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depèn únicament de la concentració en la majoria dels 
mètodes corrents d’anàlisi.

d) Càlcul de la taxa de recuperació i expressió dels 
resultats.

El resultat analític s’expressa de forma corregida o 
sense corregir en funció de la recuperació. S’ha d’indicar 
la forma d’expressió i la taxa de recuperació.

El resultat analític corregit en funció de la recuperació 
s’utilitza per a la conformitat del lot, segons l’apartat 5 de 
l’annex I.

El resultat analític s’expressa x +/-U, en què x és el 
resultat analític i U la incertesa de mesurament.

e) Normes de qualitat aplicables als laboratoris.
Els laboratoris s’han d’ajustar al que regula el Reial 

decret 1397/1995, de 4 d’agost, pel qual s’aproven mesu-
res addicionals sobre el control oficial dels productes 
alimentaris.

MINISTERI D’ECONOMIA

6404  CORRECCIÓ d’errades del Reial decret 304/2004, 
de 20 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament 
de plans i fons de pensions. («BOE» 88, 
de 12-4-2004.)

Havent observat errades en el Reial decret 304/2004, 
de 20 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de plans i 
fons de pensions, publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat» 
número 48, de 25 de febrer de 2004, i en el suplement 
en català número 6, d’1 de març de 2004, es procedeix a 
fer-ne les rectificacions oportunes referides a la versió en 
llengua catalana:

A la pàgina 1528, segona columna, article 9.3.d), ha de 
desaparèixer l’incís «i se li reconegui el dret a la prestació 
per desocupació en la modalitat assistencial».

A la pàgina 1566, primera columna, article 95.5, la redac-
ció ha de ser substituïda per la següent:

«5. La Direcció General d’Assegurances i Fons de 
Pensions pot acordar motivadament, si s’escau, l’incís 
dels procediments de mesures d’intervenció administra-
tiva regulats en el capítol IX del text refós de la Llei de 
regulació dels plans i fons de pensions.»

MINISTERI D’AGRICULTURA, 
PESCA I ALIMENTACIÓ

6426  REIAL DECRET 479/2004, de 26 de març, pel qual 
s’estableix i es regula el Registre general d’ex-
plotacions ramaderes. («BOE» 89, de 13-4-2004.)

La necessitat de registrar les explotacions ramaderes, 
com a instrument de la política en matèria de sanitat ani-
mal i d’ordenació sectorial ramadera, està recollida a la 
legislació nacional i comunitària tant de caràcter horitzon-
tal com sectorial. Així, la Directiva 92/102/CEE del Consell, 

de 27 de novembre de 1992, relativa a la identificació i 
el registre d’animals, incorporada a l’ordenament jurídic 
espanyol pel Reial decret 205/1996, de 9 de febrer, pel 
qual s’estableix un sistema d’identificació i registre de les 
espècies bovina, porcina, ovina i cabrum, esmenta a l’arti-
cle 3 l’obligació de disposar de llistes actualitzades de les 
explotacions de les esmentades espècies, que continguin 
les seves dades bàsiques.

D’altra banda, la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat 
animal, estableix, a l’apartat 1 de l’article 38, que totes les 
explotacions d’animals han d’estar registrades a la comuni-
tat autònoma en què radiquin i les dades bàsiques d’aquests 
registres han de ser incloses en un registre nacional de 
caràcter informatiu. Per tant, l’Estat ha considerat indispen-
sable crear un registre on es recullin les dades bàsiques 
de totes les explotacions ramaderes ubicades a Espanya i, 
d’acord amb la seva competència de coordinació, el registre 
d’aquestes dades per les comunitats autònomes.

L’objecte principal d’aquest Reial decret és desplegar 
reglamentàriament la Llei esmentada, per establir i regu-
lar el Registre general d’explotacions ramaderes (REGA), 
que aprofita l’experiència adquirida pels sistemes d’iden-
tificació i registre de bovins (SIMOGAN) i porcins (SIMO-
PORC), que regulen el Reial decret 1980/1998, de 18 de 
setembre, pel qual s’estableix un sistema d’identificació i 
registre dels animals de l’espècie bovina, i el Reial decret 
1716/2000, de 13 d’octubre, sobre normes sanitàries per 
a l’intercanvi intracomunitari d’animals de les espècies 
bovina i porcina, desplegats per l’Ordre de 21 de desem-
bre de 1999, per la qual es crea la Mesa de coordinació 
d’identificació i registre dels animals de l’espècie bovina 
i es regula una base de dades informatitzada, i l’Ordre 
APA/3164/2002, d’11 de desembre, per la qual s’estableix 
i es regula la base de dades informatitzada del Sistema 
nacional d’identificació i registre de moviment dels porcins 
(SIMOPORC). D’altra banda, aquest Reial decret també té 
en compte les noves exigències en matèria de registre de 
la normativa ja en vigor o en preparació per a la resta de 
les espècies d’interès en ramaderia. 

A més d’establir l’estructura i els continguts bàsics 
del Registre general d’explotacions ramaderes, aquest 
Reial decret estableix les obligacions dels titulars de les 
explotacions en relació amb els registres de les autoritats 
competents de les comunitats autònomes, el codi d’iden-
tificació que aquestes han d’assignar a cada explotació, 
així com la relació d’aquests registres amb el Registre 
general d’explotacions ramaderes.

D’altra banda, és necessari establir un òrgan de coor-
dinació amb les comunitats autònomes que substitueixi la 
Mesa de coordinació d’identificació i registre dels animals 
de l’espècie bovina, establerta a l’empara de la disposició 
addicional segona del Reial decret 1980/1998, de 18 de 
setembre, i desplegada mitjançant l’Ordre de 21 de desembre 
de 1999, de manera que l’àmbit del nou òrgan comprengui 
totes les espècies animals d’interès ramader.

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

Aquest Reial decret es dicta en virtut de l’habilitació 
continguda a la disposició final cinquena de la Llei 8/2003, 
de 24 d’abril, de sanitat animal.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació, amb l’aprovació prèvia de la ministra 
d’Administracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Es-
tat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la 
reunió del dia 26 de març de 2004,

D I S P O S O :

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

1. Aquest Reial decret té per objecte establir i regular 
el Registre general d’explotacions ramaderes (REGA, d’ara 
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endavant), així com les dades necessàries per dur-hi a 
terme les inscripcions i la caracterització del codi d’identifi-
cació de cada explotació, d’acord amb el que preveu l’arti-
cle 38.1 de la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal. 

2. S’aplica als animals de producció tal com els defi-
neix l’article 3.2 de la Llei 8/2003, de 24 d’abril, i, en parti-
cular, als pertanyents a les espècies esmentades a l’annex I 
d’aquest Reial decret. No s’aplica als animals de compa-
nyia, als animals domèstics, ni a la fauna silvestre, tal com 
es defineixen en els apartats 3, 4 i 5, respectivament, de 
l’article 3 de la Llei 8/2003, de 24 d’abril. Les disposicions 
normatives específiques de cada sector poden establir, 
així mateix, excepcions en el registre de les explotacions 
sense fins lucratius.

3. Aquest Reial decret és aplicable a tot el territori 
nacional. 

Article 2. Definicions.

Als efectes d’aquest Reial decret, són aplicables les 
definicions següents: 

a) Explotació: qualsevol instal·lació, construcció o, 
en el cas de la cria a l’aire lliure, qualsevol lloc on es tin-
guin, es criïn o es manegin o s’exposin al públic animals 
de producció, tal com es defineixen a l’article 3.2 de la 
Llei 8/2003, de 24 d’abril, amb fins lucratius o sense. A 
aquests efectes, s’hi entenen inclosos els nuclis zoològics, 
els escorxadors i altres llocs en què es realitzi el sacrifici 
d’animals, els centres en què es portin a terme especta-
cles taurins, les instal·lacions dels operadors comercials i 
els centres de concentració. 

b) Titular d’explotació: qualsevol persona física o 
jurídica propietària o responsable dels animals, fins i tot 
amb caràcter temporal.

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

Article 3. Registre general d’explotacions ramaderes 
(REGA).

1. El Registre general d’explotacions ramaderes 
(REGA), adscrit a la Direcció General de Ramaderia del 
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, ha d’in-
cloure les dades que consten en els registres gestionats 
pels òrgans competents de les comunitats autònomes.

2. El REGA té caràcter públic i informatiu i es consti-
tueix en una base de dades informatitzada.

3. Les comunitats autònomes han d’inscriure en un 
registre les explotacions que s’ubiquin en el seu àmbit 
territorial, almenys amb les dades que s’assenyalen a 
l’annex II, classificades segons els tipus d’explotació 
establerts a l’annex III, sense perjudici de les disposicions 
normatives específiques de cada sector, i han d’assignar 
a cada explotació un codi d’identificació d’explotació, 
d’acord amb el que estableix l’article 5.

4. Les comunitats autònomes han de comunicar a la 
Direcció General de Ramaderia les dades esmentades a 
l’esmentat annex II que constin en els seus registres, als 
efectes de la seva inclusió al REGA. 

5. Així mateix, forma part del REGA la informació no 
continguda a l’annex II que s’inclou a: 

a) Les bases de dades establertes, per als bòvids, per 
l’article 12 del Reial decret 1980/1998, de 18 de setembre, 
pel qual s’estableix un sistema d’identificació i registre 
per als animals de l’espècie bovina, i, per al porcí, per l’ar-
ticle 12.1.B i C 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, desplegades, 
respectivament, per l’Ordre de 21 de desembre de 1999 i 
l’Ordre APA/3164/2002, d’11 de desembre.

b) Els registres establerts per l’article 7 del Reial 
decret 324/2000, de 3 de març, pel qual s’estableixen nor-

mes bàsiques d’ordenació de les explotacions porcines, 
per l’article 6 del Reial decret 209/2002, de 22 de febrer, 
pel qual s’estableixen normes d’ordenació de les explo-
tacions apícoles, i per l’article 3 del Reial decret 372/2003, 
de 28 de març, pel qual s’estableix i es regula el Registre 
general d’establiments de gallines ponedores.

6. Als efectes del que estableixen els apartats 3, 4 i 
5, els registres de les comunitats autònomes han d’estar 
informatitzats i el seu sistema de gestió ha de permetre, 
en tot cas, que les altes, les baixes i les modificacions que 
s’hi facin tinguin reflex immediat en el REGA. Les comuni-
tats autònomes han de tenir accés informàtic al REGA per 
a la informació que els competeix, sense perjudici dels 
límits que legalment corresponguin per a la protecció de 
les dades de caràcter personal.

7. En els casos en què s’interrompi l’activitat de les 
explotacions durant un període d’un any, s’ha de procedir 
a considerar l’explotació inactiva. Si transcorren més de 
dos anys des de la consideració d’inactivitat sense que 
l’explotació torni a reprendre la seva activitat, s’ha de 
donar de baixa en el registre corresponent, llevat que 
hi hagi una causa de força major, amb el corresponent 
procediment previ en què s’ha de donar audiència a 
l’interessat. 

8. Una vegada obtinguts tots els permisos, autorit-
zacions o llicències exigibles per la normativa vigent, cap 
nova explotació pot iniciar l’activitat sense estar regis-
trada i haver rebut el corresponent codi d’identificació.

Article 4. Obligacions dels titulars d’explotació.

1. El titular d’explotació ha de facilitar a les autoritats 
competents, abans del començament de la seva activitat, 
almenys les dades necessàries per al registre que figuren 
a l’annex IV.

2. El titular d’explotació ha de comunicar els canvis 
a les dades consignades en el registre a l’autoritat com-
petent en el termini que aquesta determini, que no pot 
excedir un mes des que es produeixin.

3. Les dades sobre els censos de les explotacions 
s’han de comunicar a l’autoritat competent com a mínim 
una vegada l’any. Sobre això, el cens s’ha de comunicar 
abans de l’1 de març de cada any, i s’ha d’indicar el cens 
mitjà de l’any anterior o el cens que s’estableixi en les 
disposicions normatives específiques de cada sector, en 
la forma que determini l’autoritat competent. Sense per-
judici d’això, l’autoritat competent pot actualitzar el cens 
de les explotacions, amb motiu de les actuacions admi-
nistratives que hi porti a terme.

Article 5. Assignació del codi d’identificació a cada 
explotació.

Les autoritats competents de les comunitats 
autònomes han d’assignar a cada explotació un codi 
d’identificació, que garanteixi la seva identificació de 
manera única. L’estructura de l’esmentat codi és la 
següent: 

a) «ES» que identifica Espanya.
b) Dos dígits que identifiquen la província, segons la 

codificació de l’Institut Nacional d’Estadística.
c) Tres dígits que identifiquen el municipi, segons la 

codificació de l’Institut Nacional d’Estadística.
d) Set dígits que identifiquen l’explotació dins del 

municipi de manera única.

Article 6. Inscripció en el registre.

Una vegada rebudes en el registre establert a aquest 
efecte en cada comunitat autònoma les dades completes 
de qualsevol explotació, s’ha de realitzar, si així correspon 
d’acord amb el que estableix l’article 3.8, l’assignació del 
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codi d’identificació d’explotació, la comunicació al titular, 
la inscripció en el registre i la modificació, suspensió o 
extinció de la inscripció quan correspongui. 

Article 7. Controls.

Les autoritats competents han de fer els controls 
necessaris, administratius i sobre el terreny, per garantir 
el compliment d’aquest Reial decret.

Article 8. Comitè nacional de coordinació d’identificació 
del bestiar i registre d’explotació de les espècies d’in-
terès ramader.

1. Es constitueix el Comitè nacional de coordinació 
d’identificació del bestiar i registre d’explotació de les 
espècies d’interès ramader com a òrgan col·legiat, adscrit 
a la Direcció General de Ramaderia del Ministeri d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació.

2. El Comitè està integrat pels membres següents: 
a) President: el subdirector general d’Ordenació 

d’Explotacions de la Direcció General de Ramaderia.
b) Vicepresident: el subdirector general adjunt d’Or-

denació d’Explotacions.
c) Vocals: un representant de cada comunitat autò-

noma que acordi integrar-se en aquest òrgan, el subdi-
rector general de Sanitat Animal, el subdirector general 
de Boví i Oví, el subdirector general de Porcí, Avicultura 
i altres Produccions Ramaderes, el subdirector general 
d’Alimentació Animal i Zootècnia, el subdirector general 
d’Informàtica i Comunicacions del Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació, i el subdirector general d’Intervenció 
de Mercats i Gestió de la Taxa Suplementària de la Quota 
Làctia del Fons Espanyol de Garantia Agrària.

d) Secretari: un funcionari que ocupi, com a mínim, 
el lloc de cap de secció en la relació de llocs de treball 
de la Subdirecció General d’Ordenació d’Explotacions, 
designat pel titular.

3. En els casos de vacant, absència o malaltia, o una 
altra causa legal, el president és substituït pel vicepresident.

4. El Comitè pot aprovar les seves pròpies normes de 
funcionament. En tot el que no prevegin aquestes, s’aplica 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administra-
tiu comú. El Comitè es reuneix mitjançant convocatòria 
del president o a sol·licitud de qualsevol dels seus mem-
bres, i com a mínim una vegada cada trimestre. 

5. Són funcions del Comitè nacional de coordinació 
d’identificació del bestiar i registre d’explotació de les 
espècies d’interès ramader: 

a) Proposar les mesures necessàries que assegurin 
el funcionament coordinat dels sistemes d’identificació i 
registre de les espècies d’interès ramader en tot el terri-
tori nacional.

b) Efectuar les tasques d’estudi i assessorament que 
es requereixin per adaptar la normativa nacional sobre 
identificació i registre a les necessitats que es plantegin.

c) Acordar la constitució de grups de treball específics. 

6. Les despeses en concepte d’indemnitzacions per 
realització de serveis, dietes i desplaçaments que s’originin 
per la participació en reunions dels integrants del Comitè 
són a compte de les seves respectives administracions. 

Article 9. Règim sancionador.

En cas d’incompliment del que disposa aquest Reial 
decret, és aplicable el règim d’infraccions i sancions apli-
cable d’acord amb el que estableixen la Llei 8/2003, de 24 
d’abril, de sanitat animal, i 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, sense perjudici de les responsabilitats 
civils, penals o d’un altre ordre que hi puguin concórrer.

Disposició addicional primera. Recursos humans i mate-
rials.

El funcionament del Registre general d’explotacions 
ramaderes i del Comitè nacional de coordinació d’identifica-
ció del bestiar i registre d’explotació de les espècies d’interès 
ramader ha de ser atès amb els mitjans personals i materials 
existents al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

Disposició addicional segona. Explotacions els titulars 
de les quals són els ministeris de Defensa i de l’Inte-
rior i els seus organismes públics.

Pel que fa a les explotacions els titulars de les quals 
siguin els ministeris de Defensa i de l’Interior o els seus 
organismes públics, les disposicions d’aquest Reial decret 
s’apliquen exclusivament mitjançant la comunicació entre 
els ministeris esmentats i el Ministeri d’Agricultura, Pesca 
i Alimentació de totes les dades que siguin rellevants als 
efectes d’aquest Reial decret, i poden establir els instru-
ments que en cada moment es considerin oportuns.

Disposició addicional tercera. Referència a la normativa 
derogada.

Les referències que contingui la normativa vigent als 
preceptes assenyalats a la disposició derogatòria única 
s’entenen referides a aquest Reial decret. En concret, les 
referències a la Mesa de coordinació d’identificació i regis-
tre dels animals de l’espècie bovina s’entenen referides al 
Comitè nacional de coordinació d’identificació del bestiar i 
registre d’explotació de les espècies d’interès ramader.

Disposició transitòria única. Explotacions en funciona-
ment. 

1. Els titulars d’explotacions que estiguin en funciona-
ment abans de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret i 
que no estiguin inscrites en els registres de les comunitats 
autònomes, així com els d’explotacions en què en el seu 
registre vigent no s’incloguin totes les dades consignades a 
l’annex IV o hagin tingut modificacions respecte a les regis-
trades, han de facilitar a les autoritats competents les dades 
ac tualitzades necessàries per a la seva correcta inscripció en 
el registre en el termini màxim de sis mesos des de l’entrada 
en vigor d’aquest Reial decret, sense perjudici que les comu-
nitats autònomes puguin establir un altre termini inferior.

2. L’autoritat competent ha de procedir, si s’escau, a 
la inscripció corresponent en el registre i a la seva notifi-
cació als interessats, amb el codi d’identificació assignat 
a cada explotació. 

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queda derogada qualsevol altra disposició, del mateix 
rang o inferior, en tot el que s’oposi a aquest Reial decret, 
i en particular: 

a) L’article 3 del Reial decret 205/1996, de 9 de febrer, 
pel qual s’estableix un sistema d’identificació i registre dels 
animals de les espècies bovina, porcina, ovina i cabrum.

b) La disposició addicional segona del Reial decret 
1980/1998, de 18 de setembre, pel qual s’estableix un sistema 
d’identificació i registre dels animals de l’espècie bovina.

c) Els articles 1 al 5, ambdós inclosos, de l’Ordre de 21 
de desembre de 1999, per la qual es crea la Mesa de coor-
dinació d’identificació i registre dels animals de l’espècie 
bovina i es regula una base de dades informatitzada. 

d) L’apartat 6 de l’article 7 del Reial decret 324/2000, 
de 3 de març, pel qual s’estableixen normes bàsiques 
d’ordenació de les explotacions porcines.
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Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa 
l’article 149.1.13a i 16a de la Constitució, que atribueix a l’Es-
tat la competència exclusiva en matèria de bases i coordi-
nació de la planificació general de l’activitat econòmica i de 
bases i coordinació general de la sanitat, respectivament. 

Disposició final segona. Modificació del Reial decret 
205/1996, de 9 de febrer, pel qual s’estableix un sis-
tema d’identificació i registre dels animals de les 
espècies porcina, ovina i cabrum.

El Reial decret 205/1996, de 9 de febrer, pel qual s’esta-
bleix un sistema d’identificació i registre dels animals de 
les espècies porcina, ovina i cabrum, queda modificat de 
la manera següent: 

U. L’article 7 té la redacció següent: 
«Article 7. Identificació dels animals de l’espècie 

porcina.
Tots els animals de l’espècie porcina han de ser 

marcats al més aviat possible i, en qualsevol cas, 
abans de sortir de l’explotació amb una marca, con-
sistent en un cròtal auricular o un tatuatge segons 
el que estableixi l’autoritat competent, de caracte-
rístiques similars a les descrites a l’annex V. Aquesta 
marca ha de determinar l’explotació de la qual pro-
cedeixen els animals i ha de consistir, com a mínim, 
en la seqüència de lletres i números següent: 

a) Un màxim de tres dígits corresponents al 
número del municipi, d’acord amb la codificació INE.

b) Les sigles de la província d’acord amb l’an-
nex I d’aquest Reial decret.

c) Un màxim de set dígits que identifiquin, de 
manera única, l’explotació dins el municipi.

En el cas dels animals destinats a intercanvis, la 
marca s’ha de completar amb la indicació “ES” al 
començament de la seqüència de lletres i números.»

Dos. L’apartat 1 de l’article 8 queda redactat de la 
manera següent: 

«1. Els titulars o posseïdors d’animals de les 
espècies ovina i cabrum els han d’identificar amb una 
marca, consistent en un cròtal auricular o un tatuatge 
d’acord amb el que determini l’autoritat competent, 
al més aviat possible i, en tot cas, abans de deixar 
l’explotació o d’haver complert 12 mesos, llevat de 
si han parit abans de l’edat esmentada o si han estat 
sotmesos a campanyes oficials de sanejament rama-
der, cas en què s’han d’identificar en aquell moment. 
La marca, de característiques similars a les previs-
tes a l’annex VI, ha de consistir, com a mínim, en la 
seqüència de lletres i números següent: 

a) Un màxim de tres dígits corresponents al 
número del municipi, d’acord amb la codificació INE.

b) Les sigles de la província d’acord amb l’an-
nex I d’aquest Reial decret.

c) Un màxim de set dígits que identifiquin, de 
manera única, l’explotació dins del municipi.

En el cas dels animals destinats a intercanvis, la 
marca s’ha de completar amb la indicació “ES” al 
començament de la seqüència de lletres i números.»

Disposició final tercera. Modificació del Reial decret 
372/2003, de 28 de març, pel qual s’estableix i es 
regula el Registre general d’establiments de gallines 
ponedores.

El paràgraf b) de l’article 2 del Reial decret 372/2003, 
de 28 de març, pel qual s’estableix i es regula el Registre 

general d’establiments de gallines ponedores, queda 
modificat de la manera següent: 

«b) Establiments: tots els llocs de producció en 
els quals s’ubiquin gallines ponedores amb finalitats 
comercials, excepte els destinats exclusivament a la 
cria de gallines ponedores reproductores.»

Disposició final quarta. Facultat de desplegament i 
modificació.

1. Es faculta el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimen-
tació per adoptar, en l’àmbit de les seves atribucions, les 
disposicions i mesures necessàries per al desplegament 
i l’aplicació del que disposa aquest Reial decret, i en par-
ticular per aprovar, mitjançant una ordre, a proposta del 
Comitè establert a l’article 8, els protocols de caràcter 
tècnic que assegurin la coordinació i el funcionament de 
la base de dades informatitzada, que serveix de suport al 
REGA, en el conjunt de l’Estat.

2. Així mateix, es faculta el ministre d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació per modificar mitjançant una ordre 
ministerial els annexos d’aquest Reial decret per motius 
urgents relacionats amb la sanitat animal o per adaptar-
los a la normativa comunitària.

Disposició final cinquena. Entrada en vigor. 

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

Madrid, 26 de març de 2004.

JUAN CARLOS R.  

El ministre d’Agricultura, Pesca
   i Alimentació,

MIGUEL ARIAS CAÑETE

ANNEX I

Espècies i grups d’espècies d’animals
de producció a què es refereix l’article 1.2

Bòvids: incloent-hi els bovins, els búfals i els bisons.
Porcí: porc.
Oví.
Cabrum.
Èquids: incloent-hi els cavalls, els ases, les mules i les 

zebres.
Ocells de corral:

Gallines.
Galls dindis.
Pintades.
Ànecs.
Oques.
Guatlles.
Coloms.
Faisans.
Perdius.
Ocells corredors (Ratites). 

Cuniculicultura: 

Conills. 
Llebres.

Apicultura: abelles.
Espècies pelleteres: 

Visó.
Guineu vermella. 
Llúdria.
Xinxilla.
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Espècies cinegètiques de caça major criades, mantin-
gudes o encebades com a animals de producció:

Cabirols.
Cérvols.
Daines.
Senglars.

Altres.

ANNEX II

Dades mínims que ha de contenir el Registre general
d’explotacions ramaderes (REGA)

A. Relatives al conjunt de l’explotació. 
1. Codi d’identificació de l’explotació assignat per 

l’autoritat competent d’acord amb l’article 5.
2. Dades del titular de l’explotació: cognoms i nom o 

raó social, número o codi d’identificació fiscal (NIF o CIF), 
adreça, codi postal, municipi, província i telèfon.

3. Dades d’altres titulars relacionats amb l’explota-
ció: cognoms i nom o raó social, NIF o CIF i relació amb 
l’explotació.

4. Dades dels responsables sanitaris de l’explotació.
5. Tipus d’explotació de què es tracti segons la clas-

sificació establerta a l’annex III.

B. Relatives a cadascuna de les espècies recollides 
a l’annex I.

1. Espècie.
2. Dades de la ubicació principal on es cria cada 

espècie: adreça, codi postal, municipi i província.
3. Coordenades geogràfiques de la ubicació princi-

pal i de la ubicació o ubicacions secundàries on es cria 
cada espècie, amb l’excepció de les espècies apícoles: 
longitud i latitud.

4. Estat en el registre (alta, inactiva o baixa).
5. Codi local. 
6. Classificació zootècnica.
7. Indicació de si es tracta d’autoconsum o no.
8. Classificació segons el sistema productiu: inten-

siu, extensiu o mixt.
9. Classificació segons criteris de sostenibilitat o 

autocontrol: explotacions ecològiques, integrades o con-
vencionals.

10. Classificació segons la capacitat productiva.
11. Classificació segons la forma de cria: producció 

ecològica, campal, a terra o en gàbies.
12. Cens i data d’actualització.
13. Quan sigui procedent, dades de la integradora 

comercial a què pertanyi, indicant-hi la denominació o 
raó social, CIF, adreça, codi postal, municipi, província, 
telèfon i data de baixa.

14. Quan sigui procedent, codi identificatiu, raó 
social, adreça, codi postal, municipi i província de l’agru-
pació de defensa sanitària.

15. Capacitat màxima.
16. Quan sigui procedent, codi identificatiu, cognoms i 

nom, NIF i telèfon dels veterinaris autoritzats o habilitats.
17. Quan sigui procedent, informació sobre els con-

trols, la qualificació sanitària, vacunacions i tractaments 
que afectin l’espècie considerada.

18. Quan sigui procedent, informació sobre les ins-
peccions efectuades en matèria d’identificació i registre, 
sanitat i benestar animal.

19. Informació sanitària relativa a les restriccions 
d’entrada i sortida que afectin l’espècie considerada dins 
l’explotació, amb indicació de les causes.

La informació dels apartats 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 17 i 
18 s’ha de  recollir sempre que sigui procedent, d’acord 
amb les disposicions normatives aplicables de caràcter 
sectorial i/o sanitari.

ANNEX III

Classificació dels tipus d’explotació 

1. Explotacions ramaderes de producció i reproduc-
ció: les que mantenen i crien animals, o bé per obtenir un 
fi lucratiu de les seves produccions (incloent-hi els ani-
mals selectes, semen o embrions), o bé per al seu destí al 
consum familiar. Així mateix, s’inclouen en aquest tipus 
les explotacions que no pertanyin a cap de les recollides 
a l’apartat 2.

2. Explotacions ramaderes especials. 
2.1 Explotacions de tractants o operadors comer-

cials: les que pertanyen a qualsevol persona física o 
jurídica registrada en l’activitat, dedicada directament 
o indirectament a la compra i venda d’animals amb fins 
comercials immediats, que té una xifra de negoci regular 
amb els esmentats animals i que, en un termini màxim de 
30 dies després d’adquirir els animals, els ven o els trasllada 
de les primeres instal·lacions a d’altres que no li pertanyen.

2.2 Centres de concentració d’animals: tal com es 
defineixen a l’article 3.7 de la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de 
sanitat animal.

2.3 Explotacions d’oci, ensenyament i recerca: instal-
lacions en les quals es mantenen, amb caràcter permanent, 
animals amb finalitats d’esplai o didàctiques, incloent-hi els 
centres en els quals es mantenen animals de les espècies 
esmentades a l’annex I per a experimentació científica.

2.4 Escorxadors: establiments de sacrifici d’animals 
d’acord amb el que estableixen els reials decrets 
147/1993, de 29 de gener, pel qual s’estableixen les condi-
cions sanitàries de producció i comercialització de carn 
fresca, 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 1543/1994, de 8 de juliol, 
pel qual s’estableixen els requisits sanitaris i de policia 
sanitària aplicables a la producció i comercialització de 
carn de conill domèstic i de caça de granja. 

2.5 Places de toros: els edificis o recintes específi-
cament o preferentment construïts per a la celebració 
d’espectacles taurins. 

2.6 Centres d’inspecció: tal com es defineixen a 
l’apartat 25 de l’article 3 de la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de 
sanitat animal.

2.7 Centres de quarantena: tal com es defineixen a 
l’apartat 26 de l’article 3 de la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de 
sanitat animal.

2.8 Punts de parada: tal com es defineixen al Reial 
decret 1041/1997, de 27 de juny, pel qual s’estableixen 
les normes relatives a la protecció dels animals durant el 
transport.

2.9 Pastures: les explotacions que allotgen bestiar de 
manera permanent o ocasional per a l’aprofitament mit-
jançant pasturatge de les produccions vegetals naturals o 
sembrades del terreny.

2.10 Centres de sacrifici domiciliari: els centres esta-
blerts per l’autoritat competent on se sacrifiquen porcins 
per a autoconsum.

ANNEX IV

Dades mínimes que el titular de l’explotació ha de 
facilitar a les autoritats competents

a) Dades mínimes que s’han de facilitar en el cas de 
les explotacions classificades, segons l’annex III, d’acord 
amb els tipus següents:

1. Explotacions ramaderes de producció i reproducció.
2.1 Explotacions de tractants o operadors comercials.
2.2 Centres de concentració d’animals.
2.3 Explotacions d’oci, ensenyament i recerca.
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2.9 Pastures.
Per a aquests tipus d’explotacions, el titular ha de faci-

litar les dades indicades a l’apartat A. 2, 3 i 5 de l’annex II 
i a l’apartat B.1,2 i 7 a 14 de l’annex II.

b) Dades mínimes que s’han de facilitar en el cas de 
les explotacions classificades, segons l’annex III, d’acord 
amb els tipus següents:

2.4 Escorxadors.
2.5 Places de toros.
2.6 Centres d’inspecció.
2.7 Centres de quarantena.
2.8 Punts de parada.
2.10 Centres de sacrifici domiciliari.
Per a aquests tipus d’explotacions, el titular ha de faci-

litar les dades indicades a l’apartat A.2,3 i 5 de l’annex II i 
a l’apartat B.1 i 2 de l’annex II.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

6427  ORDRE PRE/935/2004, de 6 d’abril, per la 
qual es modifiquen els annexos II dels reials 
decrets 280/1994, de 18 de febrer, i 569/1990, 
de 27 d’abril, pels quals s’estableixen els límits 
màxims de residus de plaguicides i el seu con-
trol en determinats productes d’origen vegetal 
i animal. («BOE» 89, de 13-4-2004.)

Els límits màxims de residus de plaguicides es regu-
len, per als productes d’origen vegetal i animal, pel Reial 
decret 280/1994, de 18 de febrer, pel qual s’estableixen els 
límits màxims de residus de plaguicides i el seu control 
en determinats productes d’origen vegetal, modificat per 
última vegada pel Reial decret 198/2000, d’11 de febrer, i 
pel Reial decret 569/1990, de 27 d’abril, relatiu a la fixació 
de continguts màxims de residus de plaguicides sobre i 
en els productes d’origen animal, modificat per última 
vegada pel Reial decret 1800/1999, de 26 de novembre, 
respectivament. Així mateix, d’acord amb les disposi-
cions finals primeres dels dos reials decrets, els annexos 
han estat actualitzats successivament.

La Directiva 2004/2/CE, de la Comissió, de 9 de gener 
de 2004, ha fixat nous límits màxims de residus de fena-
mifòs en determinats productes d’origen vegetal, incloses 
les fruites i hortalisses, els cereals i en els productes ali-
mentaris d’origen animal, per modificació dels annexos 
de les directives 86/362/CEE, 86/363/CEE i 90/642/CEE, del 
Consell.

D’altra banda, la correcció d’errades de la Directiva 
2003/60/CE de la Comissió, de 18 de juny de 2003, publi-
cada en el «Diari Oficial de la Unió Europea» de 21 de 
gener de 2004, ha motivat la necessitat de modificar els 
límits màxims de residus establerts a l’annex I de l’Ordre 
PRE/3058/2003 per a la substància activa diquat. Els errors 
detectats en les substàncies actives famoxadona i iprova-
licarb ja havien estat corregits a l’Ordre PRE/3058/2003.

Atenent la necessitat d’incorporar a l’ordenament jurí-
dic intern la Directiva 2004/2/CE i adaptar les correccions 
de la Directiva 2003/60/CE, es modifica, d’una banda, l’an-
nex II del Reial decret 280/1994, conforme al que estableix 
la seva disposició final primera, una vegada elevada, per 
la Comissió Conjunta de Residus de Productes Fitosani-
taris als ministres d’Agricultura, Pesca i Alimentació i de 
Sanitat i Consum, la proposta de modificació oportuna. 

Així mateix, es modifica l’annex II del Reial decret 
569/1990, d’acord amb la seva disposició final primera en 
la redacció que en fa el Reial decret 2460/1996, de 2 de 
desembre.

En el procediment d’elaboració de les disposicions 
afectades han estat consultats els sectors afectats i les 
comunitats autònomes.

En virtut d’això, amb l’informe previ favorable de la 
Comissió Interministerial per a l’Ordenació Alimentària, a 
proposta conjunta del ministre d’Agricultura, Pesca i Ali-
mentació i de la ministra de Sanitat i Consum, disposo:

Article primer. Modificació del Reial decret 280/1994, de 
18 de febrer.

Es modifica l’annex II del Reial decret 280/1994, amb la 
substitució dels límits màxims de residus que hi figuren 
per a les substàncies actives diquat i fenamifòs, que figu-
ren a l’annex I d’aquesta Ordre.

Article segon. Modificació del Reial decret 569/1990, de 
27 d’abril.

Es modifica la part B de l’annex II del Reial decret 
569/1990, de 27 d’abril, amb la inclusió dels límits màxims 
de residus de plaguicides per a la substància activa 
fenamifòs, que figuren a l’annex II d’aquesta Ordre.

Disposició final primera. Títols competencials.

Aquesta Ordre es dicta a l’empara de l’article 149.1.13a 
i 16a de la Constitució, que atribueix a l’Estat la competèn-
cia exclusiva sobre les bases i la coordinació de la planifi-
cació general de l’activitat econòmica i, sobre les bases i 
la coordinació general de la sanitat, respectivament.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquesta disposició entra en vigor l’endemà de la 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat», excepte per 
a la substància activa fenamifòs, que entra en vigor l’1 
d’agost de 2004.

Madrid, 6 d’abril de 2004.

ARENAS BOCANEGRA  

Excm. Sr. Ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, i 
Excma. Sra. Ministra de Sanitat i Consum. 

ANNEX I

La informació continguda en aquest annex està agru-
pada per substàncies actives, i per a cadascuna d’aques-
tes hi figura una fitxa a l’encapçalament de la qual n’apa-
reix el nom comú o la denominació oficial i la definició del 
residu, tal com correspon a l’índex de l’annex II del Reial 
decret 280/1994.

Els valors dels límits màxims de residus (LMR) fixats 
per a cada producte vegetal o per a cada grup de productes 
vegetals apareixen ordenats en tres columnes segons l’or-
dre amb què figuren a l’annex I del Reial decret 280/1994.

Al peu de la fitxa corresponent a cada substància 
activa hi figuren les notes explicatives de les indicacions 
o marques amb què apareixen assenyalats els noms o 
valors de LMR que conté.

D’acord amb el que estableixen l’annex I del Reial 
decret 280/1994 i l’apartat 3 de l’article 4, modificat pel 
Reial decret 198/2000, als epígrafs «8. Espècies» i «12. 
Diversos» de les fitxes que contenen els LMR de cada 
substància activa només hi apareixen els valors dels LMR 
fixats específicament per als productes transformats, i 
queden en blanc en els altres casos.


