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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 competents de les comunitats autònomes poden establir excepcions a aquestes mesures referents a les unitats de producció sanes d’una granja infectada, sempre que el veterinari 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 completament 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 establertes per al programa de control sanitari de les malalties.
b) Fins que conclogui la investigació necessària
sobre la malaltia:
1r En cas que se sospiti l’existència d’influença aviària 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’infecció 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’influença aviària o de malaltia de Newcastle.
Finalitzada l’esmentada investigació, s’aixeca la suspensió 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’instaació i funcionament 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 adequadament confirmi la presència d’una infecció de S. pullorum 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 compliment de les exigències quant a les condicions d’instaació i funcionament o no compleix el programa de
control sanitari de les malalties.
C. Els casos de rehabilitació de l’autorització revocada són els següents:
a) En cas que l’autorització s’hagi revocat a causa
de l’aparició d’influença aviària o de malaltia de Newcastle, es pot rehabilitar una vegada transcorreguts 21
dies des del moment de dur-se a terme la neteja i desinfecció després de l’operació de sacrifici sanitari.
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b) Quan l’autorització es revoca per motius d’infeccions provocades per Salmonella pullorum i S. gallinarum
o S. arizonae, es pot tornar a concedir després que s’efectuïn 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 sanitari.
c) Quan l’autorització és revocada per motius d’infeccions 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 paràgraf 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 suspensió), 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’instaació 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 procediment sancionador en matèria de trànsit, circulació 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 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. («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 sancionador 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 modificacions 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 aquesta matèria ha introduït la Llei de reforma, entre les quals
es pot destacar el divers tractament donat a la concurrència de les actuacions jurisdiccionals penals sobre el
mateix fet, que no impedeix la continuació del procediment administratiu sancionador, el qual queda pràcticament 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
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posteriorment a la comissió de la infracció, i es reforça
d’aquesta manera la vigilància en zones urbanes.
Es té en compte la incidència del pagament anticipat
a la resolució durant la instrucció del procediment i es
regula la reducció legal del 30 per cent de l’import de
la multa i la seva incompatibilitat amb altres beneficis
legals de reducció de sancions per submissió a mesures
reeducadores.
D’altra banda, es preveu expressament la competència sancionadora en matèria de trànsit de les autoritats
locals i autonòmiques, se’n defineixen les competències
i els recursos contra les seves resolucions i s’articula
la continuïtat del procediment quan amb l’exercici d’aquestes competències concorre el de les autoritats de
l’Administració General de l’Estat per a la imposició de
la sanció de suspensió de l’autorització administrativa
per conduir.
S’amplien en el sentit indicat per la Llei de reforma
els terminis de canceació dels antecedents per infraccions greus i molt greus i els terminis de prescripció
de les infraccions i de caducitat del procediment, i es
regulen de forma precisa la interrupció i el còmput d’aquestes figures jurídiques.
Finalment, s’estableix el sistema perquè als registres
de l’Administració General de l’Estat constin la totalitat
dels antecedents per infraccions greus i molt greus, a
fi de fer possible la diferent graduació en funció de la
reincidència o, si s’escau, la instrucció d’expedients de
revocació de permisos de conducció.
En virtut d’això, a proposta del ministre de l’Interior,
amb l’aprovació prèvia del ministre d’Administracions
Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del
dia 14 de març de 2003,
DISPOSO:
Article únic. Modificació del Reglament de procediment sancionador en matèria de trànsit, circulació
de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel
Reial decret 320/1994, de 25 de febrer.
Els articles 2; 10.3; 12.2 i 3; 13.3; 15.1; 16; 17;
18.1 i 2 i 19.1 i 2, del Reglament de procediment sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles
de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret
320/1994, de 25 de febrer, queden redactats en la forma que s’insereix a continuació d’aquest Reial decret.
Disposició transitòria única. Tramitació de procediments.
Els procediments sancionadors iniciats per denúncies
formulades a partir de l’entrada en vigor d’aquest Reial
decret es tramiten d’acord amb aquest.
Els procediments sancionadors iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret continuen tramitant-se per les normes anteriors, llevat que les actuals
normes modificades siguin més favorables al denunciat,
cas en què s’apliquen amb efecte retroactiu.
Disposició derogatòria única. Derogació normativa.
Queden derogades totes les disposicions del mateix
rang o inferior que s’oposin al que preceptua aquest
Reial decret.
Disposició final única. Entrada en vigor.
1. Aquest Reial decret entra en vigor al cap d’un
mes de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
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2. D’acord amb la disposició final quarta de la Llei
19/2001, el que disposa l’article 12 del Reglament de
procediment sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, quant a
mesures reeducadores, entra en vigor quan aquestes
es despleguin per reglament.
Madrid, 14 de març de 2003.
JUAN CARLOS R.
El ministre de l’Interior,
ÁNGEL ACEBES PANIAGUA

ANNEX
Modificació del Reglament de procediment sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles de
motor i seguretat viària
U. L’article 2 queda redactat de la manera següent:
«Article 2. Actuacions administratives i jurisdiccionals penals.
1. Quan en el procediment administratiu es
posi de manifest un fet que ofereixi aparença de
delicte o falta penal perseguible d’ofici, l’autoritat
administrativa ho ha de posar en coneixement del
ministeri fiscal, per si escau l’exercici de l’acció
penal i ha de prosseguir el procediment abstenint-se de dictar resolució mentre l’autoritat judicial
no pronunciï sentència ferma o dicti una altra resolució que hi posi fi.
2. Conclòs el procés penal amb sentència condemnatòria dels inculpats, i una vegada acordada
la suspensió del procediment administratiu, s’ha
d’arxivar aquest procediment sense declaració de
responsabilitat. Si la sentència és absolutòria o el
procediment penal acaba per una altra resolució
que hi posi fi sense declaració de responsabilitat
i no està fundada en la inexistència del fet, s’ha
de dictar la resolució que correspongui en el procediment administratiu.»
Dos. S’afegeix un apartat 3 a l’article 10, que queda
redactat de la manera següent:
«3. És causa legal que justifiqui la notificació
de la denúncia en un moment posterior el fet de
formular-se en moments de gran intensitat de circulació o en què es donin factors meteorològics
adversos, obres o altres circumstàncies en les quals
la detenció del vehicle també pugui originar un risc
concret.
Així mateix, la notificació de la denúncia es pot
fer en un moment posterior quan l’autoritat hagi
tingut coneixement dels fets a través de mitjans
autoritzats de captació i reproducció d’imatges que
permetin identificar el vehicle.
També és procedent la notificació de la denúncia
en un moment posterior a la formulació en els casos
de vehicles estacionats quan el conductor no hi
sigui present.»
Tres. L’apartat 2 de l’article 12 queda redactat de
la manera següent, i l’actual apartat 2 passa a ser l’apartat 3:
«2. L’abonament de l’import de la multa indicat
a la notificació de la denúncia, tant si és assenyalat
per l’agent en l’acte de la denúncia, com en la notificació enviada posteriorment per l’instructor, implica l’acabament del procediment una vegada conclòs el tràmit d’aegacions sense que el denunciat
n’hagi formulat, i finalitza l’expedient, llevat que s’a-
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cordi la suspensió del permís o llicència per conduir
i sense perjudici de la possibilitat d’interposar-hi
el recurs corresponent.
La resolució que es dicti ho és per l’import total
de la multa que sigui procedent imposar i ha de
tenir en compte el pagament anticipat que s’hagi
fet anteriorment als efectes que preveu l’article
77.2 del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, quan
es refereix a l’acabament del procediment. En tot
cas, l’import total de la multa imposada pot ser
objecte d’impugnació en el corresponent recurs
que es formuli, la resolució del qual no queda vinculada pel pagament fet anticipadament.
Quan s’hagi minorat la quantia de la sanció pecuniària per pagament anticipat fet anteriorment a
la resolució que es dicti, no és possible aplicar a
la quantitat resultant cap altra reducció basada en
la realització de mesures reeducadores. Tot i així,
la minoració de la sanció pecuniària per pagament
anticipat és compatible amb la reducció pel desenvolupament de mesures reeducadores de la sanció
de suspensió de l’autorització per conduir o amb
el fraccionament d’aquesta última sanció.»
Quatre. S’afegeix un apartat 3 a l’article 13, que
queda redactat de la manera següent:
«3. Quan, per raó de la possible sanció de suspensió de l’autorització administrativa per conduir,
l’Administració General de l’Estat hagi de conèixer
de l’expedient resolt per les autoritats competents
de l’Administració local o autonòmica que hagin
imposat la sanció de multa corresponent, aquestes
autoritats, un cop hagi adquirit fermesa la seva resolució, han de trametre l’expedient a l’autoritat competent de l’Administració General de l’Estat. Aquesta última autoritat ha de notificar la proposta de
resolució que prevegi la suspensió del permís o
llicència de conducció que es pugui acordar i traslladar-la en tràmit d’audiència, per 15 dies, a l’interessat.»
Cinc. Es modifica l’apartat 1 de l’article 15, que queda redactat de la manera següent:
«1. Els delegats o subdelegats del Govern, si
s’escau, i els alcaldes han de dictar resolució sancionadora o resolució que declari la inexistència
de responsabilitat per la infracció. Aquesta resolució s’ha de dictar per escrit tal com preveu l’article
55.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, llevat que els
òrgans administratius exerceixin la seva competència de forma verbal, cas en què el titular de la competència ha d’autoritzar una relació de les que hagi
dictat de forma verbal amb expressió del contingut,
tal com preveu l’article 55.2 de la mateixa Llei.
La resolució s’ha de notificar en el termini d’un
any des que es va iniciar el procediment, ha de
ser motivada i ha de decidir totes les qüestions
plantejades pels interessats i les altres derivades
del procediment.»
Sis. L’article 16 queda redactat de la manera
següent:
«Article 16. Caducitat.
Si no s’ha dictat resolució sancionadora transcorregut un any des de la iniciació del procediment,
aquest caduca i s’ha de procedir a arxivar les actuacions, a soicitud de qualsevol interessat o d’ofici
per l’òrgan competent per dictar la resolució. Quan
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la paralització del procediment s’hagi produït a causa del coneixement dels fets per la jurisdicció penal
i quan hi hagi intervingut una altra autoritat competent per imposar la sanció de multa i que hagi
de traslladar l’expedient per substanciar la suspensió de l’autorització administrativa per conduir a
l’Administració General de l’Estat, el termini de
caducitat s’ha de suspendre i reprendre, pel temps
que resti fins a un any, una vegada hagi adquirit
fermesa la resolució judicial o administrativa corresponent.
La interrupció de la caducitat es computa des
que es notifiqui la resolució a l’interessat i es reprèn
quan la resolució sigui ferma, perquè hi consenti
l’interessat, o bé perquè es resolgui el recurs interposat per aquest.»
Set. L’article 17 queda redactat de la manera
següent:
«Article 17. Recursos.
1. Contra les resolucions dels expedients sancionadors que siguin competència dels delegats del
Govern a les comunitats autònomes, s’hi pot interposar recurs d’alçada davant el ministre de l’Interior
dins el termini d’un mes. En el mateix termini es
pot recórrer davant el delegat del Govern corresponent contra les sancions imposades pels subdelegats del Govern.
La competència per resoldre el recurs d’alçada
que preveu el paràgraf anterior es pot delegar en
el director general de Trànsit.
Les resolucions dels recursos d’alçada poden ser
objecte de recurs davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu en els termes que preveu la
seva llei reguladora.
Transcorreguts tres mesos des de la interposició
del recurs d’alçada sense que s’hi hagi dictat resolució, es pot entendre desestimat i queda expedita
la via contenciosa administrativa.
2. Contra les resolucions dels expedients sancionadors dictades pels òrgans competents de les
comunitats autònomes que tinguin transferides
competències executives en matèria de trànsit i
circulació de vehicles de motor, així com les dictades pels alcaldes, en el cas de les entitats locals,
cal atenir-se al que estableix la normativa corresponent.»
Vuit. Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’article 18,
que queden redactats de la manera següent:
«1. El termini de prescripció de les infraccions
que preveu el text articulat de la Llei sobre trànsit,
circulació de vehicles de motor i seguretat viària
és de tres mesos per a les infraccions lleus, sis
mesos per a les infraccions greus, i un any per
a les infraccions molt greus i per a les infraccions
que preveu l’article 67.2 del mateix text articulat.
El termini de prescripció es compta a partir del
dia en què s’hagin comès els fets. La prescripció
s’interromp per qualsevol actuació administrativa
de la qual tingui coneixement el denunciat o estigui
encaminada a esbrinar la seva identitat o domicili
i es practiquin amb projecció externa a la dependència en la qual s’origini. També s’interromp la
prescripció per la notificació efectuada d’acord amb
el que estableix l’article 78 del text articulat de
la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor
i seguretat viària. La prescripció es reprèn si el procediment es paralitza durant més d’un mes per una
causa no imputable al denunciat.
2. El termini de prescripció de les sancions és
d’un any, comptat des de l’endemà del dia en què
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adquireixi fermesa la resolució per la qual s’imposi
la sanció corresponent.
Interromp la prescripció la iniciació, amb
coneixement de l’interessat, del procediment d’execució, i torna a transcórrer el termini si aquell està
paralitzat durant més d’un mes per una causa no
imputable a l’infractor.»
Nou. Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’article 19,
que queden redactats de la manera següent:
«1. Una vegada adquireixin fermesa les sancions greus i molt greus, la Direcció de Trànsit en
la qual es va instruir l’expedient les ha d’anotar
al Registre de conductors i infractors i, quan escaigui, als registres als quals es refereix l’article 5.h)
del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació
de vehicles de motor i seguretat viària. Quan aquestes sancions hagin estat imposades pels alcaldes
o per les autoritats competents de les comunitats
autònomes, s’han de comunicar per ser anotades
als registres referits en el termini de 15 dies
següents a la seva fermesa. Les anotacions es canceen d’ofici a efectes d’antecedents una vegada
transcorreguts dos anys des que es compleixin o
prescriguin totalment.
2. L’anotació de les sancions soicitades per
les autoritats judicials o altres autoritats administratives la practica la Direcció de Trànsit de la seva
demarcació, llevat que s’estableixi un sistema informàtic pel qual es pugui fer directament als registres
de la Direcció General de Trànsit.»

MINISTERI D’AGRICULTURA,
PESCA I ALIMENTACIÓ
6933

ORDRE APA/771/2003, de 26 de març, per
la qual es modifica l’annex III del Reial decret
1888/2000, de 22 de novembre, pel qual
s’estableixen 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. («BOE» 82,
de 5-4-2003.)

El Reial decret 1888/2000, de 22 de novembre, pel
qual s’estableixen les condicions de sanitat animal apli-
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cables als intercanvis intracomunitaris i les importacions
d’ocells de corral i d’ous per covar procedents de països
tercers, ha incorporat al nostre ordenament la Directiva
1999/90/CE, del Consell, de 15 de novembre, per la
qual es modifica la Directiva 90/539/CEE relativa a les
condicions de policia sanitària que regulen els intercanvis
intracomunitaris i les importacions d’ocells de corral i
d’ous per covar procedents de països tercers.
L’article 15 del Reial decret esmentat disposa que
els ocells de corral i els ous per covar que siguin objecte
d’intercanvis intracomunitaris han d’anar acompanyats,
durant el transport cap al lloc de destinació, d’un certificat sanitari d’acord amb el model corresponent que
preveu l’annex III del mateix Reial decret.
La Decisió 2001/867/CE, de 3 de desembre de
2001, que modifica la Directiva 90/539/CE del Consell,
pel que fa als certificats sanitaris necessaris per al
comerç intracomunitari d’ocells de corral i d’ous per
covar, ha introduït determinats canvis als models de certificats per incloure-hi informació sobre la vacunació contra la malaltia de Newcastle. Sense perjudici de l’eficàcia
i l’aplicabilitat directa d’aquesta Decisió, per raons de
seguretat jurídica, es considera convenient modificar
l’annex III per tal de reflectir els canvis introduïts a l’esmentada norma comunitària.
En l’elaboració d’aquesta disposició han estat consultades les comunitats autònomes i els sectors implicats.
Aquesta Ordre es dicta a l’empara de l’habilitació que
conté la disposició final primera del Reial decret
1888/2001, que faculta el ministre d’Agricultura, Pesca
i Alimentació per modificar-ne els annexos per adaptar-los a les normes comunitàries.
En virtut d’això, disposo:
Article únic. Modificació de l’annex III del Reial decret
1888/2000.
L’annex III del Reial decret 1888/2000, de 22 de
novembre, pel qual s’estableixen 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, se substitueix pel que figura
com a annex d’aquesta disposició.
Disposició final única. Entrada en vigor.
Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Madrid, 26 de març de 2003.
ARIAS CAÑETE

