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amb l’objectiu de tallar la circulació vírica. Mentre no 
s’aconsegueixi aquest objectiu, evidenciat per controls 
efectuats sobre animals de la fase d’engreix, aquestes 
explotacions només poden enviar animals amb destina-
ció a escorxador.

ANNEX VII

Requisits en els moviments dins de regions del territori 
nacional i cap a aquestes incloses en l’annex II de la 

Decisió 2001/618/CE, de 23 de juliol de 2001
S’estableixen els següents requisits en els moviments 

nacionals per a vida de porcs el destí final dels quals siguin 
explotacions situades en territori el nacional inclòs a l’annex 
II de la Decisió 2001/618/CE, de 23 de juliol de 2001, segons 
es tracti de porcs de cria o de producció:

A) Porcs de cria:

1. Procedir de territoris lliures (inclosos a l’annex I de la 
Decisió 2001/618/CE, de 23 de juliol de 2001), o bé

2. Procedir de territoris en els quals hi hagi un pla de 
lluita aprovat (inclosos a l’annex II de la Decisió 2001/618/
CE, de 23 de juliol de 2001) i d’una explotació qualificada 
d’indemne o oficialment indemne de la malaltia d’Aujes-
zky, o bé,

3. Complir les condicions següents:

1r Hi ha d’haver un pla de lluita i eradicació de la 
malaltia d’Aujeszky.

2n No s’ha d’haver registrat en l’explotació d’origen 
dels animals cap indici clínic, patològic o serològic de la 
malaltia d’Aujeszky durant els últims 12 mesos.

3r S’ha d’haver mantingut els animals aïllats 
almenys els 30 dies anteriors a la sortida.

4t Els porcs han d’haver estat sotmesos, amb resul-
tats negatius, a una prova serològica enfront de gE del 
virus de la malaltia d’Aujeszky dins dels 15 dies anteriors 
a l’enviament, amb una mida de mostra que permeti detec-
tar la presència de la malaltia amb una prevalença mínima 
esperada del 2 per cent i un grau de confiança del 95 per 
cent, segons la taula de l’annex IV d’aquest Reial decret.

5è Els porcs han d’haver viscut en l’explotació d’ori-
gen o en una explotació d’estatut equivalent des del seu 
naixement, i han de portar en l’explotació d’origen almenys 
90 dies.

B) Porcs de producció:

1. Procedir de territoris lliures (inclosos a l’annex I de 
la Decisió 2001/618/CE, de 23 de juliol de 2001), o bé,

2. Procedir de territoris en els quals hi hagi un pla de 
lluita d’aprovat (incloses a l’annex II de la Decisió 2001/618/
CE, de 23 de juliol de 2001) i d’una explotació qualificada 
d’indemne o oficialment indemne de la malaltia d’Aujeszky, 
o bé

3. Complir les següents condicions:

1r Hi ha d’haver un pla de lluita i eradicació de la 
malaltia d’Aujeszky.

2n No s’ha d’haver registrat en l’explotació d’origen 
dels animals cap indici clínic, patològic o serològic de la 
malaltia d’Aujeszky durant els últims 12 mesos.

3r S’ha d’haver portat a terme en l’explotació d’origen 
una prova serològica enfront de la gE del virus de la malal-
tia d’Aujeszky amb resultat negatiu, entre els 45 i 170 dies 
anteriors a l’enviament dels animals, amb una mida de 
mostra que permeti detectar la presència de la malaltia 
amb una prevalença mínima esperada del 5 per cent i un 
grau de confiança del 95 per cent, segons taula de l’annex 
IV d’aquest Reial decret.

4t Els porcs han d’haver viscut en l’explotació d’ori-
gen des del seu naixement o fa que hi són almenys 30 dies 
des de la seva arribada procedent d’una altra del mateix 
estatut i en la qual s’hagi portat a terme un estudi serolò-
gic equivalent a l’esmentat al nombre anterior.

ANNEX VIII

Criteris que s’han de considerar per a la realització de 
controls serològics en explotacions d’engreix

El nombre d’explotacions d’engreix a investigar en 
cada comarca i la freqüència dels controls s’ha de determi-
nar tenint en compte, almenys, els criteris epidemiològics 
següents:

1. Prevalença comarcal de la malaltia d’Aujeszky cal-
culada segons el que estableix l’article 8 d’aquest Reial 
decret.

2. Densitat i cens porcí de la comarca.
3. Nombre d’explotacions d’engreix en relació amb el 

nombre total d’explotacions.
4. Nombre d’animals allotjats en explotacions d’en-

greix en relació amb el nombre total d’animals de la 
comarca.

5. Nombre d’entrades registrades, qualificació sanità-
ria de les explotacions d’origen i variabilitat dels orígens.

Una vegada calculat el nombre d’explotacions d’en-
greix a investigar, s’han de fer els controls amb una mida 
de mostra que s’ha de calcular per determinar la presència 
de la malaltia, suposada una prevalença mínima esperada 
del 10 per cent, amb un grau de confiança del 95 per cent, 
segons la taula de l’annex IV d’aquest Reial decret. 
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 9299 REIAL DECRET 639/2006, de 26 de maig, pel 
qual es modifica el Reial decret 2551/1994, de 
29 de desembre, pel qual s’estableixen les con-
dicions de sanitat animal i sanitàries aplicables 
als intercanvis i les importacions de productes 
no sotmesos a les normes específiques que 
estableixen el Reial decret 49/1993, de 15 de 
gener, i el Reial decret 1316/1992, de 30 d’octu-
bre. («BOE» 126, de 27-5-2006.)

La Directiva 92/118/CEE del Consell, de 17 de desem-
bre de 1992, per la qual s’estableixen les condicions de 
policia sanitària i sanitàries aplicables als intercanvis i a 
les importacions a la Comunitat de productes no sotme-
sos a les normatives comunitàries específiques a què es 
refereix el capítol I de l’annex A de la Directiva 89/662/CEE 
i, pel que fa als patògens, la Directiva 90/425/CEE, té com 
a objectiu final establir les condicions de producció i 
comercialització, així com els requisits d’importació, tant 
des del punt de vista de la sanitat animal, com de la salut 
pública, d’una sèrie de productes que no tenien les nor-
mes específiques que hi havia per a altres tipus de pro-
ductes que preveuen la Directiva 89/662/CEE del Consell, 
d’11 de desembre de 1989, i la Directiva 90/425/CEE del 
Consell, de 26 de juny de 1990.

La Directiva esmentada ha estat modificada per la 
Directiva 2004/41/CE del Parlament Europeu i del Consell, 
de 21 d’abril de 2004, per la qual es deroguen determina-
des directives que estableixen les condicions d’higiene 
dels productes alimentaris i les condicions sanitàries per 
a la producció i comercialització de determinats produc-
tes d’origen animal destinats al consum humà i es modi-
fiquen les directives 89/662/CEE i 92/118/CEE del Consell i 
la Decisió 95/408/CE del Consell.

El Reial decret 2551/1994, de 29 de desembre, pel qual 
s’estableixen les condicions de sanitat animal i sanitàries 
aplicables als intercanvis i les importacions de productes 
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no sotmesos, respecte a aquestes condicions, a les nor-
mes específiques que estableixen el capítol I de l’annex A 
del Reial decret 49/1993, de 15 de gener, i, pel que fa als 
patògens, el Reial decret 1316/1992, de 30 d’octubre, 
incorpora a l’ordenament jurídic intern la Directiva
92/118/CEE del Consell, de 17 de desembre de 1992. El 
Reial decret esmentat ha estat modificat mitjançant els 
reials decrets 74/1998, de 23 de gener, i 500/2003, de 2 de 
maig, pels quals s’incorporen a l’ordenament jurídic 
intern les directives 96/90/CE del Consell, de 17 de desem-
bre de 1996, i 2002/33/CE del Parlament Europeu i del 
Consell, de 21 d’octubre de 2002, per la qual cosa escau 
fer, en conseqüència, la modificació parcial corresponent 
del Reial decret 2551/1994, de 15 de gener.

Mitjançant aquest Reial decret s’incorpora parcial-
ment al nostre ordenament jurídic la Directiva 2004/41/CE 
del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’abril de 
2004.

En l’elaboració d’aquesta norma han estat escoltats 
els sectors afectats i les comunitats autònomes, i la 
Comissió Interministerial per a l’Ordenació Alimentària 
n’ha emès l’informe preceptiu.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de l’article 
149.1.16a de la Constitució, que atribueix a l’Estat la com-
petència exclusiva en matèria de sanitat exterior i de 
bases i coordinació general de la sanitat, i en virtut del 
que disposen els articles 38 i 40.2 de la Llei 14/1986, de 25 
d’abril, general de sanitat.

En virtut d’això, a proposta de les ministres de Sanitat 
i Consum i d’Agricultura, Pesca i Alimentació, d’acord 
amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Con-
sell de Ministres en la reunió del dia 26 de maig de 2006.

D I S P O S O :

Article únic. Modificació del Reial decret 2551/1994, de 
29 de desembre, pel qual s’estableixen les condicions 
de sanitat animal i sanitàries aplicables als intercanvis 
i les importacions de productes no sotmesos, respecte 
a aquestes condicions, a les normes específiques que 
estableixen el capítol I de l’annex A del Reial decret 
49/1993, de 15 de gener, i, pel que fa als patògens, el 
Reial decret 1316/1992, de 30 d’octubre.

El Reial decret 2551/1994, de 29 de desembre, pel qual 
s’estableixen les condicions de sanitat animal i sanitàries 
aplicables als intercanvis i les importacions de productes 
no sotmesos, respecte a aquestes condicions, a les nor-
mes específiques que estableixen el capítol I de l’annex A 
del Reial decret 49/1993, de 15 de gener, i, pel que fa als 
patògens, el Reial decret 1316/1992, de 30 d’octubre, 
queda modificat de la manera següent:

U. Totes les referències a «els annexos I i II» se subs-
titueixen per referències a l’«annex I».

Dos. L’apartat 1 de l’article 4 queda redactat de la 
manera següent:

«1. Complir els requisits de l’article 5 i els requi-
sits específics que preveu l’annex I per als aspectes 
de sanitat animal.».

Tres. Queda suprimit l’annex II.

Disposició addicional única. Remissió normativa.

Amb efectes a partir de la data d’entrada en vigor, les 
referències a l’annex II del Reial decret 2551/1994, de 29 
de desembre, s’entenen, segons requereixi el context, 
referides a:

a) El Reglament (CE) núm. 852/2004 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, relatiu a la 

higiene dels productes alimentaris, per a tots els produc-
tes alimentaris i, a més, el Reglament (CE) núm. 853/2004 
del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, 
pel qual s’estableixen normes específiques d’higiene dels 
aliments d’origen animal, només per a productes d’aquest 
tipus, quan es tractin qüestions que apel·lin a obligacions 
dels operadors econòmics.

b) El Reglament (CE) núm. 854/2004 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, pel qual s’es-
tableixen normes específiques per a l’organització de 
controls oficials dels productes d’origen animal destinats 
al consum humà, quan es tractin qüestions d’aquesta 
índole.

c) El Reial decret 1976/2004, d’1 d’octubre, pel qual 
s’estableixen les normes zoosanitàries aplicables a la pro-
ducció, transformació, distribució i introducció dels pro-
ductes d’origen animal destinats al consum humà.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de l’article 
149.1.16a de la Constitució, que atribueix a l’Estat la com-
petència exclusiva en matèria de sanitat exterior i de 
bases i coordinació general de la sanitat, i en virtut del 
que disposen els articles 38 i 40.2 de la Llei 14/86, de 25 
d’abril, general de sanitat.

Disposició final segona. Incorporació del dret de la Unió 
Europea.

Mitjançant aquest Reial decret s’incorporen al dret 
espanyol els articles 3, 4.1 i 8 de la Directiva 2004/41/CE 
del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’abril de 2004, 
per la qual es deroguen determinades directives que esta-
bleixen les condicions d’higiene dels productes alimenta-
ris i les condicions sanitàries per a la producció i comerci-
alització de determinats productes d’origen animal 
destinats al consum humà i es modifiquen les directives 
89/662/CEE i 92/118/CEE del Consell i la Decisió 95/408/CE 
del Consell.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

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

Madrid, el 26 de maig de 2006.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta primera del Govern

i ministra de la Presidència,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ 

 9300 REIAL DECRET 640/2006, de 26 de maig, pel 
qual es regulen determinades condicions 
d’aplicació de les disposicions comunitàries en 
matèria d’higiene, de la producció i comercia-
lització dels productes alimentaris. («BOE» 126, 
de 27-5-2006.)

Durant la dècada dels noranta, la Unió Europea ha 
establert, en un extens desplegament de la legislació ali-
mentària, els principis que constitueixen la base comuna 
per a la producció i comercialització segons normes higi-


