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Als efectes del que preveu aquest apartat, s’ha
de tenir en compte l’indicador públic de rendes
d’efectes múltiples mensual, incrementat en una
sisena part, vigent en el moment del naixement
del dret.»
Dos. Els apartats 1 i 2 de l’article 217 queden redactats de la manera següent:
«1. La quantia del subsidi per desocupació és
igual al 80 per cent de l’indicador públic de rendes
d’efectes múltiples mensual vigent en cada
moment.
En el cas de desocupació per pèrdua d’un treball
a temps parcial, l’esmentada quantia s’ha de percebre en proporció a les hores prèviament treballades, en els casos que preveuen els paràgrafs a)
i b) de l’apartat 1.1, i els apartats 1.2, 1.3 i 1.4
de l’article 215.
2. No obstant això, la quantia del subsidi especial per a més grans de 45 anys a què es refereix
l’apartat 1.4 de l’article 215 s’ha de determinar
en funció de les responsabilitats familiars del treballador, apreciades conforme al que disposa l’apartat 2 de l’article esmentat, d’acord amb els percentatges següents de l’indicador públic de rendes
d’efectes múltiples mensual vigent en cada
moment:
a) 80 per cent, quan el treballador tingui un
familiar al seu càrrec o no en tingui cap.
b) 107 per cent, quan el treballador tingui dos
familiars al seu càrrec.
c) 133 per cent, quan el treballador tingui tres
familiars o més al seu càrrec.»
Tres. La prestació per incapacitat temporal en el cas
que preveu l’article 222.3, paràgraf segon, del text refós
de la Llei general de la Seguretat Social té una quantia
igual al 80 per cent de l’indicador públic de rendes d’efectes múltiples mensual.
Disposició final segona. Fonament constitucional.
Aquest Reial decret llei es dicta a l’empara de l’article
149.1.7a, 13a i 17a de la Constitució, que estableix
la competència exclusiva de l’Estat en matèria de legislació laboral, bases i planificació general de l’activitat
econòmica i legislació bàsica i règim econòmic de la
Seguretat Social.
Disposició final tercera. Desplegament reglamentari.
1. S’autoritza el Govern per dictar totes les disposicions que siguin necessàries per al desplegament i
l’execució d’aquest Reial decret llei.
2. Les referències a reials decrets i ordres ministerials incloses en aquest Reial decret llei s’entenen sense
perjudici de la facultat del Govern i dels titulars dels
departaments ministerials de procedir a modificar-los o
derogar-los en l’exercici de la potestat reglamentària.
Disposició final quarta. Entrada en vigor.
El present Reial decret llei entra en vigor l’1 de juliol
de 2004.
Madrid, 25 de juny de 2004.
JUAN CARLOS R.
El president del Govern,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
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MINISTERI D’AGRICULTURA,
PESCA I ALIMENTACIÓ
12011 REIAL DECRET 1547/2004, de 25 de juny,

pel qual s’estableixen normes d’ordenació de
les explotacions cunícoles. («BOE» 154,
de 26-6-2004.)

La cuniculicultura, com a activitat pecuària, ha experimentat els últims anys una important evolució i ha assolit una rellevància considerable i un interès creixent.
Aquesta evolució ha donat lloc a una realitat productiva, econòmica, sanitària i mediambiental del sector
cunícola que necessita una adequada ordenació de les
explotacions, de la mateixa manera que s’ha dut a terme
amb altres sectors productius, com ara el porcí o l’apícola, en desplegament i aplicació de la Llei 8/2003,
de 24 d’abril, de sanitat animal.
L’objectiu bàsic de l’ordenació del sector és promoure
la seva evolució equilibrada mitjançant la racionalització
dels factors zootècnics, sanitaris i mediambientals relacionats amb la producció cunícola.
En l’elaboració d’aquest Reial decret han estat consultats les comunitats autònomes i els sectors afectats.
En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricultura, Pesca i Alimentació, 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 25 de juny de 2004,
DISPOSO:
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.
1. Aquest Reial decret estableix les normes bàsiques
per les quals es regula l’aplicació de mesures d’ordenació
zootècnica i sanitària de les explotacions cunícoles, incloses les condicions mínimes d’ubicació, registre, infraestructura zootècnica, sanitària i d’equipaments que permetin un desenvolupament eficaç i correcte de l’activitat
ramadera en el sector cunícola dins el territori nacional,
conforme a la normativa vigent en matèria d’higiene,
sanitat animal, identificació i registre, benestar dels animals i medi ambient.
2. Les disposicions aquí establertes són aplicables
a les explotacions en les quals es criïn o mantinguin
animals de la família «Leporidae» (conills i llebres) i els
seus encreuaments, als quals s’aplica el terme «cunícola».
3. S’exceptuen de l’aplicació d’aquest Reial decret,
sense perjudici de les disposicions que, en l’àmbit de
les seves competències, estableixi l’autoritat competent:
a) Les explotacions d’autoconsum que defineix el
paràgraf c) de l’article 2 d’aquest Reial decret.
b) Els animals de companyia i domèstics, segons
els defineixen els apartats 3 i 4 de l’article 3 de la Llei
8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal.
c) La fauna silvestre, segons la defineix l’apartat 5
de l’article 3 de la Llei 8/2003, de 24 d’abril.
d) Les explotacions ramaderes especials incloses a
l’apartat 2 de l’annex III del Reial decret 479/2004, de
26 de març, pel qual s’estableix i es regula el Registre
general d’explotacions ramaderes, llevat dels escorxadors cunícoles a efectes del control de les malalties cunícoles, especialment les esmentades a l’annex I d’aquest
Reial decret.
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Aquest Reial decret s’aplica als escorxadors en el que
fa referència a l’animal viu fins al moment de la seva
entrada a la zona d’atordiment i dessagnament, sense
perjudici de les excepcions assenyalades al llarg del seu
articulat.
Article 2. Definicions.
Als efectes d’aquest Reial decret s’entén per:
a) Animal: qualsevol exemplar de la família «Leporidae».
b) Explotació: qualsevol instaació, construcció o,
en el cas de les explotacions a l’aire lliure, qualsevol
lloc en el territori nacional, utilitzat per a la cria o tinença
d’animals de la família «Leporidae», inclosos els escorxadors cunícoles.
c) Explotació d’autoconsum: l’explotació el cens
màxim de femelles reproductores en producció de la
qual sigui inferior o igual a cinc i que no comercialitzi
la seva producció.
d) Titular de l’explotació: qualsevol persona física
o jurídica propietària o responsable dels animals fins i
tot amb caràcter temporal.
e) Bioseguretat: les estructures de l’explotació i els
aspectes del maneig orientats a protegir els animals de
l’entrada i la difusió de malalties infectocontagioses i
parasitàries en les explotacions.
f) Autoritat competent: els òrgans competents de
les comunitats autònomes.
g) Veterinari autoritzat o habilitat: el llicenciat en
veterinària definit als efectes de l’apartat 23 de l’article
3 de la Llei 8/2003, de 24 d’abril.
h) Veterinari oficial: el llicenciat en veterinària definit
als efectes de l’apartat 22 de l’article 3 de la Llei 8/2003,
de 24 d’abril.
Article 3. Classificació zootècnica de les explotacions
cunícoles.
1. Les explotacions cunícoles, a excepció dels
escorxadors, es classifiquen, depenent de l’activitat o
activitats a les quals es dediquin, segons la classificació
zootècnica següent:
a) Explotacions de selecció: són explotacions l’activitat i la dedicació de les quals es dirigeixen a l’obtenció
d’animals de raça pura o línia híbrida, amb la finalitat
d’obtenir animals destinats a la reproducció, emparats
pels corresponents programes de millora genètica i control sanitari aprovats per l’autoritat competent.
b) Explotacions de multiplicació: són les dedicades
a la multiplicació d’animals de races pures o híbrids,
procedents de les explotacions de selecció, la finalitat
principal de les quals és l’obtenció d’animals reproductors per a explotacions de producció, obtingudes mitjançant l’aplicació dels corresponents programes zootècnics i sanitaris.
c) Centres d’inseminació artificial: l’explotació que
es dedica a la producció i distribució de semen de conill
a altres granges per a la seva utilització en inseminació
artificial.
d) Explotacions de producció: són explotacions la
finalitat de les quals és l’obtenció d’algun dels productes
següents: carn, pell, pèl, animals de companyia, animals
per a aviada o repoblació o animals d’experimentació;
totes aquestes poden generar els seus propis reproductors per a reposició. Aquest tipus d’explotacions es divideix en les categories següents:
1a Explotacions de producció de carn: són les explotacions que estan dedicades a la producció, a l’engreix,
o a la producció i l’engreix de llorigons per sacrificar-los
i convertir-los en carn.
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2a Explotacions de producció de pell: són les explotacions que estan dedicades a la producció d’animals
per aprofitar la seva pell amb fins comercials.
3a Explotacions de producció de pèl: són les explotacions que estan dedicades a la producció d’animals
per aprofitar el seu pèl amb fins comercials.
4a Explotacions de cria d’animals de companyia:
són les explotacions que crien animals de la família «Leporidae» per al seu ús com a animals de companyia
amb fins comercials.
5a Explotacions de cria d’animals per a aviada o
repoblació: són les explotacions dedicades a la cria d’animals la destinació dels quals és l’aviada o la repoblació.
6a Explotacions de cria d’animals d’experimentació:
són les explotacions dedicades a la cria d’animals la
destinació dels quals és el seu ús com a animals d’experimentació. Aquestes explotacions es regeixen per la
normativa pròpia que els sigui aplicable i, de manera
subsidiària, per aquest Reial decret.
2. Les explotacions no classificades com a explotacions de producció de carn poden fer enceball únicament amb el sobrant de la seva pròpia producció, i
no s’hi autoritza l’entrada d’animals per a enceball procedents d’altres explotacions.
3. Cada explotació cunícola té una única classificació zootècnica als efectes de registre i identificació.
No obstant això, una explotació cunícola pot tenir més
d’una classificació zootècnica sota un mateix codi d’explotació només en cas que les autoritats competents
considerin que les mesures de bioseguretat i el programa
sanitari presentat pel veterinari autoritzat al qual es refereix l’article 4 són adequats i suficients per prevenir la
introducció i el contagi de malalties.
Article 4. Condicions mínimes que han de complir les
explotacions cunícoles.
Les explotacions cunícoles, amb caràcter general, han
de complir les condicions següents:
1. Condicions higienicosanitàries.
a) Les explotacions cunícoles, a excepció dels
escorxadors, han de tenir un programa sanitari bàsic
que han de presentar perquè l’aprovi l’autoritat competent corresponent. Aquest programa bàsic ha de ser
supervisat en la seva aplicació pel veterinari autoritzat
o habilitat de l’explotació, el canvi del qual ha de ser
comunicat pel ramader. El programa ha de comprendre
les actuacions següents:
1a Programa de control, almenys, davant les malalties infectocontagioses que estableix l’annex I.
2a Programa de control davant parasitosis externes
i internes.
3a Programa de control davant malalties micòtiques.
4a Codi de bones pràctiques d’higiene, amb indicació de les mesures de bioseguretat que es prevegi
adoptar, incloent-hi, entre altres: un programa de neteja
i desinfecció, desinsectació i desratització i un programa
d’eliminació higiènica de cadàvers i altres subproductes
animals no destinats al consum humà.
5a Formació bàsica en matèria de bioseguretat i
benestar animal adequats per als operaris.
Les actuacions 2a, 3a i 4a no són aplicables en el
cas dels escorxadors cunícoles.
b) En el cas dels escorxadors cunícoles, el programa
sanitari bàsic que estableix el paràgraf a) d’aquest apartat
consisteix en un protocol o manual d’actuacions davant
les malalties que preveu l’annex I, aprovat per l’autoritat
competent i supervisat pel veterinari oficial, sense perjudici del que disposa l’article 10 del Reial decret
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1543/1994, de 8 de juliol, pel qual s’estableixen els
requisits sanitaris i de policia sanitària aplicables a la
producció i a la comercialització de carn de conill domèstic i de caça de granja. Així mateix, el titular de l’escorxador ha de garantir la formació dels operaris en matèria de:
1a Bioseguretat, sense perjudici del que estableixen
el Reial decret 2207/1995, de 28 de desembre, pel
qual s’estableixen les normes d’higiene relatives als productes alimentaris, i el Reial decret 202/2000, d’11 de
febrer, pel qual s’estableixen les normes relatives als
manipuladors d’aliments, i
2a Benestar animal, d’acord amb el Reial decret
54/1995, de 20 de gener, sobre protecció dels animals
en el moment del sacrifici o matança.
c) Les explotacions cunícoles es classifiquen, a efectes sanitaris, segons les categories que estableix l’annex
II. La qualificació sanitària es pot soicitar a l’òrgan competent de la comunitat autònoma en què radiquin,
segons els criteris que estableix l’annex II. Als efectes
d’aquest Reial decret, els escorxadors es consideren
explotacions sense qualificació.
d) Les explotacions de selecció, multiplicació i els
centres d’inseminació artificial han d’estar qualificats
almenys d’indemnes de la malaltia hemorràgica vírica
i indemnes de mixomatosi. Els animals que s’utilitzin per
a repoblacions en el medi natural han de procedir d’explotacions qualificades almenys d’indemnes de mixomatosi i malaltia hemorràgica vírica.
e) El moviment dels animals d’una explotació cunícola s’ha de fer sobre la base de la seva qualificació
sanitària, segons estableix l’annex II.
f) El maneig de l’explotació s’ha de basar en els
principis de bioseguretat. Després del trasllat o de la
sortida de cada grup d’animals o en acabar cada cicle
de producció, cal netejar i desinfectar els cubicles i material de producció (gàbies, menjadores, abeuradors i niadors) i, quan sigui factible, cal fer el buit sanitari. Les
explotacions han de disposar d’un sistema eficaç de control de visites o registre de visites on s’anotin totes les
que es produeixin.
g) La informació relativa als tractaments medicamentosos, inclosos els pinsos medicamentosos i les pautes vacunals, s’ha de mantenir contínuament actualitzada
en el corresponent llibre de tractaments d’acord amb
el que estableix la normativa vigent.
h) S’han d’adoptar les mesures oportunes per garantir la correcta gestió dels animals morts i altres subproductes animals no destinats al consum humà, d’acord
amb la normativa vigent.
i) En el cas que una agrupació de defensa sanitària
ramadera cunícola comprengui, almenys, el 60 per cent
de les explotacions ubicades dins l’àrea geogràfica delimitada per les explotacions integrants de l’esmentada
agrupació o de l’àrea geogràfica prèviament determinada
a l’efecte per l’autoritat competent, totes les explotacions
cunícoles de l’esmentada àrea geogràfica, a excepció
dels escorxadors, amb independència del cens que tinguin, han de dur a terme el mateix programa sanitari
autoritzat oficialment per a l’agrupació de defensa sanitària ramadera, en tots els aspectes relatius als programes que recull l’apartat 1.a) d’aquest article.
j) En relació amb el benestar animal s’ha de complir
com a mínim el que estableixen el Reial decret 348/2000,
de 10 de març, pel qual s’incorpora a l’ordenament jurídic
la Directiva 98/58/CE del Consell, de 20 de juliol de
1998, relativa a la protecció dels animals en les explotacions ramaderes; el Reial decret 1041/1997, de 27
de juny, pel qual s’estableixen les normes relatives a la
protecció dels animals durant el seu transport, i el Reial
decret 54/1995, de 20 de gener, sobre protecció dels
animals en el moment del sacrifici o matança.
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2. Condicions de les construccions i instaacions.
a) L’explotació s’ha de situar en una àrea encerclada, que l’aïlli de l’exterior, i ha de disposar de sistemes
efectius que protegeixin els animals en tot moment, en
la mesura que sigui possible, del contacte amb insectes
i altres possibles vectors de la transmissió de malalties.
b) L’explotació ha de tenir instaacions i equips adequats en els seus accessos que assegurin una neteja
i desinfecció eficaces de les rodes dels vehicles i del
calçat dels operaris i visitants. Als visitants se’ls ha de
proporcionar un vestuari adequat de neteja i desinfecció
fàcil o d’un sol ús.
c) Les gàbies en què es transportin els animals han
de ser d’un material fàcilment netejable i desinfectable,
i cada vegada que s’utilitzin s’han de netejar i desifectar
abans d’utilitzar-les de nou, o bé han de ser d’un sol ús.
d) El disseny, l’utillatge i els equips de l’explotació
han de fer possible que es faci en qualsevol moment
una eficaç neteja i desinfecció, desinsectació i desratització.
e) Per a la gestió de fems, les explotacions han de
disposar de fossa o femer impermeabilitzats, naturalment
o artificialment, que evitin el risc de filtració i contaminació de les aigües superficials i subterrànies, i han
d’assegurar la recollida de lixiviats i evitar els arrossegaments per aigua de pluja, amb capacitat suficient per
permetre’n la gestió adequada.
f) Han de disposar de llatzeret o mitjans adequats
per a l’observació i el segrest d’animals malalts o sospitosos de malalties contagioses. La quarantena dels animals procedents d’altres explotacions es pot fer en
aquestes instaacions, quan no estiguin ocupades, amb
el buit sanitari i la desinfecció previs.
g) Les explotacions instaades després de l’entrada
en vigor d’aquest Reial decret, a més, han d’estar dissenyades per evitar l’entrada de vehicles de proveïment
de pinsos, càrrega i descàrrega d’animals, i de retirada
de fems i purins i d’animals morts. Aquestes operacions
s’han de fer des de fora de l’explotació.
h) S’eximeixen del compliment d’aquest apartat 2
els escorxadors cunícoles, que es regeixen per la normativa específica que estableixi els requisits aplicables
a aquests en matèria de construccions i instaacions.
3. Condicions d’ubicació.
a) En aplicació del que estableix l’article 36.1 de
la Llei 8/2003, de 24 d’abril, i amb la finalitat de reduir
el risc de difusió de malalties infectocontagioses en el
bestiar cunícola, s’estableix l’obligatorietat que hi hagi
una distància mínima de 500 metres entre les explotacions instaades després de l’entrada en vigor d’aquest
Reial decret, així com entre aquestes i altres establiments
o instaacions que puguin constituir una font de contagi,
com les explotacions existents de manera prèvia a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, plantes de transformació de subproductes d’origen animal, abocadors
i explotacions en què es mantinguin animals epidemiològicament relacionats amb la família «Leporidae». Tot
això sense perjudici del que estableixen el Reglament
(CE) núm. 1774/2002, de 3 d’octubre de 2002, pel
qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables als
subproductes animals no destinats al consum humà, i
el Reial decret 1429/2003, de 21 de novembre, pel
qual es regulen les condicions d’aplicació de la normativa
comunitària en matèria de subproductes d’origen animal
no destinats al consum humà.
b) Les condicions d’ubicació esmentades també s’apliquen a les ampliacions a les quals se sotmetin les
explotacions cunícoles amb caràcter general, independentment que estiguin en funcionament de manera prèvia a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret o no, en
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cas que aquestes ampliacions impliquin una reducció
en la distància lineal mínima entre l’explotació cunícola
i qualsevol dels llocs que preveu el paràgraf anterior,
sense perjudici del que estableix la disposició transitòria
segona.

cada explotació, la seva capacitat màxima desglossada
per mascles reproductors, femelles reproductores, animals d’engreix, animals de reposició (femelles i mascles)
i altres animals que no es corresponguin amb aquestes
categories.

Article 5. Identificació dels animals de l’espècie cunícola.

Article 7. Llibre de registre d’explotació.

1. Els animals han de ser marcats quan assoleixin
la condició de reproductors amb una marca consistent
en un cròtal auricular o un tatuatge a l’orella, d’acord
amb el que determini l’autoritat competent. Aquesta marca determina l’explotació de la qual procedeixen els animals i s’indica segons estableix l’apartat 5. No obstant
això, i excepcionalment, els animals reproductors de les
explotacions de producció es poden identificar, abans
d’abandonar l’explotació, segons estableixen els apartats
3 i 4 per als animals no reproductors. En aquest cas
la destinació del moviment només pot ser un escorxador
i durant el seu transport els reproductors han d’estar
netament separats de la resta d’animals. Les gàbies on
siguin transportats els han d’identificar com a tals reproductors.
2. Si el tipus de marca utilitzat és el tatuatge, aquest
s’ha de fer amb tinta indeleble i ha de ser fàcilment
llegible al llarg de tota la vida de l’animal.
3. Els animals no reproductors que abandonin una
explotació ho han de fer en gàbies segellades cadascuna
amb un precinte o més d’un sol ús coocats de manera
que per obrir la gàbia sigui imprescindible destruir-lo.
Aquests animals s’han d’identificar almenys de la manera
que estableix l’apartat 4.
4. Cada gàbia on es transportin els animals ha de
dur en els corresponents precintes una marca que identifiqui de manera inequívoca l’explotació d’origen dels
animals segons estableix l’apartat 5.a).
5. El codi d’explotació s’ha d’indicar:
a) D’acord amb l’estructura i en l’ordre que estableix
l’article 5 del Reial decret 479/2004, de 26 de març,
pel qual s’estableix i es regula el Registre general d’explotacions ramaderes.
b) En el tatuatge, de la manera següent:
1r Un màxim de tres dígits que identifiquen el municipi, segons la codificació INE.
2n Les sigles que identifiquen la província segons
la codificació de l’annex III.
3r Un màxim de set dígits que identifiquin, de forma
única, l’explotació dins del municipi.
En el cas d’animals destinats a intercanvis intracomunitaris o a l’exportació a països tercers, el tatuatge
s’ha de completar amb la indicació «ES» al començament
de la seqüència de lletres i números.
Article 6. Registre general d’explotacions cunícoles.
1. Es crea, adscrit a la Direcció General de Ramaderia del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, el
Registre general d’explotacions cunícoles, integrat en el
Registre general d’explotacions ramaderes (REGA) establert a l’article 3 del Reial decret 479/2004, de 26 de
març, al qual s’até en el que fa referència al seu contingut
i funcionament. Aquest registre conté la informació relativa a totes les explotacions ubicades a Espanya.
2. Les comunitats autònomes han d’inscriure en un
registre les explotacions conforme amb el que estableix
el Reial decret 479/2004, de 26 de març, d’acord amb
les classificacions zootècniques que estableix l’article 3
d’aquest Reial decret. El registre ha de contenir, per a

1. Els titulars de les explotacions cunícoles han de
portar en la seva explotació, de manera actualitzada,
un llibre de registre d’explotació, denominat d’ara endavant llibre de registre.
2. El llibre de registre ha de tenir un format aprovat
per l’autoritat competent, s’ha de portar de forma manual
o informatitzada, ha d’estar disponible en l’explotació
i ha de ser accessible per a l’autoritat competent, a petició d’aquesta, durant el període que aquesta determini
i que, en qualsevol cas, no pot ser inferior a tres anys,
després de la fi de l’activitat de l’explotació.
3. El llibre de registre ha de contenir, almenys, les
dades que recull l’annex V, sense perjudici de qualsevol
altra informació que estableixi la normativa vigent.
Article 8. Tractaments medicamentosos.
1. Per a la prevenció, el control i el tractament de
malalties infectocontagioses i parasitàries, únicament es
poden usar medicaments farmacològics o immunològics
que disposin de l’autorització de comercialització prèvia
de l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes
Sanitaris o de l’Agència Europea del Medicament, si
s’escau.
2. Quan no hi hagi medicaments autoritzats per a
la prevenció, el tractament o el control d’una malaltia
determinada, es pot recórrer a les excepcions al règim
d’autorització que estableix l’article 30 del Reial decret
109/1995, de 27 de gener, sobre medicaments veterinaris, en les condicions que estableixi l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris, o a la prescripció excepcional en els termes que estableix l’article 81 del Reial decret esmentat.
Article 9. Obligacions dels titulars de les explotacions.
Els titulars de les explotacions cunícoles han de:
a) Presentar el programa sanitari esmentat a l’article
4 o, en el seu lloc, l’acreditació de la seva pertinença
a una agrupació de defensa sanitària ramadera.
b) Portar i mantenir degudament actualitzat un llibre
de registre d’explotació conforme al que estableix l’article 7.
c) Mantenir els registres documentals que assegurin
el compliment de les condicions sanitàries que estableix
l’apartat 1.a) i b) de l’article 4.
d) Portar i mantenir actualitzat el corresponent llibre
de registre de tractaments medicamentosos que preveu
l’article 8 del Reial decret 1749/1998, de 31 de juliol,
pel qual s’estableixen les mesures de control aplicables
a determinades substàncies i residus en els animals vius
i els seus productes, i respectar els temps d’espera indicats pel veterinari que va prescriure el tractament, per
tal d’evitar la presència de residus en la carn o en altres
productes destinats al consum humà. El llibre de registre
de tractaments medicamentosos s’ha de conservar
almenys durant tres anys en l’explotació i el seu titular
l’ha de posar a disposició de l’autoritat competent quan
aquesta ho soiciti.
e) Facilitar a l’òrgan competent de la seva comunitat
autònoma, d’acord amb el que estableix l’article 4 del
Reial decret 479/2004, de 26 de març:
1r La informació necessària per al registre de la seva
explotació.
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2n La informació relativa als canvis que es produeixin en les dades de la seva explotació.
3r El cens mitjà d’animals de la seva explotació
durant l’any anterior, desglossat en mascles reproductors, femelles reproductores, animals d’engreix, animals
de reposició (femelles i mascles) i altres animals que
no s’ajustin a aquestes categories.

Disposició transitòria tercera. Qualificació de les explotacions existents.
Es concedeix un termini de 18 mesos, a comptar
a partir que l’autoritat competent aprovi el programa
sanitari bàsic, per qualificar les explotacions de selecció,
multiplicació i els centres d’inseminació artificial.
Disposició final primera. Títol competencial.

Article 10. Règim sancionador.
En cas d’incompliment del que disposa aquest Reial
decret, és aplicable el règim d’infraccions i sancions aplicable que estableixen la Llei 8/2003, de 24 d’abril, 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.
materials.
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Recursos humans i

El Registre general d’explotacions cunícoles que preveu l’article 6 funciona amb els actuals recursos humans
i materials dels quals disposa el Ministeri d’Agricultura,
Pesca i Alimentació.
Disposició addicional segona. Normativa específica i
autonòmica.
En cas d’explotacions cunícoles la producció de les
quals vagi destinada a l’obtenció d’animals o productes
sotmesos a una normativa específica, s’han de complir,
a més, els requisits estructurals i de funcionament que
s’hi assenyalin. Així mateix, en les comunitats autònomes
en què la seva normativa autonòmica exigeixi l’obligació
de registrar les explotacions cunícoles d’autoconsum, les
dades sobre les esmentades explotacions que hi ha en
els registres gestionats per les comunitats autònomes
s’han de remetre al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació per incloure-les en el Registre general d’explotacions ramaderes.
Disposició transitòria primera. Programa bàsic de les
explotacions existents.
Els titulars de les explotacions existents abans de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret han de presentar
per a la seva aprovació el programa bàsic sanitari que
esmenta l’apartat 1.a) i b) de l’article 4 dins un termini
que no excedeix els 12 mesos a partir de l’entrada en
vigor d’aquest Reial decret, en la forma que les autoritats
competents determinin.
Disposició transitòria segona. Condicions estructurals
de les explotacions existents.
Les explotacions existents abans de l’entrada en vigor
d’aquest Reial decret s’han d’adaptar a les condicions
estructurals que exigeixen els apartats 1 i 2 de l’article
4, a excepció del paràgraf g) de l’apartat 2, dins d’un
termini que no excedeixi els 18 mesos a partir de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret.
Així mateix, i durant un mateix període, l’apartat 3.b)
de l’article 4 no és aplicable a les explotacions existents
abans de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, sempre
que l’autoritat competent consideri que no es posa en
risc, des del punt de vista higienicosanitari, ni l’explotació
ni qualsevol altra instaació pròxima.

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’Estat la competència exclusiva en matèria
de bases i coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica i de bases i coordinació general de
la sanitat, respectivament.
Disposició final segona. Facultat de desplegament.
Es faculta el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, en l’àmbit de les seves competències, per dictar
les disposicions necessàries per al desplegament i l’execució d’aquest Reial decret.
Madrid, 25 de juny de 2004.
JUAN CARLOS R.
La ministra d’Agricultura, Pesca
i Alimentació,
ELENA ESPINOSA MANGANA

ANNEX I
Programa de control davant de malalties
infectocontagioses
Les explotacions han de dur a terme un programa
sanitari encaminat al control dels processos infectocontagiosos següents:
a) Mixomatosi.
b) Malaltia hemorràgica vírica del conill.
Els escorxadors cunícoles han de disposar d’un protocol o manual d’actuacions davant de les malalties infectocontagioses que preveu aquest annex.
ANNEX II
Qualificació sanitària de les explotacions
1. Qualificació davant de mixomatosi i malaltia
hemorràgica vírica del conill.
Les explotacions cunícoles es qualifiquen, segons el
seu nivell sanitari, en les categories següents:
a) Explotacions sense qualificació: les explotacions
en les quals en l’últim any s’hagin presentat evidències
clíniques de qualsevol de les dues malalties o no estiguin
sotmeses a un programa de control vacunal. Les explotacions que estiguin dins aquesta qualificació només
poden traslladar animals amb destinació al sacrifici.
Aquestes explotacions es denominen X1 per a la mixomatosi i H1 per a la malaltia hemorràgica vírica del conill.
b) Explotacions indemnes: les explotacions en les
quals en l’últim any no s’hagin presentat evidències clíniques de qualsevol de les dues malalties i es porti a
terme el programa de control vacunal aprovat per l’autoritat competent per a mantenir-les. Aquestes explotacions es denominen X2 per a la mixomatosi i H2 per
a la malaltia hemorràgica vírica del conill.
c) Explotacions oficialment indemnes: les explotacions en les quals en l’últim any no s’hagin presentat
evidències clíniques de qualsevol de les dues malalties
i no s’hagi vacunat cap dels seus animals contra aquestes
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durant els últims 12 mesos. Així mateix, s’han d’haver
realitzat sobre la població de reproductors proves de
control per detectar la malaltia amb una prevalença del
dos per cent i un nivell de confiança del 98 per cent,
segons els criteris de la taula. Aquestes explotacions
es denominen X3 per a la mixomatosi i H3 per a la
malaltia hemorràgica vírica del conill.
Les explotacions de producció poden obtenir aquesta
qualificació si, a més d’evidenciar l’absència de signes
clínics i no haver vacunat, es proveeixen d’animals procedents d’explotacions qualificades d’oficialment
indemnes.

Mida de la mostra requerida per detectar la presència
de malalties. Nivell de confiança del 98 per cent
Mida població

1-40
41-50
51-70
71-100
101-200
201-1.200
T 1.200

Mida de la mostra per a una prevalença mínima
del dos per cent

Tots.
Tots fins un màxim de 48.
62.
78.
105.
138.
145.

2. Moviment dels animals.
Els animals que surtin d’una explotació cunícola amb
destinació diferent del sacrifici poden realitzar l’esmentat
moviment només cap a una explotació la qualificació
sanitària de la qual sigui igual o inferior a la de l’explotació
d’origen.
3. Manteniment de la qualificació.
Per al manteniment de la qualificació sanitària l’autoritat competent ha de seguir els criteris següents:
a) Explotacions indemnes: segueixen sense presentar signes clínics de les malalties durant els 12 últims
mesos i mantenen el programa de control de malalties
aprovat per l’autoritat competent. Els animals que ingressin de nou en l’explotació han de procedir d’explotacions
del mateix nivell sanitari o superior.
b) Explotacions oficialment indemnes: segueixen
sense presentar signes clínics de les malalties durant
els 12 últims mesos i realitzen anualment sobre els reproductors proves serològiques de manteniment, per detectar la presència de malaltia amb una prevalença del cinc
per cent i un nivell de confiança del 95 per cent, segons
els criteris de la taula. Els animals que ingressin de nou
en l’explotació han de procedir d’explotacions del mateix
nivell sanitari. Les explotacions de producció poden mantenir aquesta qualificació si, a més d’evidenciar l’absència
de signes clínics i no haver vacunat, es proveeixen d’animals procedents d’explotacions qualificades d’oficialment indemnes.

Mida de la mostra requerida per detectar la presència
de malalties. Nivell de confiança del 95 per cent
Mida població

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

Mida de la mostra per a una prevalença mínima
del cinc per cent

Tots.
26.
31.
35.
40.
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Mida de la mostra per a una prevalença mínima
del cinc per cent

Mida població

71-100
101-200
201-1.200
T 1.200

45.
51.
57.
59.

4. Recuperació de la qualificació sanitària després
de la detecció de la malaltia.
a) Una explotació infectada de malaltia hemorràgica
vírica del conill o mixomatosi no pot ser considerada
oficialment indemne de la malaltia fins a sis mesos després d’haver-se eliminat l’últim cas i haver procedit:
1r Al sacrifici sanitari dels conills i a l’eliminació
higiènica dels cadàvers i subproductes segons la legislació vigent. Neteja i desinfecció minuciosa realitzada
sota la supervisió del veterinari autoritzat o habilitat i
un buit sanitari de les conilleres durant, almenys, sis
setmanes.
2n La repoblació s’ha de fer amb animals d’explotacions oficialment indemnes, o ha de complir els requisits que preveu l’apartat 1.c) d’aquest annex.
b) Una explotació infectada de malaltia vírica
hemorràgica del conill o mixomatosi no pot ser considerada indemne fins que s’hagi procedit a complir els
requisits següents:
1r Sacrifici sanitari dels conills i eliminació higiènica
dels cadàvers i subproductes segons la legislació vigent.
Neteja i desinfecció minuciosa realitzada sota la supervisió del veterinari autoritzat o habilitat.
2n Repoblació amb animals procedents d’explotacions amb el mateix nivell sanitari o superior.
3r Vacunació.
4t 21 dies d’immobilització.
ANNEX III
Sigles identificadores de les províncies espanyoles

Comunitat de Castella i Lleó
Segòvia: SG.
Sòria: SO.
Valladolid: VA.
Zamora: ZA.
Àvila: AV.
Burgos: BU.
Lleó: LE.
Palència: P.
Salamanca: SA.

Comunitat Autònoma de Castella-la Manxa
Albacete: AB.
Ciudad Real: CR.
Conca: CU.
Guadalajara: GU.
Toledo: TO.

Comunitat Autònoma d’Extremadura
Badajoz: BA.
Càceres: CC.
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Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia
Múrcia: MU.

Comunitat Valenciana
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Comunitat Autònoma del País Basc
Àlaba: VI.
Guipúscoa: SS.
Biscaia: BI.
ANNEX IV

Alacant: A.
Castelló: CS.
València: V.

Contingut mínim del llibre de registre d’explotació

Comunitat de Madrid
Madrid: M.

Comunitat Autònoma de Cantàbria
Cantàbria: S.

Comunitat Autònoma de Catalunya
Barcelona: B.
Girona: GI.
Lleida: L.
Tarragona: T.

Comunitat Autònoma de Galícia
A Coruña: C.
Lugo: LU.
Ourense: OU.
Pontevedra: PO.

Comunitat Autònoma d’Andalusia
Almeria: AL.
Cadis: CA.
Còrdova: CO.
Granada: GR.
Huelva: H.
Jaén: J.
Màlaga: MA.
Sevilla: SE.

Comunitat Autònoma del Principat d’Astúries
Astúries: O.

El llibre de registre d’explotació ha de contenir, amb
caràcter general, les dades següents:
a) Codi d’explotació.
b) Nom i adreça de l’explotació.
c) Identificació del titular i adreça completa.
d) Classificació zootècnica.
e) Inspeccions i controls: data de realització, motiu,
número d’acta (per als oficials) i identificació del veterinari actuant.
f) Capacitat màxima. S’han d’indicar expressament
els animals per categoria: mascles reproductors, femelles
reproductores, animals d’engreix, animals de reposició
(femelles i mascles), altres.
g) Entrada de lots d’animals: data, quantitat d’animals i categoria a la qual pertanyen: mascles reproductors, femelles reproductores, animals d’engreix, animals
de reposició (femelles i mascles), altres; codi de l’explotació de procedència i número de guia o certificat
sanitari.
h) Sortida de lots d’animals: data, quantitat d’animals i categoria a la qual pertanyen: mascles reproductors, femelles reproductores, animals d’engreix, animals
de reposició (femelles i mascles), altres; codi de l’explotació, escorxador o lloc de destinació i número de
guia o certificat sanitari.
i) Incidències de qualsevol malaltia infectocontagiosa que tingui repercussió en la salut pública: data, nombre d’animals afectats, mesures practicades per al seu
control i eliminació, si s’escau.
j) Cens mitjà d’animals durant l’any anterior per
categories: mascles reproductors, femelles reproductores, animals d’engreix, animals de reposició (femelles
i mascles), altres, d’acord amb la declaració que preveu
l’article 9.e).3r.
No obstant això, el llibre de registre dels escorxadors
cunícoles no conté l’apartat d), així com no és obligatori
que contingui els apartats e), f) i j).

Comunitat Autònoma de la Rioja
La Rioja: LO.

MINISTERI D’EDUCACIÓ I CIÈNCIA

Comunitat Autònoma d’Aragó
Osca: HU.
Terol: TE.
Saragossa: Z.

Comunitat Autònoma de Canàries
Las Palmas: GC.
Santa Cruz de Tenerife: TF.

Comunitat Foral de Navarra
Navarra: NA.

Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Illes Balears: IB.

12138 REIAL DECRET 1413/2004, d’11 de juny, pel

qual s’homologa el títol de llicenciat en psicopedagogia, de només segon cicle, de la
Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia,
de la Universitat Rovira i Virgili, de Tarragona.
(«BOE» 156, de 29-6-2004.)

La Universitat Rovira i Virgili, de Tarragona, ha aprovat
el pla d’estudis dels ensenyaments que condueixen a
l’obtenció del títol de llicenciat en psicopedagogia, de
només segon cicle, de caràcter oficial i validesa en tot
el territori nacional, de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia, la implantació del qual ha estat
autoritzada per la Generalitat de Catalunya.
Acreditada l’homologació del pla d’estudis esmentat
pel Consell de Coordinació Universitària i el compliment
dels requisits bàsics que preveu el Reial decret 557/1991,

