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A la pàgina 787, segona columna, article 63, Coe-
ficient «C4», la segona taula s’ha de substituir per la
següent:

Concepte Escala de valors Observacions

Valor de referència. 2 D’aplicació d’una o diver-
ses modalitats a cada
servei.

Marge de valors. 1 a 2

Tecnologia utilitza-
da/tecnologia de
referència.

Fins a + 50 % D’aplicació segons criteris
específics per servicis i
bandes de freqüències
en les modalitats i con-
ceptes afectats.

A la pàgina 789, segona columna, article 63, apartat
u, a l’epígraf 1.1.7 figura una taula a l’última columna
de la qual, «Codi de modalitat», on diu: «1161, 1162,
1163, 1164, 1165 i 1166», ha de dir: «1171, 1172,
1173, 1174, 1175 i 1176».

A la pàgina 793, primera columna, article 63, apartat
u, a l’epígraf 2.2.1 figura una taula en una de les colum-
nes de la qual, la relativa al Coeficient «C5», la dada
de la segona fila corresponent a la freqüència
1.000-3.000 MHz és 0,1473, en comptes d’1,1473.

A la pàgina 796, primera columna, article 63, apartat
u, a l’epígraf 3.2.2 figura una taula les dades de la qual
han de ser les següents:

Coeficients
Bandes de

freqüències
C1 C2 C3 C4 C5

Codi de
modalitat

470 a 830 MHz .. . 1 1 1,3 1,25 0,500 k 3222

6800 CORRECCIÓ d’errades a la Llei 53/2002, de
30 de desembre, de mesures fiscals, admi-
nistratives i de l’ordre social. («BOE» 81,
de 4-4-2003.)

Havent observat errades a la Llei 53/2002, de 30
de desembre, de mesures fiscals, administratives i de
l’ordre social, publicada en el «Butlletí Oficial de l’Estat»
número 313, de 31 de desembre de 2002, i en el suple-
ment en català número 3, de 21 de gener de 2003,
es procedeix a fer-ne les rectificacions oportunes refe-
rides a la versió en llengua catalana:

A la pàgina 841, segona columna, article 4. Dos. b’),
segona línia, on diu: «...especials simplificats...», ha de
dir: «especials simplificat...».

A la pàgina 843, primera columna, article 4. Sis, 6è.o
b), última línia, on diu: «...aquestes seus, establiment o
domicili...», ha de dir: «...aquestes seu, establiment o
domicili...».

A la pàgina 869, primera columna, article 15, Part
I, Taula de taxes i drets, segona línia, on diu: «Taxa addi-
cional [Regla 68.3.a)]...993,11», ha de dir: «Taxa addi-
cional [Regla 68.3.a)]...493,11».

A la pàgina 887, primera columna, article 50. Quatre,
últim paràgraf, cinquena línia, on diu: «...es pot utilitzar
la participació...», ha de dir: «...es pot autoritzar la par-
ticipació...».

A la pàgina 891, segona columna, article 66. Cinc,
article 99.3, cinquena línia, on diu: «... del sector públic
espanyol...», ha de dir: «...del sector públic estatal...».

A la pàgina 894, segona columna, article 71. Tres,
tercer paràgraf, cinquena línia, on diu: «... el Decret
4650/1970, de 19 de desembre...», ha de dir: «... El
Decret 3650/1970, de 19 de desembre...».

A la pàgina 894, segona columna, article 71, ante-
penúltim paràgraf, on diu: «Tres. S’afegeix un incís...»,
ha de dir: «Quatre. S’afegeix un incís...».

A la pàgina 928, segona columna, disposició addi-
cional quinzena, primer paràgraf, sisena línia, on diu: «a
la Fundació de Formació d’Euskadi...», ha de dir: «al Fons
Formació Euskadi...».

A la pàgina 932, primera columna, disposició tran-
sitòria primera, primer paràgraf, divuitena línia, on diu:
«... a l’esmentat període impositiu...», ha de dir: «... als
esmentats períodes impositius...».

MINISTERI D’AGRICULTURA,
PESCA I ALIMENTACIÓ

6802 REIAL DECRET 328/2003, de 14 de març,
pel que s’estableix i es regula el pla sanitari
avícola. («BOE» 81, de 4-4-2003.)

Les explotacions avícoles estan regulades, des del
punt de vista sanitari, per diverses disposicions que incor-
poren directives comunitàries i en particular pel Reial
decret 1888/2000, de 22 de novembre, pel qual s’es-
tableixen 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,
el 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, el Reial
decret 556/1998, de 2 d’abril, pel qual s’estableixen
les normes per expedir la certificació d’animals i pro-
ductes animals exigida per la normativa veterinària, i
el Reial decret 2491/1994, de 23 de desembre, pel
qual s’estableixen mesures de protecció contra deter-
minades zoonosis i determinats agents productors de
zoonosis, procedents dels animals i productes d’origen
animal, a fi d’evitar les infeccions i intoxicacions pro-
cedents dels aliments.

Sense perjudici d’això, es fa necessari establir i regular
amb caràcter bàsic un pla sanitari de les explotacions
avícoles en tot el territori nacional en què es prevegin
totes les fases, des de la insta�ació d’una explotació,
passant pel seu funcionament, fins al transport dels ani-
mals, sempre sota l’òptica d’uns controls que permetin
assegurar el degut estat sanitari de les explotacions i,
per tant, dels ocells de corral, tant si es destinen al con-
sum humà, com a la reproducció, i també a la producció
d’ous.

En l’elaboració d’aquesta disposició han estat con-
sultades les comunitats autònomes i els sectors afectats.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que dis-
posa l’article 149.1.13a i 16a de la Constitució, que
atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria
de bases i coordinació de la planificació general de l’ac-
tivitat econòmica, i de bases i coordinació general de
la sanitat, respectivament.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Agricultura,
Pesca i Alimentació i amb la deliberació prèvia del Con-
sell de Ministres en la reunió del dia 14 de març de
2003,



2072 Dijous 1 maig 2003 Suplement núm. 10

D I S P O S O :

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte establir i regular,
amb caràcter bàsic, un pla sanitari avícola a tot el territori
nacional.

Article 2. Definicions.

Als efectes del que preveu aquest Reial decret, són
aplicables les definicions que conté l’article 2 del Reial
decret 1888/2000, de 22 de novembre, pel qual s’es-
tableixen 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.

Així mateix s’entén per:

a) Autorització sanitària: acte administratiu pel qual
l’autoritat competent resol de manera favorable una so�i-
citud d’insta�ació d’una explotació avícola, que compleix
les garanties de sanitat animal que estableix aquest Reial
decret.

b) Ramat d’ocells de corral reproductors: l’integrat,
com a mínim, per 250 ocells (Gallus gallus), mantinguts
o criats en una sola explotació, per a la producció d’ous
per covar.

c) Mostra oficial: mostra presa per l’autoritat com-
petent, o sota la seva supervisió, per analitzar un agent
zoonòtic o de qualsevol altre tipus i que porta una refe-
rència a l’espècie, el tipus, la quantitat recollida, el mèto-
de emprat i la procedència de l’animal o del producte
d’origen animal, i es pren sense avís previ.

d) Cria protegida: la forma de cria que consisteix
a aplicar o incorporar mesures de bioseguretat per pro-
tegir els animals de la contaminació externa i evitar la
difusió de malalties.

e) Malalties de comunicació anual: de conformitat
amb el Reial decret 2459/1996, de 2 de desembre,
pel qual s’estableix la llista de malalties d’animals de
declaració obligatòria i es dóna la normativa per a la
seva notificació, són: bronquitis infecciosa aviària; bur-
sitis infecciosa (malaltia de Gumboro); clamidiosi aviària;
còlera aviària; malaltia de Marek; enteritis viral de l’ànec;
hepatitis viral de l’ànec; laringotraqueïtis infecciosa avià-
ria; micoplasmosi (M. gallisepticum); pullorosis (Salmo-
nella pullorum); tifosi aviària (Salmonella gallinarum); i
verola aviària.

f) Autoritat competent: els òrgans competents de
les comunitats autònomes.

g) Veterinari oficial: el veterinari designat pels
òrgans competents de les comunitats autònomes.

h) Veterinari habilitat: el veterinari encarregat pels
òrgans competents de les comunitats autònomes, i sota
la responsabilitat d’aquestes, de dur a terme les actua-
cions previstes a l’efecte en aquest Reial decret.

CAPÍTOL II

Autorització sanitària i funcionament
d’explotacions avícoles

Article 3. Autorització sanitària.

1. Per poder iniciar la seva activitat, les explotacions
avícoles radicades al territori nacional, incloses les incu-
badores, han d’obtenir una autorització sanitària prèvia
de l’autoritat competent de la comunitat autònoma en

la qual radiquin. Aquesta autorització és independent
de la que estableix el Reial decret 1888/2000 per al
comerç intracomunitari.

2. Les so�icituds d’autorització que es presentin
davant l’autoritat competent esmentada s’han d’acom-
panyar, almenys, dels documents següents:

a) Memòria de l’explotació on es descriguin i es loca-
litzin geogràficament les granges o sales d’incubació de
les quals disposa, especificant les activitats o orienta-
cions productives.

b) Proposta de programa sanitari encaminat a con-
trolar els processos infectocontagiosos i parasitaris, esta-
blert pel veterinari responsable de la granja.

3. Per a la concessió d’aquesta autorització, l’ex-
plotació ha de complir els requisits d’insta�ació de l’ex-
plotació que s’estableixen en cada cas a l’annex I.

4. Una vegada autoritzada una explotació, se li
assigna un número distintiu d’autorització sanitària.

5. Les autoritzacions sanitàries poden ser suspeses
o extingides per l’autoritat competent que les va concedir
quan deixin de complir els requisits necessaris per a
la seva concessió.

6. L’obtenció de l’autorització sanitària no eximeix
de l’obligació d’obtenir les altres autoritzacions que es
puguin exigir.

Article 4. Informació sanitària.

Qualsevol titular d’explotació ha de registrar totes les
dades necessàries perquè l’autoritat competent pugui
portar un control permanent de l’estat sanitari en un
llibre registre d’explotació, en les condicions que esta-
bleixi la normativa aplicable.

Article 5. Funcionament.

1. Una vegada concedida l’autorització sanitària,
l’explotació ha d’observar les condicions de funciona-
ment de l’explotació que estableix l’annex II, així com
mantenir els requisits d’insta�ació sota els quals es va
concedir l’autorització.

2. L’incompliment de les condicions referides a l’a-
partat anterior dóna lloc a l’extinció de l’autorització per
part de l’autoritat competent que la va concedir.

CAPÍTOL III

Moviment dins del territori nacional

Article 6. Requisits del moviment.

Per al moviment dins del territori nacional dels ani-
mals afectats per aquest Reial decret, s’han de complir
els requisits generals i els específics que per a cada
cas preveu la part A de l’annex III.

Article 7. Certificat sanitari de moviment.

1. A més de complir els requisits que assenyala l’ar-
ticle anterior, els ocells de corral i els ous per covar
que siguin objecte de moviment dins del territori nacional
han d’anar acompanyats durant el transport fins al lloc
de destinació d’un certificat sanitari oficial de moviment.
Aquest certificat ha de ser el document que acrediti que
els animals no pateixen una malaltia infectocontagiosa
o parasitària, i que no existeixen malalties oficialment
declarades que puguin afectar els animals o ous objecte
del moviment.

2. El certificat sanitari de moviment signat pel vete-
rinari oficial o habilitat ha de contenir almenys les dades
que figuren a la part B de l’annex III.
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3. La validesa d’aquest document és d’un màxim
de cinc dies, a comptar de la data de l’emissió.

4. En el cas d’ocells de corral amb destinació a sacri-
fici, el certificat sanitari de moviment es pot substituir
pel certificat únic a què es refereix l’article 9.3.

CAPÍTOL IV

Sacrifici d’ocells de corral

Article 8. Requisits per al sacrifici d’ocells de corral.

1. El sacrifici d’un lot d’ocells de corral procedent
d’una explotació només el pot autoritzar el veterinari
oficial de l’escorxador quan es donin les circumstàncies
següents:

a) Quan hagin estat objecte d’una inspecció prèvia,
amb resultat favorable, a l’explotació d’origen i vagin
acompanyats pel certificat sanitari d’inspecció de con-
formitat amb el que disposa l’article 9.1.

b) Quan el lot d’ocells de corral s’acompanyi del
document al qual es refereix l’article 9.2, d’acord amb
les condicions descrites a l’apartat esmentat.

c) Quan hagin estat objecte d’una inspecció prèvia,
amb resultat favorable, a l’explotació d’origen de con-
formitat amb les condicions que assenyala l’article 9.1
i estiguin en possessió del certificat únic emès pel vete-
rinari oficial o habilitat que preveu l’apartat 3 de l’article
esmentat.

d) Quan es donin les circumstàncies que preveu l’ar-
ticle 10 sobre inspecció prèvia a l’escorxador.

2. Si no es compleixen les condicions que descriu
l’apartat anterior, el veterinari oficial de l’escorxador pot
posposar el sacrifici o, quan ho requereixin les normes
del benestar dels ocells de corral, autoritzar-lo després
de procedir als exàmens complementaris previstos per
establir un diagnòstic, i, en aquest cas, ha de so�icitar
la visita a l’explotació de procedència d’un veterinari ofi-
cial, a fi d’obtenir les informacions esmentades.

Tots els costos vinculats amb l’aplicació d’aquest
apartat s’imputen al criador seguint les modalitats que
determini l’autoritat competent.

Article 9. Inspecció prèvia en explotació.

1. Sense perjudici de la necessitat del certificat sani-
tari de moviment que preveu l’article 7, el veterinari ofi-
cial de l’escorxador només pot autoritzar el sacrifici d’un
lot d’ocells de corral procedent d’una explotació quan
els ocells de corral destinats al sacrifici hagin estat objec-
te previ d’una inspecció, amb resultat favorable, a l’ex-
plotació d’origen per part del veterinari oficial o habilitat,
que inclogui almenys els aspectes que estableix la part
A de l’annex IV. Com a resultat de la inspecció, els ocells
de corral que arribin a l’escorxador han d’anar acom-
panyats del certificat sanitari d’inspecció emès pel vete-
rinari oficial o habilitat, de conformitat amb el model
que estableix la part B de l’annex IV.

2. No obstant el que disposa l’apartat anterior, el
veterinari oficial de l’escorxador també pot autoritzar el
sacrifici d’un lot d’ocells de corral procedent d’una explo-
tació quan, com a mínim 72 hores abans de l’arribada
dels ocells de corral a l’escorxador, estigui en possessió
d’un document que contingui:

a) Informacions pertinents i actualitzades sobre el
ramat d’origen i, en particular, les informacions preses
del llibre registre d’explotació que es refereixin al tipus
d’ocells de corral que s’han de sacrificar.

b) La prova que l’explotació d’origen està sotmesa
a la supervisió d’un veterinari oficial.

El veterinari oficial de l’escorxador ha d’avaluar la
informació subministrada per tal de decidir les mesures
que s’han d’adoptar respecte dels animals procedents
de l’explotació de què es tracti, i en particular el tipus
d’inspecció abans del sacrifici.

3. El certificat sanitari de moviment que estableix
l’article 7 i el certificat d’inspecció abans del sacrifici
a què es refereix l’apartat 1 d’aquest article es poden
substituir per un certificat únic, emès pel veterinari oficial
o habilitat. Aquest certificat ha d’incloure les dades que
estableix la part C de l’annex IV i té un període de validesa
màxima de 72 hores. Si els ocells de corral no han arribat
a l’escorxador dins el seu període de validesa, s’ha d’e-
metre un altre certificat perquè el veterinari oficial de
l’escorxador pugui sacrificar els ocells de corral.

Article 10. Inspecció prèvia en escorxador.

En el cas de criadors la producció anual dels quals
no superi els límits que estableix la part D de l’annex IV,
la inspecció abans del sacrifici es pot efectuar a l’es-
corxador, pel que fa, exclusivament, als exàmens com-
plementaris previstos per establir un diagnòstic.

El criador ha de facilitar una declaració responsable
que acrediti que la seva producció anual no supera les
esmentades quantitats.

Article 11. Obligacions derivades de la inspecció.

1. El propietari, el seu representant o la persona
habilitada per disposar dels ocells de corral ha de facilitar
les operacions d’inspecció abans del sacrifici dels ocells
de corral i, en particular, assistir al veterinari oficial o
habilitat en qualsevol manipulació que es consideri útil.
El veterinari oficial o habilitat ha de procedir a la inspecció
abans del sacrifici d’acord amb les normes professionals
i en condicions d’i�uminació satisfactòries.

2. Amb la finalitat que els serveis oficials veterinaris
de l’autoritat competent puguin exercir un control sobre
les activitats del veterinari habilitat, el veterinari ha d’in-
formar periòdicament aquests serveis oficials veterinaris
de les seves actuacions i els ha de remetre trimestral-
ment una còpia de les certificacions sanitàries abans
del sacrifici acompanyades del corresponent full de
ramat. Així mateix, aquests serveis han de girar visites
periòdiques a les explotacions o granges avícoles a fi
de comprovar in situ les actuacions dels veterinaris habi-
litats.

CAPÍTOL V

Control sanitari i lluita contra malalties aviàries

Article 12. Deure de notificació i comunicació de zoo-
nosis.

1. De conformitat amb el que disposa l’article 3 del
Reial decret 2491/1994, de 23 de desembre, pel qual
s’estableixen mesures de protecció contra determinades
zoonosis, procedents dels animals i productes d’origen
animal, a fi d’evitar les infeccions i intoxicacions pro-
cedents dels aliments, els veterinaris han de notificar
a les autoritats competents els casos, confirmats o sos-
pitosos, relatius a les zoonosis i els agents zoonòtics.

2. En els casos de zoonosis detectats pels serveis
oficials veterinaris dels escorxadors, és aplicable el que
disposa el Reial decret 2087/1994, de 20 d’octubre,
pel qual s’estableixen les condicions sanitàries de pro-
ducció i comercialització de carn fresca d’ocells de corral.
Així mateix, qualsevol sospita de zoonosis l’ha de declarar
la persona que estigui al càrrec o a la custòdia del ramat
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al veterinari habilitat, que ho ha de posar en coneixement
de les autoritats competents.

3. Les autoritats competents de les comunitats autò-
nomes han de comunicar semestralment als ministeris
d’Agricultura, Pesca i Alimentació i de Sanitat i Consum,
en l’àmbit de les respectives competències, els casos
registrats relatius a les zoonosis i els agents zoonòtics
i, abans del 31 de gener de cada any, han de remetre
un resum i avaluació dels casos de zoonosis registrats
durant l’any anterior.

Article 13. Vacunació.

1. Per a la vacunació dels ocells de corral o dels
ramats d’origen dels ous per covar, només es poden
fer servir vacunes que disposin de l’autorització prèvia
de comercialització de l’Agència Espanyola del Medica-
ment.

2. Realitzada la vacunació, als registres que pre-
veuen l’apartat 7 de la part A i l’apartat 8 de la part
B, ambdós del capítol I de l’annex II, i disponible en
qualsevol granja de selecció, multiplicació, producció i
cria i a les incubadores, quan s’escaigui, s’han d’anotar
almenys les dades següents:

a) Data de vacunació.
b) Tipus de vacuna: viva/inactivada.
c) Denominació comercial de la/les vacuna/es

administrada/es.
d) Titular de l’autorització de comercialització de

la/les vacuna/es administrada/es.

Article 14. Programes sanitaris obligatoris.

1. En totes les explotacions s’ha de realitzar el pro-
grama sanitari encaminat al control dels processos infec-
tocontagiosos i parasitaris, que preveu l’article 3.2.b).

2. Així mateix, als ramats d’ocells de corral repro-
ductors és obligatori un programa sanitari de control
específic de salmone�es. El titular de les incubadores
de ramats d’ocells de corral reproductors ha de fer que
s’efectuïn a càrrec seu preses de mostres per detectar
salmone�es, que s’han de dur a terme en un laboratori
autoritzat o reconegut a aquest efecte per l’autoritat com-
petent. El control s’ha d’ajustar al que disposa l’annex V.

3. A les explotacions que realitzin comerç intraco-
munitari, s’ha de dur a terme el programa al qual es
refereix l’apartat 1, i el programa mínim de controls sani-
taris que conté l’annex VI.

Article 15. Altres programes de lluita contra les malal-
ties aviàries.

1. Les comunitats autònomes que estableixin pro-
grames, facultatius o obligatoris, de lluita contra una o
diverses malalties a què estiguin exposats els ocells de
corral ho han de notificar a la Direcció General de Rama-
deria del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, fent
especial referència a:

a) La situació de la malaltia al 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 on 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 es-
mentat.

f) Les conseqüències que s’han de deduir de la pèr-
dua de l’estatut per part de la granja, pel motiu que
sigui.

g) Les mesures que s’han de prendre en el cas que
s’observin resultats positius durant els controls realitzats
d’acord amb les disposicions del programa.

2. Si és procedent després d’estudiar el programa,
el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, a través
de la via corresponent, ha de presentar les justificacions
a la Comissió Europea, amb la finalitat que es puguin
reconèixer garanties complementàries generals o limi-
tades en el comerç intracomunitari d’ocells de corral
destinats al territori o la zona de què es tracti.

Article 16. Zones o comunitats autònomes indemnes.

1. Quan una comunitat autònoma consideri que una
zona, o tot el seu àmbit territorial, es troba indemne
d’alguna de les malalties a la qual estan exposats els
ocells de corral, ha de remetre les justificacions ade-
quades al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació,
i en particular:

a) La naturalesa de la malaltia i l’historial de la seva
aparició al 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 obli-
gatòriament a les autoritats competents.

c) El període durant el qual s’ha efectuat el control.
d) Si s’escau, 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 al control de
l’absència de la malaltia.

2. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha
d’examinar les justificacions i, si s’escau, a través de
la via corresponent, les ha de presentar a la Comissió
Europea perquè siguin reconegudes garanties comple-
mentàries generals o limitades al comerç intracomunitari
d’ocells de corral destinats a aquest territori.

CAPÍTOL VI

Infraccions i sancions

Article 17. Règim sancionador.

En cas d’incompliment del 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 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 defen-
sa del consumidor i de la producció agroalimentària, 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 única. Període d’adaptació.

Les explotacions avícoles en funcionament en el
moment de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret i
que no compleixin els requisits i les condicions que s’es-
tableixen per a la seva insta�ació o funcionament dis-
posen d’un període d’adaptació d’un any.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les normes del mateix rang
o inferior que s’oposin al que estableix aquest Reial
decret.
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Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que dis-
posa l’article 149.1.13a i 16a de la Constitució, que
atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria
de bases i coordinació de la planificació general de l’ac-
tivitat econòmica, i de bases i coordinació general de
la sanitat, respectivament.

Disposició final segona. Habilitació normativa.

Es faculta el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimen-
tació per dictar, en l’àmbit de les seves competències,
les disposicions que siguin necessàries per complir i apli-
car el que disposa aquest Reial decret, així com per modi-
ficar el contingut dels annexos per motius urgents de
sanitat animal o per adaptar-los a la normativa comu-
nitària.

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, 14 de març de 2003.
JUAN CARLOS R.

El ministre d’Agricultura, Pesca
i Alimentació,

MIGUEL ARIAS CAÑETE

ANNEX I

Requisits d’insta�ació per a la concessió
de l’autorització sanitària

CAPÍTOL I

Granges de selecció, multiplicació, producció i cria

1. La situació i la disposició de les insta�acions han
de ser adequades al tipus de producció empresa i evitar,
en la mesura que sigui possible, la introducció de malal-
ties o garantir-ne el control en cas que apareguin.

2. Quan una granja contingui més d’una espècie
d’ocells de corral, aquestes espècies han d’estar clara-
ment separades entre si.

3. Les insta�acions han de garantir unes bones con-
dicions d’higiene i permetre la pràctica del control sani-
tari.

4. El material ha de ser adequat per al tipus de
producció empresa i ha de permetre la neteja i desin-
fecció de les insta�acions i dels mitjans de transport
dels ocells de corral i dels ous.

CAPÍTOL II

Incubadores

1. Hi ha d’haver una separació física i funcional entre
la incubadora i les insta�acions de cria. La disposició
ha de permetre la separació dels diversos sectors fun-
cionals:

a) Emmagatzemament i classificació dels ous.
b) Desinfecció.
c) Preincubació.
d) Naixement.
e) Preparació i condicionament de les expedicions.

2. Els edificis han d’estar protegits contra els ocells
procedents de l’exterior i els rosegadors. Els terres i les
parets han de ser de materials resistents, impermeables
i rentables. Les condicions d’i�uminació natural o arti-

ficial i els sistemes de regulació de l’aire i de la tem-
peratura han de ser els adequats. S’hi ha de preveure
l’eliminació higiènica de les deixalles (ous i pollets).

3. El material ha de tenir les parets llises i imper-
meables.

ANNEX II

Condicions sanitàries de funcionament

CAPÍTOL I

Condicions generals

A. Granges de selecció, multiplicació, producció i
cria.

1. En la mesura que sigui possible, la tècnica de
cria ha d’estar basada en els principis de la «cria pro-
tegida» i del «tot a dins, tot a fora», dins de cada nau.
Entre cada lot, s’ha de practicar la neteja, la desinfecció
i el buit sanitari.

2. Les granges de selecció o multiplicació i de cria
només poden contenir ocells de corral procedents:

a) De la pròpia granja.
b) D’altres granges de cria, producció, de selecció

o de multiplicació de la Unió Europea igualment auto-
ritzades.

c) D’importacions de països tercers realitzades d’a-
cord amb les disposicions del Reial decret 1888/2000,
de 22 de novembre, pel qual s’estableixen les condicions
de sanitat animal aplicables als intercanvis comunitaris
i les importacions d’ocells de corral i d’ous per covar,
procedents de països tercers.

3. 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, i els visitants, peces
de roba de protecció.

4. Els edificis, els recintes i el material han de ser
objecte d’un bon manteniment.

5. Els ous incubables s’han de recollir diverses vega-
des al dia i han de quedar nets i desinfectats tan aviat
com sigui possible.

6. El productor ha de comunicar al veterinari oficial
o habilitat qualsevol variació que es produeixi en l’e-
volució del rendiment o qualsevol símptoma que pugui
despertar una sospita de malaltia de declaració obliga-
tòria dels ocells de corral. Quan n’hi hagi sospita, el vete-
rinari habilitat ha d’enviar a un laboratori autoritzat les
mostres necessàries per establir o confirmar el diagnòs-
tic.

7. S’ha de portar un registre de cria, en fitxer o
suport informàtic (full de registre de dades del ramat)
per ramat, sobre la base del qual s’ha de fer la inspecció
abans del sacrifici a la qual es refereixen els articles
10 i 11 d’aquest Reial decret. El document esmentat
o una còpia d’aquest s’ha de conservar un mínim de
dos anys a l’explotació després d’eliminat el ramat, i
s’hi han d’indicar almenys:

a) Dia d’arribada dels ocells de corral.
b) Procedència dels ocells de corral.
c) Nombre d’ocells de corral.
d) Rendiment efectiu de l’espècie (per exemple, aug-

ment de pes).
e) Mortalitat.
f) Proveïdors de pinsos.
g) Tipus i període d’utilització dels additius i termini

d’espera.
h) Consum de pinsos i d’aigua.
i) Anàlisi i diagnòstics del veterinari i, si s’escau,

resultats de les anàlisis de laboratori.
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j) Tipus de medicament que, si s’escau, s’hagi admi-
nistrat als ocells de corral, data de l’inici i del final de
l’administració (o, si s’escau, referència al llibre de trac-
taments).

k) Dates i tipus de vacunes que, si s’escau, s’hagin
aplicat (o, si s’escau, referència al llibre de tractaments).

l) Increment de pes durant el període d’engreixa-
ment.

m) Resultats de les inspeccions sanitàries anteriors
efectuades sobre els ocells de corral procedents del
mateix ramat.

n) Nombre d’ocells de corral enviats a l’escorxador.
ñ) Data prevista per al sacrifici.

8. En cas de malaltia de declaració obligatòria dels
ocells de corral, els resultats de les anàlisis de laboratori
s’han de comunicar immediatament a les autoritats com-
petents de la comunitat autònoma on radiqui l’explotació
i al veterinari habilitat.

B. Incubadores.

1. El funcionament s’ha de basar en el principi de
circulació en sentit únic dels ous, del material de servei
i del personal.

2. Els ous per covar han de procedir:

a) De granges de selecció o multiplicació autorit-
zades de la Unió Europea.

b) D’importacions des de països tercers realitzades
d’acord amb les disposicions del Reial decret
1888/2000.

3. La direcció veterinària de la granja ha de dictar
les normes d’higiene; el personal ha de portar uniforme
de feina, i els visitants, peces de roba de protecció.

4. Tant els edificis com el material han de ser objec-
te d’un bon manteniment.

5. Les operacions de desinfecció han d’afectar:

a) Els ous, entre el moment de l’arribada i la posada
en incubació.

b) Les incubadores, de forma sistemàtica.
c) Les cambres de naixement i el material, després

de cada naixement.

6. S’ha de dur a terme un programa de control de
qualitat microbiològic que permeti d’avaluar l’estat sani-
tari de la incubadora.

7. El productor ha de comunicar al veterinari oficial
o habilitat qualsevol variació que es produeixi en l’e-
volució de la producció o qualsevol símptoma que pugui
despertar una sospita de malaltia de declaració obliga-
tòria dels ocells de corral. Quan hi hagi una sospita de
malaltia contagiosa, el veterinari habilitat ha d’enviar a
un laboratori autoritzat les mostres necessàries per esta-
blir o confirmar el diagnòstic i n’ha d’informar l’autoritat
sanitària competent, que ha de decidir les mesures opor-
tunes.

8. S’ha de portar un registre d’incubadora, en fitxer
o suport informàtic, que s’ha de conservar almenys
durant dos anys, per ramat si és possible, i en el qual
s’ha d’indicar:

a) Titular de la incubadora.
b) Núm. d’autorització sanitària.
c) Tipus o espècie d’ocell de corral de la qual pro-

cedeixen els ous incubats:

1r Procedència dels ous i número d’autorització
sanitària.

2n Data d’arribada.
3r Nombre d’ous.
4t Resultats dels naixements.
5è Anàlisis de laboratori fetes i els resultats obtin-

guts.

6è Vacunacions.
7è Nombre i destinació dels ous incubats que no

van donar lloc a naixements.
8è Destinació dels pollets d’un dia de vida.

9. En cas de malaltia de declaració obligatòria dels
ocells de corral, els resultats de les anàlisis de laboratori
s’han de comunicar immediatament al veterinari habi-
litat, el qual ho ha de comunicar a les autoritats com-
petents.

CAPÍTOL II

Condicions específiques d’explotacions que realitzin
comerç intracomunitari

A més de les condicions anteriors han de complir
les següents:

1. Aplicar i complir les condicions d’un programa
de control sanitari de les malalties, tal com estableix
el capítol V d’aquest Reial decret.

2. Sotmetre’s, en un control sanitari organitzat, a
la vigilància dels òrgans competents de les comunitats
autònomes. En particular, el control sanitari ha d’incloure:

a) Una visita sanitària anual, com a mínim, efectuada
pel veterinari oficial, que s’ha de completar amb un con-
trol de l’aplicació de les mesures d’higiene i de funcio-
nament de la granja.

b) El registre, per part del productor, de totes les
dades necessàries perquè l’autoritat veterinària compe-
tent pugui portar un control permanent de l’estat sanitari.

3. Contenir exclusivament els ocells de corral que
estableix el capítol anterior d’aquest annex en funció
del tipus d’explotació.

ANNEX III

Moviment pecuari dins del territori nacional

PART A. REQUISITS DEL MOVIMENT

En els moviments s’han de complir els requisits
següents:

CAPÍTOL I

Requisits generals

Els ocells de corral de cria, d’explotació, per a escorxa-
dor i per a subministrament de cacera d’explotació, els
ous per covar i els pollets d’un dia han de complir les
condicions següents:

1. Procedir d’explotacions que han de:

a) Disposar de l’autorització sanitària de l’autoritat
competent de la comunitat autònoma.

b) No estar subjectes, en el moment de l’expedició,
a cap mesura de policia sanitària aplicable als ocells
de corral.

c) Estar situades fora d’una zona sotmesa, per raons
sanitàries, a mesures restrictives d’acord amb la nor-
mativa comunitària o nacional, a causa del brot d’una
malaltia que pugui afectar els ocells de corral de què
es tracti.

2. Les caixes, les gàbies i els mitjans de transport
han d’estar concebuts de manera que:

a) Evitin la pèrdua d’excrements i redueixin en la
mesura possible la pèrdua de plomes durant el transport.

b) Facilitin l’observació dels ocells de corral.
c) Permetin la neteja i la desinfecció.
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3. Els mitjans de transport i, si no són d’ús únic,
també els contenidors, les caixes i les gàbies s’han de
netejar i desinfectar abans de carregar-los i després de
descarregar-los, segons les instruccions de l’autoritat
competent de la comunitat autònoma de què es tracti.

4. A més, si al ramat del qual procedeixen els ous
per covar s’ha declarat una malaltia transmissible mit-
jançant els ous durant el període d’incubació, aquest
fet s’ha de notificar al viver afectat i a les autoritats
responsables del viver i del ramat d’origen.

CAPÍTOL II

Requisits específics

A. Ocells de corral per a escorxador.
Els ocells de corral per a escorxador han de complir

les condicions següents:
1. Procedir d’una explotació:
a) On hagin romàs des del seu naixement o des

de fa més de 21 dies.
b) Estar exemptes de qualsevol mesura de policia

sanitària aplicable a ocells de corral.
c) En la qual, durant el reconeixement sanitari del

ramat del qual procedeixin els ocells de corral destinats
al sacrifici efectuat per un veterinari oficial o habilitat
dins els cinc dies anteriors a l’expedició, no s’ha observat
cap símptoma clínic ni sospita de malaltia contagiosa
per als ocells de corral (certificat sanitari).

d) Situada fora d’una zona sotmesa, per raons sani-
tàries, a mesures restrictives d’acord amb la normativa
comunitària o nacional, a causa del brot d’una malaltia
que pugui afectar els ocells de corral (influença aviària,
malaltia de Newcastle).

2. Els ocells de corral per a escorxador s’han d’enviar
tan aviat com sigui possible a l’escorxador destinatari
sense que entrin en contacte amb altres ocells de corral,
exceptuant-ne els ocells de corral per a escorxador que
compleixin les condicions establertes per al comerç intra-
comunitari.

B. Ous per covar.
1. S’han de transportar:
a) En embalatges nous d’ús únic concebuts per a

aquesta finalitat, que es fan servir una sola vegada i
són destruïts, o

b) En embalatges que es poden reutilitzar prèvia
neteja i desinfecció.

Les llegendes que han de figurar a l’embalatge s’hi
han d’inscriure amb tinta indeleble de color negre i en
caràcters de 20 mi�ímetres d’alt per 10 mi�ímetres d’am-
ple com a mínim; els traços han de ser d’1 mi�ímetre
de gruix.

2. En qualsevol cas, els embalatges han de:
a) Contenir només ous per covar de la mateixa espè-

cie, categoria i tipus d’ocell de corral i procedents de
la mateixa granja.

b) Indicar a l’etiqueta:
1r El nom de l’Estat membre i de la regió d’origen.
2n El número d’autorització sanitària de la granja

d’origen.
3r La menció «Ous per covar».
4t El nombre d’ous que conté.
5è L’espècie d’ocell de corral.

3. S’han d’identificar d’acord amb el que disposen
el Reglament (CEE) núm. 2782/75, relatiu a la producció
i la comercialització dels ous per covar i dels pollets
d’ocells de corral, i el Reglament (CEE) núm. 1868/77

de la Comissió, de 29 de juliol de 1977, pel qual s’es-
tableixen modalitats d’aplicació de l’esmentat Reglament
(CEE) 2782/75.

C. Pollets d’un dia.
1. Han de procedir d’ous per covar que compleixin

les condicions assenyalades anteriorment.
2. Si han estat vacunats, les vacunes utilitzades han

de satisfer les exigències legals i s’han d’haver produït,
controlat i distribuït sota control oficial.

3. En el moment de la seva expedició no han de
presentar cap símptoma que permeti sospitar l’existència
d’una malaltia infectocontagiosa.

4. Els pollets d’un dia de vida s’han de transportar:
a) En embalatges nous d’ús únic concebuts per a

aquesta finalitat, que es fan servir una sola vegada i
són destruïts, o

b) En embalatges que es poden reutilitzar prèvia
neteja i desinfecció.

5. En qualsevol cas, els embalatges han de:
a) Contenir només pollets d’un dia de vida de la

mateixa espècie, categoria i tipus d’ocell de corral i pro-
cedents de la mateixa granja.

b) Indicar en l’etiqueta:
1r El nom de l’Estat membre i de la regió d’origen.
2n El número d’autorització sanitària de la granja

d’origen.
3r El nombre de pollets que conté.
4t L’espècie d’ocell de corral.

6. Els pollets d’un dia s’han d’enviar tan aviat com
sigui possible a la granja destinatària sense que entrin
en contacte amb altres ocells de corral vius, excep-
tuant-ne els pollets d’un dia que compleixin les condi-
cions establertes per a comerç intracomunitari.

D. Ocells de corral de cria i explotació.
1. Si han estat vacunats, les vacunes utilitzades han

de satisfer les exigències que estableix l’article 13.
2. S’han sotmès a un examen sanitari efectuat pel

veterinari oficial o habilitat en les 48 hores prèvies a
l’expedició, sense que s’hagi constatat cap símptoma
clínic o sospita de malaltia contagiosa.

3. Els ocells de corral de cria o d’explotació s’han
de transportar 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 sanitària de
la granja d’origen.

c) Tancades segons les instruccions de l’autoritat
competent d’una manera que s’eviti qualsevol possibilitat
de substituir el contingut.

4. Els ocells de corral de cria i d’explotació s’han
d’enviar tan aviat com sigui possible a la granja des-
tinatària sense que entrin en contacte amb altres ocells
de corral vius, exceptuant-ne els ocells de corral de cria
i d’explotació que compleixin les condicions establertes
per a comerç intracomunitari.

E. Ocells de corral destinats al subministrament de
cacera de repoblació (inclosos els ous per covar i els
pollets d’un dia).

1. En el moment d’expedir-los, els ocells de corral
de més de 72 hores de vida destinats al subministrament
de cacera silvestre de repoblació han de procedir d’una
explotació:

a) On hagin romàs des del seu naixement o durant
més de 21 dies i on no hagin entrat en contacte amb
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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 del
ramat del qual procedeixin els ocells de corral efectuat
per un veterinari oficial o habilitat en les 48 hores 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,
a causa del brot d’una malaltia que pugui afectar els
ocells de corral.

2. Els ocells de corral destinats al subministrament
de cacera per a repoblació s’han d’enviar tan aviat com
sigui possible al punt de destinació sense que entrin
en contacte amb altres ocells de corral, exceptuant-ne
els destinats al subministrament de cacera per a repo-
blació que compleixin les condicions establertes per a
comerç intracomunitari.

PART B. CERTIFICAT SANITARI DE MOVIMENT D’ANIMALS
DINS DEL TERRITORI NACIONAL

El certificat sanitari de moviment ha de contenir,
almenys, les dades següents:

a) Núm. de certificat.
b) Dades de l’explotació:
1r Titular de l’explotació.
2n Núm. d’autorització sanitària de l’explotació d’o-

rigen.
3r Municipi i província en què radica.

c) Dades dels animals:
1r Tipus d’animals (pollastres, ponedores, reproduc-

tors, galls dindis, d’altres).
2n Nombre d’animals de la partida.

d) Destinació:
1r Explotació (núm. d’autorització sanitària, muni-

cipi i província).
2n Concentració d’animals (municipi i província).
3r Escorxador (núm. d’autorització sanitària, muni-

cipi i província).

e) Data i hora en què es du a terme la inspecció,
i resultat d’aquesta.

f) Data d’expedició (en cas de no coincidir amb la
data en la qual es du a terme la inspecció).

g) Autorització del transport, lloc, data d’emissió del
certificat, identificació i signatura del veterinari.

h) Transport (l’ha d’emplenar i signar el titular o res-
ponsable de l’explotació):

1r Nom del transportista.
2n Matrícula del vehicle.

i) Validesa del certificat: 5 dies.

ANNEX IV

Ocells de corral amb destinació a sacrifici

PART A. REQUISITS

1. La inspecció abans del sacrifici a l’explotació d’o-
rigen ha d’incloure, almenys, els aspectes següents:

a) En funció de l’espècie d’ocells de corral, s’exa-
minen els registres del criador, que han d’incloure, com
a mínim, les dades següents:

1r Dia d’arribada dels ocells de corral.
2n Procedència dels ocells de corral.

3r Nombre d’ocells de corral.
4t Rendiment efectiu de l’espècie (per exemple, aug-

ment de pes).
5è Mortalitat.
6è Proveïdors de pinsos.
7è Tipus i període d’utilització dels additius i termini

d’espera.
8è Consum de pinsos i d’aigua.
9è Anàlisis i diagnòstics del veterinari i, si s’escau,

resultats de les anàlisis de laboratori.
10è Tipus de medicament que, si s’escau, s’ha admi-

nistrat als ocells de corral, data de l’inici i del final de
l’administració (o, si s’escau, referència al llibre de trac-
taments).

11è Dates i tipus de vacunes que, si s’escau, s’han
aplicat (o, si s’escau, referència al llibre de tractaments).

12è Increment de pes durant el període d’engreixa-
ment.

13è Resultats de les inspeccions sanitàries anteriors
efectuades sobre els ocells de corral procedents del
mateix ramat.

14è Nombre d’ocells de corral enviats a l’escorxa-
dor.

15è Data prevista per al sacrifici.

b) Els exàmens complementaris, si n’hi ha, neces-
saris per establir un diagnòstic sobre si els ocells de
corral:

1r Estan afectats per una malaltia transmissible a
l’home o als animals, o si presenten un comportament
individual o co�ectiu que permeti témer l’aparició de
l’esmentada malaltia.

2n Presenten alteracions del comportament general
o símptomes d’una malaltia que pugui motivar que la
seva carn sigui inadequada per al consum humà.

c) La presa de mostres periòdica a l’aigua i els pinsos
dels ocells de corral, si n’hi ha, per controlar si es res-
pecten els períodes d’espera.

d) Els resultats de la detecció d’agents zoonòtics.

PART B. CERTIFICAT SANITARI D’INSPECCIÓ PRÈVIA
A L’EXPLOTACIÓ

a) Identificació dels animals:
1r Espècie animal.
2n Nombre d’animals.
3r Senyal per a la seva identificació, si s’escau.

b) Procedència dels animals:
1r Núm. d’autorització sanitària de l’explotació.
2n Direcció de l’explotació.

c) Data i hora en què es fa la inspecció i resultat
d’aquesta.

d) Nom i signatura del veterinari.
e) Certificats sanitaris de trasllat (l’ha d’emplenar i

signar el titular o responsable de l’explotació):
1r Núm. de certificat.
2n Nombre d’ocells de corral.
3r Escorxador.
4t Província.
5è Data.
6è Transportista i matrícula.

f) Validesa del certificat: 72 hores.

PART C. CERTIFICAT ÚNIC PER A OCELLS DE CORRAL AMB DESTINACIÓ
A L’ESCORXADOR QUE ENGLOBA EL CERTIFICAT SANITARI ABANS DEL

SACRIFICI I EL DE MOVIMENT DINS EL TERRITORI NACIONAL

a) Núm. de certificat.
b) Dades dels animals:
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1r Espècie animal.
2n Nombre d’animals.
3r Senyal per a la seva identificació, si s’escau.

c) Procedència dels animals:

1r Núm. d’autorització sanitària de l’explotació.
2n Municipi i província on radica l’explotació.

d) Data i hora de la inspecció, i resultat d’aquesta.
e) Lloc i data d’emissió del certificat, i identificació

i signatura del veterinari.
f) Dades del transport (l’ha d’emplenar i l’ha de sig-

nar el titular o responsable de l’explotació):

1r Nom del transportista.
2n Matrícula del vehicle.

g) Validesa del certificat: 72 hores.

PART D INSPECCIÓ PRÈVIA A L’ESCORXADOR

El límit màxim de producció a què es refereix l’article
10 és de 20.000 pollastres, 15.000 ànecs, 10.000 galls
dindis o 10.000 oques o el seu equivalent en les altres
espècies d’ocells de corral.

ANNEX V

Control de salmone�es

1. Quadre de controls.

Zoonosi/Agent
zoonòtic

Espècie animal Dades Mostres

Salmonella enteri-
ditis i typhimu-
rium.

1. Ramats d’o-
cells de corral
reproductors
d e G a l l u s
gallus.

1.1 Ramats de
cria.

Animals vius. I. Pollets d’un
dia.

II. Pollastres de
4 setmanes.

III. 2 setmanes
abans d’entrar
en la fase o a
la un i ta t de
posta.

1 .2 Oce l l s de
corral repro-
ductors adults.

Animals vius. Cada 2 setmanes
durant la fase
de posta.

Tots els resultats de les anàlisis i els controls efectuats
sobre un ramat, inclosos els de la incubadora referits
a aquest ramat, han de ser conservats pel propietari
dels animals durant almenys 2 anys i han d’estar a la
disposició dels serveis oficials veterinaris.

2. Controls en ramats de cria.

Les mostres que s’han de prendre han d’incloure:

a) En el cas dels pollets d’un dia, 10 mostres preses
als revestiments interns de les caixes en els pollets en
el moment de ser lliurats a l’explotació i/o dels cadàvers
dels pollets que s’han trobat morts a l’arribada, i

b) En el cas de les polles de quatre setmanes d’edat
o de les preses de mostres efectuades dues setmanes
abans de començar el període de posta de les polles,
mostres compostes d’excrements, en les quals cada mos-
tra ha d’incloure mostres separades d’excrements fres-
cos, cada una d’aquestes d’un pes d’un gram com a
mínim, recollides aleatòriament en diversos punts.

c) Local on es manté els animals. Quan aquests tin-
guin lliure accés a més d’un local d’una explotació deter-
minada, s’han de prendre les mostres a cada grup de
locals de l’explotació on es mantenen els ocells de corral.

d) El nombre de mostres diferents d’excrements que
s’han de prendre per disposar d’un ventall complet de
mostres ha de ser com s’indica a continuació:

Nombre de mostres que s’han de prendre en el local/
Grup de locals de l’explotació

Nombre d’ocells de corral man-
tinguts en un local

1-24 (Nombre igual al nombre d’ocells
de corral, fins al màxim de 20).

25-29 20
30-39 25
40-49 30
50-59 35
60-89 40

90-199 50
200-499 55

500 o més 60

e) Els controls de mostres d’excrements es poden
prendre amb hisops arrossegats sobre el jaç o bé fixats
a falques i portats sobre la longitud de l’edifici durant
almenys 3 minuts.

3. Controls en ramats d’ocells de corral reproductors
adults.

a) Tots els ocells de corral reproductors s’han de
sotmetre a mostratge almenys cada dues setmanes
durant el període de posta.

b) Tots els ramats d’ocells de corral reproductors
els ous dels quals es lliurin a una incubadora d’una capa-
citat d’incubació de menys de 1.000 ous s’han de sot-
metre a preses de mostres a l’explotació, i les mostres
que s’han de prendre han d’estar compostes d’excre-
ments frescos, recollits de conformitat amb el quadre
anterior.

c) Els ramats d’ocells de corral reproductors els ous
dels quals es lliurin a una incubadora d’una capacitat
d’incubació de 1.000 ous o més s’han de sotmetre a
preses de mostres a la incubadora. Aquestes preses de
mostres han de consistir en:

1r Una mostra heterogènia de meconi presa de 250
pollets sortits d’ous lliurats a la incubadora, per a cada
ramat d’ocells de corral reproductors, o

2n Mostres de cadàvers de 50 pollets morts a la
seva closca, o que hagin estat covats en ous lliurats
a la incubadora, i això per a cada ramat d’ocells de corral
reproductors.

Així mateix, aquestes mostres es poden prendre de
ramats d’ocells de corral reproductors que comprenguin
250 ocells, com a mínim, els ous dels quals es lliurin
a una incubadora d’una capacitat d’incubació total de
1.000 ous o més.

d) Cada vuit setmanes les preses de mostres que
preveu aquest apartat se substitueixen per preses de
mostres oficials.
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4. Notificació dels resultats i actuacions que s’han
de dur a terme.

a) Quan, com a resultat d’un control efectuat, es
detecti la presència de Salmonella enteritidis o typhi-
murium en un ramat d’ocells de corral reproductors, la
persona responsable del laboratori autoritzat que hagi
dut a terme l’examen ha de notificar els resultats a l’au-
toritat competent de la comunitat autònoma, que ha d’or-
denar que s’efectuïn preses de mostres oficials al ramat
d’ocells de corral per confirmar els primers resultats. S’ha
de prendre a l’atzar una mostra d’ocells de corral a cada
un dels locals on es mantinguin els ocells. El nombre
de mostres depèn de la mida del ramat. S’ha de sacrificar
un nombre representatiu d’ocells de corral i els seus
ovaris, el fetge i els intestins s’han de testar bacterio-
lògicament. Les mostres s’han de remetre al laboratori
oficial de la comunitat autònoma perquè confirmi o no
la infecció. La seva tipificació l’ha de dur a terme el
Laboratori de Referència d’Algete (Madrid) o els labo-
ratoris oficials o autoritzats per les comunitats autòno-
mes.

b) Quan, com a resultat d’un examen efectuat al
laboratori oficial, es confirmi la presència de Salmonella
enteritidis o typhimurium en un dels locals, s’han de
prendre les mesures per garantir:

1r Que no es produeixi cap moviment dels ocells
de corral vius, inclosos els pollets d’un dia nascuts d’a-
quests, a partir d’aquest local llevat d’autorització prèvia
de l’autoritat veterinària competent per sacrificar-los i
destruir-los sota control oficial, tenint en compte que
s’han de tractar com a matèries d’alt risc de conformitat
amb el Reial decret 2224/1993, de 17 de desembre,
sobre normes sanitàries d’eliminació i transformació d’a-
nimals morts i deixalles d’origen animal i protecció
davant agents patògens en pinsos d’origen animal.

2n Que els ous no covats procedents del local
esmentat siguin destruïts in situ, tret que, després d’un
marcatge apropiat, siguin traslladats a un establiment
autoritzat per al tractament d’ovoproductes, a fi de trac-
tar-los per calor d’acord amb els requisits del Reial decret
1348/1992, de 6 de novembre, pel qual s’aprova la
reglamentació tecnicosanitària que regula la producció
i comercialització dels ovoproductes, mentre no s’hagi
establert a satisfacció de l’autoritat veterinària compe-
tent que la infecció ocasionada per Salmonella enteritidis
o typhimurium ha desaparegut.

c) Si s’opta pel sacrifici, tots els ocells de corral
reproductors adults del local s’han de sacrificar d’acord
amb el que disposa la lletra c) del capítol VI de l’annex
I 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, i s’ha
d’informar de la decisió esmentada de procedir al sacrifici
al veterinari oficial de l’escorxador, de manera que es
redueixi al màxim el risc de propagació de la salmone�a.
Després del buidatge dels locals ocupats per ramats
infectats per Salmonella enteritidis i typhimurium, s’ha
de procedir a una neteja i desinfecció eficaces, que han
d’incloure l’eliminació higiènica dels excrements o del
jaç.

ANNEX VI

Programa de control sanitari d’explotacions
que realitzen comerç intracomunitari

Als programes de control sanitari de les malalties,
que estableixin les autoritats competents respecte de
les explotacions que realitzen comerç intracomunitari,
s’han de preveure almenys condicions de control de les
infeccions següents:

CAPÍTOL I

Espècie Gallus gallus

Els controls s’han de dur a terme de la forma següent:

A. Salmone�osi per Salmonella enteritidis, Salmo-
nella tiphymurium, Salmonella pullorum-gallinarum.

Ponedores:

1 dia.
2 setmanes abans d’entrar en posta o a la nau de

posta.
Cada 10 setmanes en posta.

Reproductores:

1 dia.
4 setmanes.
2 setmanes abans d’entrada en posta.
Cada 2 setmanes en posta.

Broilers:

Controls en escorxador un dia de cada mes.

B. Micoplasmosi per Mycoplasma gallisepticum.

Ponedores:

1 dia.
Cada 3 mesos.

Reproductores:

1 dia.
Cada 3 mesos.

C. Newcastle i influença aviària.

Ponedores:

28 setmanes.
68 setmanes.

Reproductores:

28 setmanes.
58 setmanes.

Broilers:

Controls en escorxador un dia de cada mes.

CAPÍTOL II

Altres ocells de corral

La resta d’ocells de corral diferents de l’espècie Gallus
gallus es controlen amb la mateixa sistemàtica seguida
per a aquests, excepte en el cas del gall dindi, per al
qual els controls establerts en ocells de corral repro-
ductors, incubadors i escorxador també s’estenen al con-
trol de M. meleagridis i S. arizonae.

CAPÍTOL III

Sistemàtica dels controls

1. La determinació de la infecció s’efectua mitjan-
çant anàlisis serològiques i/o bacteriològiques.

2. Les mostres que s’hagin d’analitzar, segons els
casos, són de sang de pollets de 2a qualitat, de plomissol
o de pols de la cambra de naixement, de la matèria
adherida a les parets de la incubadora, del jaç, de l’aigua
de l’abeurador o mitjançant la comprovació de lesions
d’aerosaculitis en pollets i galls dindi d’un dia de vida,
d’esperma, de raspadures de tràquea, de claveguera avià-
ria, de sacs aeris o de sang, segons s’escaigui, per a
micoplasmes.
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CAPÍTOL IV

Resultats i mesures que cal adoptar

Si no es produeix una reacció, el control és negatiu.
En cas contrari, el ramat es considera sospitós i se li
han d’aplicar les mesures que estableix l’apartat B.

A. En el cas de granges que continguin diverses
unitats de producció independents, els òrgans compe-
tents de les comunitats autònomes poden establir excep-
cions a aquestes mesures referents a les unitats de pro-
ducció sanes d’una granja infectada, sempre que el vete-
rinari habilitat hagi confirmat que l’estructura d’aquestes
unitats de producció, la seva importància i les operacions
que s’hi duen a terme són d’una naturalesa que, des
del punt de vista de l’allotjament, del manteniment i de
l’alimentació, aquestes unitats de producció són com-
pletament independents, de manera que no és possible
que la malaltia de què es tracti es propagui d’una unitat
de producció a una altra.

B. Casos de suspensió o revocació de l’autorització
d’una granja.

1. Suspensió de l’autorització d’una granja:
a) Quan es deixin de complir les condicions esta-

blertes per al programa de control sanitari de les malal-
ties.

b) Fins que conclogui la investigació necessària
sobre la malaltia:

1r En cas que se sospiti l’existència d’influença avià-
ria o de 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’in-
fecció 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 un focus d’in-
fluença aviària o de malaltia de Newcastle.

Finalitzada l’esmentada investigació, s’aixeca la sus-
pensió o es revoca l’autorització, segons s’escaigui.

c) Fins a la realització de noves anàlisis, en cas que
els resultats dels controls relatius a les infeccions de
S. pullorum i S. gallinarum, S. arizonae, M. gallisepticum
o M. meleagridis puguin deixar entreveure la presència
d’una infecció.

d) Fins a l’aplicació de les mesures que el veterinari
oficial consideri oportunes, en cas de comprovar-se que
la granja no satisfà les exigències d’insta�ació i funcio-
nament o no compleix el programa de control sanitari
de les malalties.

2. Revocació de l’autorització:
a) En cas que es declari la influença aviària o la

malaltia de Newcastle en aquella.
b) En cas que una nova anàlisi realitzada adequa-

dament confirmi la presència d’una infecció de S. pullo-
rum i S. gallinarum, S. arizonae, M. gallisepticum o M.
meleagridis.

c) En cas que, després d’un nou requeriment del
veterinari oficial, no s’adoptin les mesures per al com-
pliment de les exigències quant a les condicions d’ins-
ta�ació i funcionament o no compleix el programa de
control sanitari de les malalties.

C. Els casos de rehabilitació de l’autorització revo-
cada són els següents:

a) En cas que l’autorització s’hagi revocat a causa
de l’aparició d’influença aviària o de malaltia de New-
castle, es pot rehabilitar una vegada transcorreguts 21
dies des del moment de dur-se a terme la neteja i desin-
fecció després de l’operació de sacrifici sanitari.

b) Quan l’autorització es revoca per motius d’infec-
cions provocades per Salmonella pullorum i S. gallinarum
o S. arizonae, es pot tornar a concedir després que s’e-
fectuïn a l’establiment dos controls amb resultat negatiu
separats, com a mínim, per un interval de 21 dies i la
desinfecció després d’haver-se efectuat un sacrifici sani-
tari.

c) Quan l’autorització és revocada per motius d’in-
feccions provocades per Mycoplasma gallisepticum o
Mycoplasma meleagridis, es pot rehabilitar després que
s’efectuïn en el conjunt del ramat aviari dos controls
amb resultats negatius separats per un interval d’almenys
60 dies.

D. La suspensió finalitza en els casos següents:
a) Sense necessitat de pronunciament exprés de

l’autoritat competent, quan conclou la investigació
necessària sobre la malaltia a la qual es refereix el parà-
graf b) de l’apartat 1[l’apartat B.1.b)] anterior, o finalitzin
les noves anàlisis a les quals es refereix el paràgraf c)
de l’apartat 1 anterior[l’apartat B.1.c)] (supòsits de sus-
pensió), i no s’escau la revocació de l’autorització.

b) Amb el pronunciament previ exprés de l’autoritat
competent, una vegada verificat que s’han adoptat les
mesures per al compliment de les exigències quant a
les condicions d’insta�ació i funcionament, o es compleix
el programa sanitari de les malalties.

MINISTERI DE L’INTERIOR
6931 REIAL DECRET 318/2003, de 14 de març,

pel qual es modifica el Reglament de proce-
diment sancionador en matèria de trànsit, cir-
culació de vehicles de motor i seguretat viària,
aprovat pel Reial decret 320/1994, de 25
de febrer, per adaptar-lo a la Llei 19/2001,
de 19 de desembre, de reforma del text arti-
culat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehi-
cles de motor i seguretat viària, aprovat pel
Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de
març. («BOE» 82, de 5-4-2003.)

La disposició final segona de la Llei 19/2001, de
19 de desembre, de reforma del text articulat de la Llei
sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat
viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990, de
2 de març, estableix que el Govern, en el termini màxim
de sis mesos des de l’entrada en vigor de la reforma,
ha de modificar el Reglament de procediment sancio-
nador en matèria de trànsit, circulació de vehicles de
motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret
320/1994, de 25 de febrer, per adequar-lo a les modi-
ficacions que conté la reforma esmentada.

L’objecte d’aquesta disposició és complir el mandat
legislatiu esmentat. Es traslladen així al Reglament de
procediment sancionador les innovacions que en aques-
ta matèria ha introduït la Llei de reforma, entre les quals
es pot destacar el divers tractament donat a la concurrèn-
cia de les actuacions jurisdiccionals penals sobre el
mateix fet, que no impedeix la continuació del proce-
diment administratiu sancionador, el qual queda pràc-
ticament i completament instruït fins al moment de dictar
resolució, en què se suspèn fins que l’autoritat judicial
resolgui el que escaigui.

D’altra banda, es concreten de manera precisa els
casos en els quals s’admet la notificació de la denúncia


