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7743 REIAL DECRET 427/2003, d’11 d’abril, pel
qual s’estableixen les bases del programa
coordinat de lluita, control i eradicació
de la malaltia d’Aujeszky. («BOE» 90,
de 15-4-2003.)

La malaltia d’Aujeszky, tractada ja per la Llei d’epi-
zoòties de 20 de febrer de 1952 i el seu Reglament,
aprovat pel Decret de 4 de febrer de 1952, constitueix
un dels grans problemes sanitaris que afecten el sector
porcí comunitari. Aquesta situació ha comportat que dife-
rents països de la Unió Europea hagin desenvolupat dife-
rents programes de control i eradicació de la malaltia
amb resultats satisfactoris, i actualment hi ha un gran
nombre de països lliures de la malaltia, situació a la qual
Espanya ha d’arribar en un futur pròxim.

D’altra banda, el capítol del Codi zoosanitari inter-
nacional de l’Oficina Internacional d’Epizoòties, organit-
zació internacional designada com a autoritat respon-
sable de l’establiment de normes zoosanitàries interna-
cionals per al comerç d’animals i els seus productes,
ha estat reformat recentment pel que fa a aquesta malal-
tia, i s’han establert uns requisits més rigorosos per a
la qualificació sanitària de les explotacions.

En la mateixa línia d’exigència indicada, la Decisió
2001/618/CE de la Comissió, de 23 de juliol de 2001,
per la qual s’estableixen garanties suplementàries en els
intercanvis intracomunitaris d’animals de l’espècie por-
cina en relació amb la malaltia d’Aujeszky, així com els
criteris per facilitar informació sobre l’esmentada malal-
tia, i per la qual es deroguen les decisions 93/24/CEE
i 93/244/CEE, ha establert que a l’Estat membre o la
regió d’origen dels animals hi hagi un pla de lluita, control
i eradicació d’aquesta malaltia com una de les condicions
o els requisits exigits per al moviment intracomunitari
d’animals de l’espècie porcina destinats als estats mem-
bres o les regions que recullen els annexos I i II de la
Decisió esmentada.

Tot això fa que calgui adaptar la normativa vigent
al nou marc d’actuació, que requereix un esforç més
gran de les administracions públiques per a la lluita, el
control i l’eradicació d’aquesta malaltia. I per això s’es-
tableixen unes bases d’actuació noves i més exigents
que les que preveu el Reial decret 245/1995, de 17
de febrer, pel qual s’estableix el programa coordinat de
lluita, control i eradicació de la malaltia d’Aujeszky.

En l’elaboració d’aquest Reial decret han estat con-
sultades les comunitats autònomes i les entitats repre-
sentatives del sector afectat.

En virtut d’això, a proposta del Ministeri d’Agricultura,
Pesca i Alimentació, amb l’informe previ del Ministeri
d’Administracions Públiques, d’acord amb el Consell
d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Minis-
tres en la reunió del dia 11 d’abril de 2003,

D I S P O S O :

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte establir les bases
del programa coordinat per a la lluita, el control i l’e-
radicació de la malaltia d’Aujeszky, aplicable a tot el terri-
tori nacional.

Article 2. Definicions.

Als efectes d’aquest Reial decret, s’entén per:

a) Explotació: qualsevol insta�ació, construcció i, en
el cas de cria a l’aire lliure, qualsevol lloc on es man-
tinguin, criïn o manegin animals de l’espècie porcina.

b) Explotació indemne i explotació oficialment
indemne de la malaltia d’Aujeszky: les que compleixen
en cada cas els requisits que estableix l’article 6.

c) Província, illa, comarca veterinària o unitat vete-
rinària local indemne o oficialment indemne de la malal-
tia d’Aujeszky: les que compleixen els requisits que en
cada cas estableix l’article 6.

d) Explotacions de selecció, de multiplicació, de
recria de reproductors, de transició de reproductores pri-
mípares, de producció, d’engreix i de transició de garrins:
les que defineix l’article 3 del Reial decret 324/2000,
de 3 de març, pel qual s’estableixen normes bàsiques
d’ordenació de les explotacions porcines.

e) Centres d’inseminació artificial: els que defineix
l’article 2 de l’esmentat Reial decret 324/2000.

f) Autoritat competent: els òrgans competents de
les comunitats autònomes, a què correspon executar
o supervisar les activitats i els controls que preveu aquest
Reial decret.

g) Àrea: la comarca veterinària, la unitat veterinària
local, les agrupacions de defensa sanitària ramaderes
o la zona geogràfica delimitada per l’autoritat competent
i establerta per l’autoritat competent com a àrea epi-
demiològica d’actuació per aplicar-hi els articles 4 i 14.

Article 3. Notificació obligatòria de la malaltia.

La malaltia ha de ser objecte de notificació obligatòria
de conformitat amb el que estableix 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.

Article 4. Pauta de vacunació.

1. S’estableix la vacunació obligatòria de tots els
reproductors tres vegades l’any com a mínim, de forma
simultània i a intervals regulars, i de tots els animals
de cria o engreix dues vegades com a mínim durant
el període de creixement o d’engreixament, amb apli-
cació de la primera vacunació entre les 10 i les 12 set-
manes de vida, i la següent entre tres i quatre setmanes
després.

No obstant això, els animals de cria o d’engreix de
més de sis mesos s’han de vacunar amb una tercera
dosi com a mínim quan compleixin aquesta edat i reva-
cunats fins que surtin de l’explotació amb dosis suc-
cessives de record.

Qualsevol animal futur reproductor s’ha d’haver vacu-
nat tres vegades com a mínim abans d’entrar en el cicle
reproductiu, i la tercera dosi s’ha d’administrar entre les
21 i les 24 setmanes de vida.

2. S’exceptuen de l’obligatorietat de vacunació els
animals pertanyents a explotacions que estiguin qua-
lificades d’oficialment indemnes de la malaltia d’Au-
jeszky, o que estiguin en via d’obtenir aquesta quali-
ficació.

3. Els plans de vacunació que s’estableixin per a
cada àrea han de ser uniformes i definits per l’autoritat
competent, que, per a les explotacions en què ho con-
sideri necessari, pot establir programes específics de
vacunació que ampliïn el programa de vacunació bàsic
obligatori que preveu l’apartat 1, en funció d’un estudi
previ de la dinàmica de la malaltia.

4. En el cas que l’autoritat competent pretengui fer
excepcions de la vacunació que preveu aquest article
en determinades explotacions o àrees o en tot el territori
d’una comunitat autònoma, els òrgans competents de
la comunitat o les comunitats autònomes que es vulguin
acollir a aquestes excepcions ho han de sotmetre a l’a-
provació del Comitè Nacional del Sistema d’Alerta Sani-
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tària Veterinària que regula el Reial decret 1440/2001,
de 21 de desembre, pel qual s’estableix el sistema d’a-
lerta sanitària veterinària, en funció de la competència
que li correspon segons el que estableix l’article 5 del
dit Reial decret.

Article 5. Requisits i ús de les vacunes.

Les vacunes que s’han de fer servir en el bestiar porcí
han de ser les que compleixin els requisits que estableix
l’annex I. La utilització d’aquestes vacunes sempre s’ha
de fer sota coneixement i control de l’autoritat compe-
tent.

Article 6. Qualificació sanitària.

1. Perquè una explotació es pugui qualificar sani-
tàriament el titular o responsable de l’explotació ha de
so�icitar a l’autoritat competent la qualificació corres-
ponent. En el cas d’explotacions integrades en una agru-
pació de defensa sanitària ramadera, la so�icitud també
la pot fer el representant de l’agrupació. En el cas d’una
comarca veterinària, unitat veterinària local, província o
illa, la poden so�icitar les agrupacions de defensa sani-
tària ramadera o la majoria dels titulars de les explo-
tacions ramaderes de la comarca, unitat veterinària local,
província o illa, segons correspongui.

Així mateix, la qualificació la pot iniciar d’ofici l’au-
toritat competent en tots els casos.

2. Per poder obtenir la qualificació de província, illa,
comarca veterinària, unitat veterinària local o explotació
indemne o oficialment indemne de la malaltia d’Aujeszky,
s’han de complir els requisits que estableixen, per a cada
cas, els annexos II i III.

3. Els centres d’inseminació artificial que subminis-
trin dosis seminals a qualsevol altra explotació, les explo-
tacions de selecció i les de multiplicació han d’estar qua-
lificats sanitàriament d’oficialment indemnes o indemnes
de la malaltia d’Aujeszky.

Article 7. Agrupacions de defensa sanitària ramadera.

1. Les agrupacions de defensa sanitària ramadera
del bestiar porcí, establertes segons el que disposa el
Reial decret 1880/1996 de 2 d’agost, pel qual es regu-
len les agrupacions esmentades, així com els grups de
sanejament de porcí, han d’adoptar un programa sanitari
davant aquesta malaltia adaptat al que disposa aquest
Reial decret. Els resultats d’aquest programa els ha de
valorar anualment l’autoritat competent, amb la finalitat
de verificar l’evolució de la taxa de prevalença anual
respecte de la de l’any anterior.

2. Les cooperatives agràries i les d’explotació comu-
nitària de la terra i, en general, qualsevol tipus d’asso-
ciacionisme de titulars d’explotacions agràries, poden
adoptar, de forma voluntària, programes sanitaris davant
la malaltia d’Aujeszky, complementaris al que preveu
aquest Reial decret, que ha d’aprovar l’autoritat com-
petent.

Article 8. Vigilància epidemiològica de la malaltia.

1. S’han d’efectuar controls en totes les explota-
cions amb animals reproductors, a fi de determinar el
nombre i el percentatge d’explotacions infectades d’a-
cord amb un mostratge per determinar la presència de
la malaltia amb la suposició d’una prevalença mínima
del cinc per cent, amb un grau de confiança del 95
per cent, d’acord amb les taules de l’annex IV.

Les comunitats autònomes poden establir controls
addicionals en la fase d’engreix, d’acord amb el mos-

tratge que cada comunitat autònoma prevegi a aquest
efecte.

2. L’autoritat competent ha de determinar, anual-
ment, la taxa de prevalença de les seves comarques
veterinàries o unitats veterinàries locals. Per a això s’ha
de determinar la prevalença a la comarca sobre la base
del mostratge que preveu l’apartat anterior, ja que aquest
és representatiu de la població de cada comarca o unitat
veterinària local perquè inclou les explotacions amb
reproductors.

Article 9. Trasllat d’animals entre explotacions dins del
territori nacional.

1. Per introduir animals en una explotació, província,
illa, comarca veterinària o unitat veterinària local, qua-
lificada d’oficialment indemne de la malaltia d’Aujeszky,
han de procedir d’una explotació, província, illa, comarca
veterinària o unitat veterinària local, amb la mateixa
qualificació.

Per introduir animals en una explotació, província,
illa, comarca veterinària o unitat veterinària local, qua-
lificada d’indemne de la malaltia d’Aujeszky, han de pro-
cedir d’una explotació, província, illa, comarca veterinària
o unitat veterinària local, qualificada d’oficialment indem-
ne o indemne de la malaltia.

2. Els animals destinats a la reproducció han de pro-
cedir, en tot cas, d’explotacions qualificades d’oficial-
ment indemnes o indemnes de la malaltia d’Aujeszky.
Això no obstant, en el cas d’explotacions no qualificades
que duen a terme la seva pròpia autoreposició, s’han
de sotmetre a un control serològic d’anticossos davant
gE tots els animals destinats a la reproducció abans de
ser coberts per primera vegada, i només poden quedar
en l’explotació com a reproductors els animals amb resul-
tat negatiu.

3. Els animals destinats a una explotació sense qua-
lificació sanitària o qualificada d’indemne, si procedeixen
d’una explotació qualificada d’oficialment indemne de
la malaltia d’Aujeszky, o en via de classificació com a
tal, s’han de vacunar en un termini màxim de set dies
des de la seva entrada a l’explotació i s’han de revacunar
al cap d’un mes, per continuar les pautes de vacunació
de l’explotació.

4. El moviment d’animals per a vida cap a comar-
ques veterinàries o unitats veterinàries locals que tinguin
una prevalença igual o inferior al 10 per cent només
es pot efectuar amb animals d’explotacions incloses en
comarques veterinàries o unitats veterinàries locals amb
la mateixa prevalença o una prevalença inferior, o pro-
cedents d’explotacions qualificades d’indemnes o oficial-
ment indemnes.

Això no obstant, en el moment en què estigui implan-
tat definitivament el sistema de xarxes de vigilància epi-
demiològica que regula la secció 3a del capítol II del
Reial decret 1716/2000, de 13 d’octubre, sobre normes
sanitàries per a l’intercanvi intracomunitari d’animals de
les espècies bovina i porcina, l’autoritat competent pot
exigir, a més, que la prevalença de l’explotació d’origen
sigui igual o inferior a la de destinació.

Article 10. Comunicació d’informació.

Anualment, abans del 15 de febrer, i per dur a terme
una avaluació dels avenços davant aquesta malaltia, així
com per remetre a la Comissió Europea la informació
necessària, les autoritats competents han de trametre
al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, a través
de la Direcció General de Ramaderia, un informe detallat
en el qual constin les dades que especifica l’annex VI.

Així mateix, les autoritats esmentades han de comu-
nicar a aquest Ministeri, a través de la Direcció General
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de Ramaderia, el percentatge de les explotacions qua-
lificades respecte de la malaltia i la prevalença, a què
es refereix l’article 8, a fi d’elaborar els mapes epide-
miològics d’àmbit nacional, que s’han de presentar al
Comitè Nacional del Sistema d’Alerta Sanitària Veteri-
nària establert mitjançant el Reial decret 1440/2001,
de 21 de desembre.

Article 11. Base de dades d’explotacions qualificades.

A la base de dades informatitzada que preveu el Reial
decret 1716/2000, de 13 d’octubre, sobre normes sani-
tàries per a l’intercanvi intracomunitari d’animals de les
espècies bovina i porcina, hi han de constar les explo-
tacions qualificades.

Article 12. Control serològic.

Les proves per efectuar els controls serològics només
s’han d’autoritzar si compleixen tots els requisits que
assenyala l’annex V.

Article 13. Laboratori nacional de referència i labora-
toris autoritzats.

1. El laboratori nacional de referència davant la
malaltia d’Aujeszky és el Laboratori Central de Veterinària
d’Algete (Madrid). Aquest laboratori ha de dur a terme
assaigs en co�aboració amb els laboratoris de les comu-
nitats autònomes que preveu l’apartat següent, a fi d’har-
monitzar de forma coordinada els mètodes de diagnòstic.

2. Els òrgans competents de les comunitats autò-
nomes, en el seu àmbit territorial, poden designar els
laboratoris responsables del diagnòstic de laboratori de
la malaltia o de la realització de les anàlisis que preveu
aquest Reial decret. Aquests laboratoris poden tenir
caràcter públic o privat reconegut.

Article 14. Programa d’eradicació.

1. Les comunitats autònomes poden definir les
àrees, les dimensions mínimes de les quals han de ser
l’àmbit geogràfic d’una agrupació de defensa sanitària
o unitat veterinària local, que puguin formar part d’un
programa d’eradicació que, entre altres mesures, prevegi
el sacrifici obligatori i la indemnització de reproductors.
Totes les explotacions de bestiar porcí existents en l’àrea
esmentada estan obligades a sotmetre’s a aquest pro-
grama. En aquestes àrees, el percentatge d’explotacions
en què no es detecti presència de malaltia en el mos-
tratge que defineix l’article 8.1 ha de ser superior al
90 per cent de les explotacions de producció incloses
a l’àrea esmentada. Per a això, s’han de controlar totes
les explotacions amb reproductors incloses en la dita
àrea.

El càlcul de la prevalença de la malaltia d’Aujeszky
en cada explotació s’ha de dur a terme sobre una mostra
representativa, seleccionada de forma aleatòria amb una
mida de mostra calculada de conformitat amb l’annex IV,
tenint en compte una prevalença esperada del cinc per
cent, un nivell de confiança del 95 per cent i un error
absolut màxim del dos per cent.

2. Quan en una àrea s’iniciï un programa d’eradi-
cació amb sacrifici obligatori de reproductors, els animals
que s’hi destinin han de ser procedents d’explotacions,
unitats veterinàries locals, comarques veterinàries, illes
o províncies qualificades d’indemnes o oficialment
indemnes.

3. El sacrifici obligatori dels reproductors, imposat
per l’autoritat competent, dóna dret a la indemnització
corresponent per sacrifici obligatori, d’acord amb els

barems establerts oficialment. Això no obstant, només
tenen dret a indemnització els propietaris de bestiar que
hagin complert la normativa vigent en matèria de sanitat
animal i de registre i identificació porcina.

4. Les comunitats autònomes han d’establir els llocs
en els quals s’ha de procedir al sacrifici obligatori dels
reproductors.

Article 15. Infraccions i sancions.

1. En cas d’incompliment del que disposa aquest
Reial decret, és aplicable el règim d’infraccions que pre-
veu la normativa legal aplicable en matèria de sanitat
animal, així com el Reial decret 1945/1983, de 22 de
juny, pel qual es regulen les infraccions i sancions en
matèria de defensa del consumidor i de la producció
agroalimentària.

2. Pel que fa al trasllat, el desplaçament, el transport
i el moviment d’animals, és aplicable la regulació d’in-
fraccions i sancions que preveu la normativa legal apli-
cable en matèria de sanitat animal.

3. El que disposen els apartats anteriors s’entén sen-
se perjudici de les responsabilitats civils, penals o d’un
altre ordre que escaiguin.

Disposició addicional única. Base de dades.

La base de dades a què es refereix l’article 11 s’ha
d’atendre amb els mitjans personals i materials existents
en el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

Disposició transitòria primera. Adaptació de les qua-
lificacions existents.

1. Les explotacions, les comarques veterinàries o
les unitats veterinàries locals que a l’entrada en vigor
d’aquest Reial decret estiguin qualificades d’oficialment
indemnes de la malaltia d’Aujeszky, per poder mantenir
la qualificació, han de complir, en el termini màxim de
sis mesos des de l’entrada en vigor, les condicions que
estableix l’annex III per mantenir la qualificació.

En tot cas, és requisit indispensable el fet que no
s’hagi registrat cap prova clínica, patològica o serològica
de la malaltia d’Aujeszky durant els últims 12 mesos
a les explotacions localitzades en una zona de 5 km
al voltant de l’explotació, comarca veterinària o unitat
veterinària local de què es tracti. Això no obstant, aquest
requisit no és exigible quan en aquestes explotacions
s’hagin aplicat amb regularitat, sota la supervisió de l’au-
toritat competent, les mesures que estableix aquest Reial
decret, sempre que aquestes mesures hagin evitat efec-
tivament la propagació de la malaltia a l’explotació,
comarca veterinària o unitat veterinària local.

2. Les explotacions, comarques veterinàries o uni-
tats veterinàries locals que a l’entrada en vigor d’aquest
Reial decret estiguin qualificades d’indemnes de la malal-
tia d’Aujeszky, per poder mantenir aquesta qualificació,
han de complir, en el termini màxim de sis mesos des
de l’entrada en vigor, les condicions que estableix l’an-
nex II per mantenir la qualificació.

Disposició transitòria segona. Determinació de la taxa
de prevalença.

S’estableix un termini màxim fins al 31 de desembre
de 2003 perquè els òrgans competents de cada comu-
nitat autònoma determinin per primera vegada la taxa
de prevalença de les seves comarques veterinàries o
unitats veterinàries locals a què es refereix l’article 8.2,
a l’efecte de la qual cosa poden ser aplicables els controls
serològics efectuats a les explotacions des de l’1 de
gener de 2003.
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Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix
rang o inferior que s’oposin al que disposa aquest Reial
decret i, en particular, el Reial decret 245/1995, de 17
de febrer, pel qual s’estableix el programa coordinat de
lluita, control i eradicació de la malaltia d’Aujeszky.

Disposició final primera. Caràcter bàsic.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de l’habilitació
que conté l’article 149.1.16a de la Constitució, que atri-
bueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de
bases i coordinació general de la sanitat.

Disposició final segona. Facultat de desplegament.

Es faculta el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimen-
tació per dictar, en l’àmbit de les seves competències,
les disposicions que siguin necessàries per al compli-
ment i l’aplicació del que disposa aquest Reial decret.

Disposició final tercera. Facultat de modificació.

Es faculta el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimen-
tació, amb la consulta prèvia amb les comunitats autò-
nomes, per modificar el contingut dels annexos d’aquest
Reial decret, per adaptar-los a les modificacions que intro-
dueixi la normativa comunitària o per motius urgents
de sanitat animal.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 11 d’abril de 2003.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Agricultura, Pesca
i Alimentació,

MIGUEL ARIAS CAÑETE

ANNEX I

Requisits que han de complir les vacunes davant la
malaltia d’Aujeszky

1. Requisits:

a) Totes les soques vacunals utilitzades en l’elabo-
ració de vacunes contra la malaltia d’Aujeszky han de
ser gE negatives (gE-).

b) En tots els casos, les vacunes han de ser ate-
nuades (vives).

c) Les vacunes han de disposar de l’autorització prè-
via de comercialització expedida per l’organisme com-
petent de l’Administració General de l’Estat o per l’A-
gència Europea del Medicament.

d) A l’efecte del seu control, les vacunes fabricades
per al mercat comunitari han de complir les prescripcions
establertes a la Farmacopea Europea.

e) Els diferents lots s’han de sotmetre a controls
oficials aleatoris per part del Laboratori Central de Vete-
rinària d’Algete, d’acord amb el que estableix la Farma-
copea Europea per a control de lots.

2. Queda prohibida en tot el territori de l’Estat espa-
nyol la utilització i tinença de vacunes contra la malaltia
d’Aujeszky l’antigen víric de les quals contingui la gli-
coproteïna gE.

ANNEX II

Explotació, comarca veterinària, unitat veterinària
local, província o illa indemne de la malaltia

d’Aujeszky

CAPÍTOL I

Obtenció del títol

Es qualifica una explotació d’indemne de la malaltia
d’Aujeszky quan:

1. Cap animal hagi presentat signes clínics de la
malaltia durant els últims dotze mesos.

2. Es mantingui un pla vacunal aprovat per l’auto-
ritat competent de la comunitat autònoma.

3. A les explotacions de selecció, de multiplicació,
de producció, de recria de reproductors, de transició de
reproductores primípares i als centres d’inseminació arti-
ficial, a més dels requisits que estableixen els apartats
1 i 2 d’aquest capítol, s’hagi realitzat, en tots els repro-
ductors, un control serològic amb resultat negatiu davant
la gE del virus de la malaltia d’Aujeszky. Quan es detecti
la presència d’un nombre d’animals no superior a l’u
per cent serològicament positius a la gE, s’ha de procedir
a la confirmació epidemiològica, virològica o molecular
de la malaltia.

Les comunitats autònomes, complementàriament i
d’acord amb les mides de mostra que cada comunitat
autònoma prevegi a aquest efecte, poden establir con-
trols serològics amb resultat negatiu davant la gE del
virus de la malaltia d’Aujeszky, per als animals majors
de tres mesos.

Després de realitzar aquestes proves serològiques,
a l’explotació només hi ha d’haver animals que hi hagin
nascut o que procedeixin d’explotacions de la mateixa
qualificació sanitària o superior.

4. Les explotacions d’engreix i les de transició de
garrins es qualifiquen d’indemnes de la malaltia d’Au-
jeszky si, a més dels requisits que estableixen els apartats
1 i 2 d’aquest capítol, reben animals exclusivament d’ex-
plotacions qualificades d’indemnes o oficialment indem-
nes i es fan revisions aleatòries en escorxador o explo-
tació amb resultats negatius.

CAPÍTOL II

Manteniment del títol

1. Els animals de l’explotació no han de presentar
signes de la malaltia.

2. Per mantenir la qualificació és necessari fer els
controls següents:

a) Explotacions de selecció, de multiplicació, de
recria de reproductors, de transició de reproductores pri-
mípares, i centres d’inseminació artificial.

S’han de fer controls quadrimestrals davant la gE,
als reproductors, amb resultat negatiu, d’acord amb les
mides de mostra que preveu l’annex IV.

El mostratge sempre s’ha d’adreçar a reproductors
de diferent edat i especialment als de nou ingrés.

Les comunitats autònomes, complementàriament i
d’acord amb les mides de mostra que cada comunitat
autònoma prevegi a aquest efecte, poden establir con-
trols serològics amb resultat negatiu davant la gE del
virus de la malaltia d’Aujeszky, als animals de cria majors
de tres mesos.

En el cas que el sistema de producció sigui «tot a
dins-tot a fora», el control s’ha de fer abans de la sortida
dels animals.
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b) Explotacions de producció.
Anualment, almenys, s’ha de fer un control dels repro-

ductors, amb resultat negatiu davant la gE del virus de
la malaltia d’Aujeszky, d’acord amb les mides de mostra
que preveu l’annex IV.

Les comunitats autònomes, complementàriament i
d’acord amb les mides de mostra que cada comunitat
autònoma prevegi a aquest efecte, poden establir con-
trols serològics amb resultat negatiu davant la gE del
virus de la malaltia d’Aujeszky, als animals d’engreix
majors de tres mesos.

c) Explotacions d’engreix i de transició de garrins.
S’han de fer controls aleatoris amb una freqüència

mínima anual, duts a terme en explotació o bé alter-
nativament en escorxador, amb resultat negatiu davant
la gE del virus de la malaltia d’Aujeszky.

CAPÍTOL III

Suspensió i recuperació de la qualificació

Quan es detecti la presència d’animals clínicament
malalts o serològicament positius a la gE, s’ha de procedir
a la confirmació epidemiològica, virològica o molecular
de la malaltia. Si es confirma, queda suspesa tempo-
ralment la qualificació de l’explotació afectada.

La qualificació esmentada es recupera una vegada
sacrificats tots els animals afectats, una vegada que a
l’explotació s’hagin realitzat una altra vegada, amb resul-
tat negatiu, els controls que estableix el capítol I d’aquest
annex, referits a l’obtenció del títol, sempre que es man-
tingui un pla vacunal aprovat per l’autoritat competent
de la comunitat autònoma.

CAPÍTOL IV

Canvi de qualificació

Una explotació porcina es pot qualificar d’oficialment
indemne quan compleixi els requisits que estableix l’an-
nex III.

CAPÍTOL V

Qualificació d’indemne de província, illa, comarca vete-
rinària o unitat veterinària local

Es consideren indemnes aquelles en què totes les
explotacions que s’hi incloguin estiguin qualificades d’in-
demnes de la malaltia d’Aujeszky.

ANNEX III

Explotació, comarca veterinària, unitat veterinària
local, província o illa oficialment indemne de la malaltia

d’Aujeszky

CAPÍTOL I

Obtenció del títol

Es qualifica una explotació d’oficialment indemne de
la malaltia d’Aujeszky quan:

1. A l’explotació no s’hagin registrat signes clínics,
patològics o serològics de la malaltia d’Aujeszky durant
els últims 12 mesos.

Així mateix, no s’han d’haver registrat signes clínics,
patològics o serològics de la malaltia d’Aujeszky durant
els últims 12 mesos a les explotacions localitzades en
una zona de 5 km al voltant de l’explotació. Això no
obstant, aquest requisit no és exigible quan en aquestes
explotacions s’hagin aplicat amb regularitat, sota la
supervisió de l’autoritat competent, les mesures de lluita,

control i eradicació que estableix aquest Reial decret,
sempre que aquestes mesures hagin evitat efectivament
la propagació de la malaltia a l’explotació.

2. No es trobin animals vacunats contra la malaltia
d’Aujeszky des dels últims 12 mesos com a mínim.

3. A les explotacions de selecció, de multiplicació,
de producció, de recria de reproductors, de transició de
reproductores primípares i als centres d’inseminació arti-
ficial, a més dels requisits que preveuen els apartats
1 i 2 d’aquest capítol, s’hagin dut a terme, als repro-
ductors, d’acord amb les mides de mostra que preveu
l’annex IV, dos controls serològics, amb un interval mínim
de quatre mesos, amb resultat negatiu quant a la pre-
sència d’anticossos davant la gE i la gB del virus de
la malaltia d’Aujeszky. Això no obstant, als animals repro-
ductors que estaven presents a l’explotació des d’abans
de la data de suspensió de la vacunació, o que hagin
tingut entrada des d’una explotació oficialment indemne
on estaven presents des d’abans de la data de suspensió
de la vacunació, només se’ls exigeix resultat negatiu
quant a la presència d’anticossos davant la gE del virus
de la malaltia d’Aujeszky.

Les comunitats autònomes, complementàriament i
d’acord amb les mides de mostra que cada comunitat
autònoma prevegi a aquest efecte, poden establir con-
trols serològics amb resultat negatiu quant a la presència
d’anticossos davant la gE i la gB del virus de la malaltia
d’Aujeszky, als animals de cria o d’engreix majors de
tres mesos.

Després de dur a terme les proves serològiques
esmentades, a l’explotació només hi ha d’haver animals
que hi hagin nascut o que procedeixin d’explotacions
de la mateixa qualificació sanitària.

4. En el cas de les explotacions d’engreix i de les
explotacions de transició de garrins, a més dels requisits
que estableixen els apartats 1 i 2 d’aquest capítol, es
qualifiquen d’oficialment indemnes de la malaltia d’Au-
jeszky si reben animals exclusivament d’explotacions
qualificades d’oficialment indemnes i es fan revisions
aleatòries en escorxador o explotació amb resultat nega-
tiu quant a la presència d’anticossos davant la gE i la
gB del virus de la malaltia d’Aujeszky.

CAPÍTOL II

Manteniment del títol

1. Els animals de l’explotació no han de presentar
signes de la malaltia.

2. Per mantenir la qualificació és necessari dur a
terme els controls següents:

a) Explotacions de selecció, de multiplicació, de
recria de reproductors, de transició de reproductores pri-
mípares i de producció.

S’han de dur a terme controls quadrimestrals als
reproductors, amb resultat negatiu davant la gE i la gB
del virus de la malaltia d’Aujeszky, d’acord amb les mides
de mostra que preveu l’annex IV.

Això no obstant, a les explotacions ubicades en pro-
víncies incloses a l’annex I de la Decisió de la Comissió
2001/618/CE, la freqüència dels controls ha de ser
anual.

Les comunitats autònomes, complementàriament i
d’acord amb les mides de mostra que cada comunitat
autònoma prevegi a aquest efecte, poden establir con-
trols serològics amb resultat negatiu quant a la presència
d’anticossos davant la gE i la gB del virus de la malaltia
d’Aujeszky, als animals de cria o d’engreix majors de
tres mesos.

El mostratge sempre s’ha d’adreçar a reproductors
de diferent edat i especialment als de nou ingrés.

b) Explotacions d’engreix i de transició de garrins.
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S’han de dur a terme controls aleatoris amb una fre-
qüència mínima quadrimestral, duts a terme en explo-
tació o bé alternativament en escorxador, amb resultat
negatiu davant la gE i la gB. Això no obstant, a les explo-
tacions ubicades en províncies incloses a l’annex I de
la Decisió de la Comissió 2001/618/CE, la freqüència
dels controls ha de ser anual.

c) Centres d’inseminació artificial.
S’han de dur a terme controls quadrimestrals dels repro-

ductors, amb resultat negatiu davant la gE i la gB, d’acord
amb les mides de mostra que preveu l’annex IV.

Això no obstant, a les explotacions ubicades en pro-
víncies incloses a l’annex I de la Decisió de la Comissió
2001/618/CE, la freqüència dels controls ha de ser
anual.

El mostratge sempre s’ha d’adreçar a reproductors
de diferent edat i especialment als de nou ingrés.

CAPÍTOL III

Suspensió i recuperació de la qualificació

Quan es detecti la presència d’animals clínicament
malalts o serològicament positius a la gE, s’ha de procedir
a la confirmació epidemiològica, virològica o molecular
de la malaltia. Si es confirma, queda suspesa tempo-
ralment la qualificació de l’explotació afectada.

La presència d’animals clínicament malalts o sero-
lògicament positius a la gE dóna lloc a la suspensió tem-
poral de la qualificació de l’explotació afectada. Aquesta
qualificació es recupera una vegada sacrificats tots els
animals afectats, un cop que a l’explotació s’hagin rea-
litzat una altra vegada, amb resultat negatiu, els controls
que estableix el capítol I d’aquest annex referits a l’ob-
tenció del títol, sempre que no es trobin animals vacunats
contra la malaltia d’Aujeszky des dels últims 12 mesos
com a mínim.

CAPÍTOL IV

Qualificació d’oficialment indemne de província, illa,
comarca veterinària o unitat veterinària local

Es consideren indemnes aquelles en què totes les
explotacions que s’hi inclouen estiguin qualificades d’o-
ficialment indemnes de la malaltia d’Aujeszky.

ANNEX IV

Taules per determinar la presència de la malaltia en
una explotació

Cens total Cens per controlar

1-25 Tots
26-30 26
31-40 31
41-50 35
51-70 40

71-100 45
101-200 51

201-1.200 57
T1.200 59

Càlcul de la mida de mostra necessària per detectar
la prevalença del 5% amb una fiabilitat del 95%.

ANNEX V
Normes relatives a les proves serològiques de la malal-
tia d’Aujeszky-Protocol sobre les proves d’immunoab-
sorció enzimàtica (ELISA) per detectar anticossos con-
tra el virus de la malaltia d’Aujeszky (virus complet),
contra la glicoproteïna B (ADV-gB) o contra la glico-

proteïna (ADV-gE)

1. El Laboratori Central de Veterinària d’Algete (Ma-
drid) ha de contrastar els equips de proves ELISA ADV-gE
mitjançant l’aplicació dels criteris que indiquen els parà-
grafs a), b) i c) de l’apartat 2 d’aquest annex. La Sub-
direcció General de Sanitat Animal del Ministeri d’Agri-
cultura, Pesca i Alimentació ha de vetllar perquè només
es registrin els equips de proves ELISA ADV-gE que com-
pleixin els requisits esmentats. Els exàmens que pre-
veuen els dits paràgrafs a) i b) s’han de portar a terme
abans de l’autorització dels equips de proves, i poste-
riorment cada lot s’ha de sotmetre, com a mínim, a l’exa-
men que assenyala el paràgraf c), abans de distribuir-los.

2. Normalització, sensibilitat i especificitat de la prova.
a) La sensibilitat de la prova ha de ser tal que els

següents sèrums de referència comunitaris proporcionin
un resultat positiu.

Sèrum de referència comunitari ADV1 en una dilució
d’1:8.

Sèrum de referència comunitari ADV-gE A.
Sèrum de referència comunitari ADV-gE B.
Sèrum de referència comunitari ADV-gE C.
Sèrum de referència comunitari ADV-gE D
Sèrum de referència comunitari ADV-gE E.
Sèrum de referència comunitari ADV-gE F.
b) L’especificitat de la prova ha de ser d’una manera

que els següents sèrums de referència comunitaris pro-
porcionin un resultat negatiu:

Sèrum de referència comunitari ADV-gE G.
Sèrum de referència comunitari ADV-gE H.
Sèrum de referència comunitari ADV-gE J.
Sèrum de referència comunitari ADV-gE K.
Sèrum de referència comunitari ADV-gE L.
Sèrum de referència comunitari ADV-gE M.
Sèrum de referència comunitari ADV-gE N.
Sèrum de referència comunitari ADV-gE O.
Sèrum de referència comunitari ADV-gE P.
Sèrum de referència comunitari ADV-gE Q.
c) Per controlar els lots, el sèrum de referència

comunitari ADV1 ha de proporcionar un resultat positiu
a la dilució 1:8 i un dels sèrums de referència comunitaris
d’ADV-gE G a ADV-gE Q, de la llista b), ha de donar
un resultat negatiu.

3. El Laboratori Central de Veterinària d’Algete (Ma-
drid) és l’encarregat de comprovar la qualitat de la tèc-
nica ELISA i, en particular, de la producció i normalització
de sèrums de referència nacionals d’acord amb els
sèrums de referència comunitaris.

ANNEX VI
Informació anual per al seguiment de la malaltia

d’Aujeszky

A l’informe han de constar, com a mínim, les dades
següents:

a) Nombre d’explotacions registrades.
b) Cens d’animals.
c) Nombre d’explotacions i animals vacunats.
d) Nombre d’explotacions qualificades.
e) Nombre d’explotacions controlades serològica-

ment i resultats.
f) Nombre de controls serològics efectuats i resul-

tats d’aquests controls.


