
Dermatosi nodular contagiosa.
Febre de la Vall del Rift.
Pesta bovina.
Pesta dels petits remugants.
Encefalomielitis enterovírica porcina (denominada

abans paràlisi contagiosa del porc o malaltia de Teschen).
Verola ovina i verola caprina.
Malaltia vesicular del porc.
Estomatitis vesicular.
Septicèmia hemorràgica viral.

B. Altres malalties de declaració obligatòria a Espanya:

Carboncle bacterià.
Ràbia.
Bruce�osi.
Tuberculosi.
Leucosi enzoòtica bovina.
Epididimitis contagiosa del be.
Agalàxia contagiosa.
Prurigen lumbar (scrapie).
Durina.
Encefalomielitis equina en totes les seves varietats.
Anèmia infecciosa equina.
Borm.
Triquine�osi.
Mal roig.
Psitacosi.
Malaltia hemorràgica epizoòtica dels cérvols.
Cria podrida americana.
Bonamiosi (Bonamia ostrae).
Marteiliosi (Marteilia refringes i Marteilia sidneyi).
Haplosporidiosi (Haplosporidiumnelsoni, haplospori-

dium costale).
Perkinsosi (Perkinsus marinus, Perkinsus olseni).
Microquitosi (Mikrokytos mackini, Mikrokytos rough-

leyi).
Irodivirosi (Oyster Velar Virus).

C. Malalties objecte de comunicació anual:

Les malalties incloses a la llista B de l’Oficina Inter-
nacional d’Epizoòties, que no figuren a les llistes A i B
del present annex, són les següents:

Malaltia d’Aujeszky.
Equinococosi/Hidatidosi.
Cowdriosi (heartwater).
Leptospirosi.
Febre Q.
Paratuberculosi.
Miasi per Cochliomyia hominivorax.
Anaplasmosi bovina.
Babesiasi bovina.
Campilobacteriosi genital bovina.
Cisticercosi bovina.
Dermatofilosi.
Septicèmia hemorràgica.
Rinotraqueïtis infecciosa bovina/vulvovaginitis pustu-

lar infecciosa.
Theileriasi.
Tricomonosi.
Tripanosomiasi.
Febre catarral maligna.
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Artritis/Encefalitis caprina.
Pleuropneumònia contagiosa caprina.
Avortament enzoòtic d’ovelles (Clamidiosi ovina).
Adenomatosi pulmonar ovina.
Malaltia de Nairobi.
Salmonilosi (S. abortus ovis).
Maedi-Visna.
Metritis contagiosa equina.
Limfangitis epizoòtica.
Grip equina (virus tipus A).
Piroplasmoisi equina.
Rinopneumònia equina.
Verola equina.
Arteritis viral equina.
Sarna equina.
Surra (Trypanosoma evansi).
Rinitis atròfica del porc.
Cisticercosi porcina.
Gastroenteritis transmissible.
Síndrome disgenèsic i respiratori porcí.
Bronquitis infecciosa aviar.
Laringotraqueïtis infecciosa aviar.
Hepatitis viral de l’ànec.
Enteritis viral de l’ànec.
Còlera aviar.
Verola aviar.
Tifosi aviar (Salmonella gallinarum).
Bursitis infecciosa (malaltia de Gumboro).
Malaltia de Marek.
Micoplasmosi (M. gallisepticum).
Clamidiosi aviar.
Pullorosi (Salmonella pullorum).
Mixomatosi.
Tularèmia.
Malaltia hemorràgica viral del conill.
Virèmia primaveral de la carpa.
Necrosi hematopoètica epizoòtica.
Herpesvirosi del salmó masou.
Acariasi de les abelles.
Cria podrida europea.
Nosemosi d’abelles.
Leishmaniosi.
Varroosi.

ANNEX II

Declaració de malaltia

1) Comunitat Autònoma.
2) Província afectada.
3) Municipi afectat.
4) Malaltia que se sospita i, si s’escau, tipus de

virus.
5) Data d’aparició del primer malalt o sospitós.
6) Es tracta de focus primari o secundari?
7) Nombre de focus.
8) Número de referència corresponent al focus.
9) Data de sospita del focus (si es coneix).

10) Data estimada de la primera infecció.
11) Nombre d’explotacions afectades.
12) Espècies afectades.
13) Per cada focus o explotació, especifiqueu les

dades per explotació en el cas que n’hi hagi diverses
d’afectades en un mateix focus, per espècies agrupades
en bovins, porcins, ovins, caprins, aviram, èquids, peixos,
espècies silvestres, altres espècies.

Cens de l’explotació.
Nombre d’animals afectats.
Nombre d’animals morts.
Nombre d’animals sacrificats.

Nombre d’animals destruïts.
Nombre de canals destruïdes.

14) Data de confirmació de la malaltia.
15) Mètode diagnòstic usat.
16) Centre que va realitzar les proves i va donar

la conformitat.
17) Mesures de control adoptades.
18) Distàncies a altres explotacions receptibles.
19) Origen de la malaltia.
20) En cas d’animals procedents d’un altre Estat

membre o comunitat autònoma, data i hora d’expedició,
i Estat o comunitat d’origen.

21) En cas que existeixin altres províncies (de la
mateixa comunitat autònoma o d’una altra) afectades
per restriccions, s’han d’especificar.

En cas de confirmar-se en explotacions o zones auto-
ritzades o exemptes, les infeccions de necrosi hema-
topoètica infecciosa, anèmia infecciosa del salmó i sep-
ticèmia hemorràgica viral, s’han de notificar com a focus
primaris. El nom i la descripció de l’explotació o zona
autoritzada s’han d’incloure al text lliure.

ANNEX V

Informació complementària en cas de pesta porcina
clàssica

1) Data en què es va començar a sospitar l’exis-
tència de pesta porcina.

2) Data en què s’hagi confirmat la pesta porcina;
mètodes utilitzats per a la confirmació.

3) Localització de l’explotació infectada, i distància
a què estan les ramaderies de porcí més pròximes.

4) Nombre de porcs, i categoria de porcs (cria,
engreixament, garrins*) a l’explotació.

5) Per cada categoria de porcs (cria, engreixament,
garrins*), nombre de porcs en què s’ha comprovat l’exis-
tència de pesta porcina, i grau de mortalitat de la malaltia.

6) Si la malaltia no ha tingut lloc en una explotació,
indicació de la seva possible confirmació en un escorxa-
dor o en un mitjà de transport.

7) Confirmació en casos primaris (**) en senglars.

* Garrins: animals amb menys de tres mesos d’edat, aproxi-
madament.

** Per «casos primaris» en senglars, s’entenen els casos que
tinguin lloc en zones exemptes, és a dir, fora de les zones subjectes
a restriccions a causa d’un focus de pesta porcina clàssica en senglars.

ANNEX VI

Informe puntualitzat de la pesta porcina clàssica

1) Data en què s’hagin matat i destruït els porcs
d’explotació.

2) En cas que s’hagi recorregut a l’excepció que
preveu l’article 6 del Reial decret 1071/2002, de 18
d’octubre, pel qual s’estableixen les mesures mínimes
de lluita contra la pesta porcina clàssica, el nombre de
porcs que s’hagin mort i destruït i el nombre de porcs
el sacrifici dels quals hagi estat retardat, així com el
termini previst per dur a terme el sacrifici.

3) Qualsevol informació referent al possible origen
de malaltia o referent a l’origen de la malaltia quan aques-
ta s’hagi pogut determinar.


