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Dos. La segona part de l’annex III es modifica de la
manera següent:
a) Se suprimeixen els números de referència 17, 23,
40 i 42.
b) Per als números de referència 1, 2, 8, 13, 15, 30,
34, 41, 43, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 57, 59 i 60, la data
«31-08-2006» se substitueix per «31-12-2007».
c) Per als números de referència 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11,
12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33,
35, 36, 37, 38, 39, 44, 47, 48, 49, 50, 55, 56 i 58, la data
«31-12-2006» se substitueix per «31-12-2007».
Article segon.
cessió.

Termini de comercialització, venda o

A partir de l’1 de desembre de 2006 no poden ser
comercialitzats ni poden ser venuts o cedits al consumidor final productes cosmètics que no s’ajustin al que estableix l’article primer.
Disposició final primera. Incorporació de dret de la Unió
Europea.
Mitjançant aquesta Ordre s’incorpora a l’ordenament
jurídic intern la Directiva 2006/65/CE de la Comissió, de 19
de juliol de 2006, per la qual es modifica la Directiva
76/768/CEE del Consell, relativa als productes cosmètics,
per adaptar els seus annexos II i III al progrés tècnic.
Disposició final segona. Entrada en vigor.
La present Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Madrid, 19 d’octubre de 2006.–La ministra de Sanitat i
Consum, Elena Salgado Méndez.

MINISTERI D’AGRICULTURA,
PESCA I ALIMENTACIÓ
18693

REIAL DECRET 1186/2006, de 13 d’octubre, pel
qual s’estableixen les bases del pla de vigilància sanitària serològica del bestiar porcí.
(«BOE» 257, de 27-10-2006.)

La Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal, estableix al capítol I del títol III la necessitat d’una adequada
ordenació sanitària de les explotacions d’animals, en què
mereix una especial consideració, entre altres aspectes, i
d’acord amb els articles 36 i 44, l’establiment de les condicions sanitàries bàsiques i la regulació de la qualificació
sanitària de les explotacions.
L’Ordre de 21 d’octubre de 1980, per la qual es donen
normes complementàries sobre la lluita contra la pesta
porcina africana i altres malalties del bestiar porcí en aplicació del Reial decret 791/1979, de 20 de febrer, estableix,
als articles primer i segon, les condicions que han de
complir les explotacions acreditades sanitàriament respecte a determinades malalties, i les qualifica de granges
de protecció sanitària especial i granges de sanitat comprovada. Aquesta Ordre va ser desplegada per la Resolució de 9 de febrer de 1982, de la Direcció General de la
Producció Agrària, per la qual es desplega l’Ordre de 21
d’octubre de 1980, en què es donen normes sobre la lluita
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contra la pesta porcina africana i altres malalties del bestiar porcí.
El Reial decret 195/2002, de 15 de febrer, pel qual s’estableix el pla de seguiment i vigilància sanitària del bestiar porcí, regula les bases per a la realització dels controls
serològics i les restriccions als moviments de l’espècie
porcina en relació amb la pesta porcina africana, pesta
porcina clàssica, malaltia vesicular porcina i malaltia
d’Aujeszky. El dit Reial decret, que es deroga per aquest
Reial decret, conté normes en matèria de lluita, control i
eradicació de la malaltia d’Aujeszky, que ja té una normativa específica nacional i comunitària, constituïda pel
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, i la Decisió 2001/618/CE de
la Comissió, de 23 de juliol, per la qual s’estableixen
garanties suplementàries en els intercanvis intracomunitaris d’animals de l’espècie porcina en relació amb la
malaltia d’Aujeszky, així com els criteris per facilitar informació sobre aquesta malaltia, i per la qual es deroguen
les decisions 93/24/CEE i 93/244/CEE, per la qual cosa les
actuacions serològiques de control respecte a aquesta
malaltia no es preveuen en el present Reial decret, llevat
de la modificació que s’efectua, per la disposició final primera, a l’article 4 del Reial decret 324/2000, de 3 de març,
pel qual s’estableixen normes bàsiques d’ordenació de
les explotacions porcines.
L’evolució de la situació sanitària que ha experimentat
el sector aquests últims anys, i també l’absència a la resta
de la Unió Europea de qualificacions sanitàries oficials
d’explotacions porcines com a explotació de protecció
sanitària especial o explotació de sanitat comprovada,
l’aplicació del Reial decret 427/2003, d’11 d’abril, i la promulgació de la Llei 8/2003, de 24 d’abril, fan necessària
una àmplia modificació del pla de seguiment i vigilància
sanitària del bestiar porcí regulat pel Reial decret 195/2002,
de 15 de febrer, que obliga, en aplicació del principi de
seguretat jurídica, a l’aprovació d’un nou reial decret,
alhora que en aquest se substitueixen les esmentades
qualificacions sanitàries per les relatives a la malaltia
d’Aujeszky, fet que permet, d’altra banda, suprimir traves
al moviment d’animals de l’espècie porcina d’Espanya a
la resta de la Unió Europea.
Aquest Reial decret ha estat sotmès a consulta de les
comunitats autònomes i de les entitats representatives
dels interessos dels sectors afectats.
Aquest Reial decret es dicta en virtut de l’habilitació
que conté la disposició final cinquena de la Llei 8/2003, de
24 d’abril.
En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricultura, Pesca i Alimentació, d’acord amb el Consell d’Estat i
amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la
reunió del dia 13 d’octubre de 2006,
DISPOSO:
Article 1.

Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte establir les bases
del pla de vigilància sanitària serològica del bestiar porcí,
de les malalties que figuren a l’annex I, a totes les explotacions porcines del territori nacional.
Article 2. Definicions.
1. Als efectes d’aquest Reial decret, són aplicables
les definicions previstes a l’article 3 de la Llei 8/2003, de
24 d’abril, de sanitat animal, així com, pel que fa a les
explotacions amb sistema d’explotació intensiu, les definicions de l’article 2 del Reial decret 324/2000, de 3 de
març, pel qual s’estableixen normes bàsiques d’ordenació de les explotacions porcines, i les classificacions zoo-
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tècniques de l’article 3 del Reial decret esmentat 324/2000,
de 3 de març.
2. Així mateix, s’entén com a:
a) Explotacions de senglars: aquelles en què es tinguin, es criïn, s’engreixin o es manegin senglars.
b) Porc de cria: qualsevol animal de l’espècie porcina
que tingui com a destinació la reproducció.
c) Porc de producció: qualsevol animal de l’espècie
porcina que tingui com a destinació l’engreix, que la destinació final del qual sigui el sacrifici, i que en cap moment
s’hagi de fer servir com a reproductor.
d) Sistema de producció «tot dins-tot fora»: aquell
en el qual la reposició es realitza de tal manera que no
entra nou bestiar fins que no hagin sortit tots els animals
del cicle anterior.
Article 3. Controls serològics segons el tipus d’explotació.
En les explotacions porcines s’han de fer els controls
serològics que s’indiquen a continuació, respecte a les
malalties que figuren a l’annex I.
1. En centres d’inseminació artificial, explotacions de
selecció, explotacions de multiplicació, explotacions de
senglars i explotacions amb sistema d’explotació extensiu des de les quals s’efectuïn moviments de porcs de cria
cap a altres explotacions:
a) S’ha de fer un primer control serològic sobre el
100 per cent del cens dels reproductors.
b) Posteriorment s’han de fer controls serològics
quadrimestrals sobre un nombre de reproductors que
garanteixi, amb un nivell de confiança del 95 per cent,
detectar la presència de la malaltia si la seva taxa de prevalença és, com a mínim, del cinc per cent. Aquests controls s’han de fer preferentment cada vegada en animals
diferents.
2. Quan en explotacions de producció i en explotacions amb sistema d’explotació extensiu hi hagi porcs de
cria i de producció des de les quals s’efectuïn exclusivament moviments de porcs de producció cap a altres
explotacions, inclosos els escorxadors, s’ha de fer un control serològic anual en els porcs de cria existents a l’explotació, sobre un nombre de reproductors que garanteixi,
amb un nivell de confiança del 95 per cent, detectar la
presència de la malaltia si la seva taxa de prevalença és,
com a mínim, del cinc per cent.
3. En explotacions de recria de reproductors i de
transició de reproductores primípares s’ha de fer un control quadrimestral sobre un nombre d’animals que garanteixi, amb un nivell de confiança del 95 per cent, detectar
la presència de la malaltia si la seva prevalença és, com a
mínim, del cinc per cent. Aquests controls s’han de fer en
animals representatius de totes les edats.
En cas que el sistema de producció sigui «tot dins-tot
fora», el control s’ha de fer abans de la sortida dels animals, sobre un nombre d’aquests que garanteixi, amb un
nivell de confiança del 95 per cent, detectar la presència
de la malaltia si la seva prevalença és, com a mínim, del
cinc per cent.
4. En les explotacions on hi hagi exclusivament
porcs de producció, els animals han de procedir d’explotacions en què s’hagin realitzat en l’explotació d’origen
els controls periòdics descrits en aquest article amb resultat negatiu.
Article 4. Moviment dels animals de l’espècie porcina
dins el territori nacional.
1. És requisit per al moviment d’animals entre comunitats autònomes o ciutats de Ceuta i Melilla que s’hagin
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fet en l’explotació d’origen, amb resultat negatiu, els controls periòdics establerts a l’article 3.
2. L’autoritat competent de la comunitat autònoma o
de les ciutats de Ceuta i Melilla d’origen ha de comunicar
a l’òrgan competent de la comunitat autònoma o ciutats
de Ceuta i Melilla de destinació, amb quaranta-vuit hores
d’antelació com a mínim, el trasllat de porcs de cria i de
producció amb destinació a la reproducció i l’engreix.
3. El moviment dels animals s’ha d’efectuar d’acord
amb la normativa vigent, especialment amb el que preveu el capítol IV del títol III de la Llei 8/2003, de 24 d’abril.
4. Quan, per una causa justificada, la responsabilitat
de la qual no sigui imputable al titular de l’explotació, no
s’hagin pogut fer en l’explotació d’origen els controls
periòdics que estableix l’article 3, es pot autoritzar el
moviment sempre que prèviament s’hagi fet el control
serològic respecte a les malalties previstes a l’annex I,
amb resultat negatiu, al 100 per cent dels animals objecte
del moviment. El període de validesa dels resultats
d’aquestes proves serològiques és de 30 dies des de la
data d’emissió dels resultats de l’anàlisi pel laboratori
competent.
Article 5.

Moviment intracomunitari.

1. Sense perjudici del que preveu 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, per al moviment d’animals cap a altres
països comunitaris, les explotacions d’origen radicades a
Espanya s’han d’haver sotmès, a més, amb resultat negatiu, als controls periòdics que estableix l’article 3 i, així
mateix, complir els requisits següents:
a) Per al moviment de porcs de cria o de senglars,
s’ha de procedir al control serològic previ respecte a les
malalties previstes a l’annex I, amb resultat negatiu, del
100 per cent dels animals objecte del moviment.
b) Per al moviment exclusivament de porcs de producció cap a altres explotacions, procedents d’explotacions de producció o d’explotacions amb un sistema
d’explotació extensiu que allotgin porcs de cria i de producció, aquesta s’ha de sotmetre a controls periòdics
quadrimestrals respecte a les malalties que preveu l’annex I, sobre un nombre d’animals que garanteixi, amb un
grau de confiança del 95 per cent, detectar la presència de
la malaltia si la seva prevalença és com a mínim del cinc
per cent. En cas que l’explotació només hagi efectuat el
control anual, s’ha de procedir a controlar el 100 per cent
dels animals objecte del moviment.
c) Per al moviment de porcs procedents d’explotacions en què hi hagi exclusivament porcs de producció
amb destinació al seu sacrifici immediat en escorxador, s’ha de procedir al control serològic previ respecte
a les malalties previstes a l’annex I, amb resultat negatiu, del cinc per cent, com a mínim, dels animals
objecte del moviment, o bé s’ha d’efectuar un control
serològic a l’explotació, amb resultat negatiu, sobre un
nombre d’animals que garanteixi, amb un nivell de
confiança del 95 per cent, detectar la presència de la
malaltia si la seva taxa de prevalença és com a mínim
del cinc per cent.
2. La validesa dels resultats de les proves serològiques establertes en aquest article s’ha d’establir en un
màxim de trenta dies naturals des de l’emissió dels resultats de l’anàlisi pel laboratori competent, excepte per a
l’anàlisi descrita a l’apartat 1.c) d’aquest article, la validesa
de la qual és de 60 dies.
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Laboratoris autoritzats.

Els òrgans competents de les comunitats autònomes
o ciutats de Ceuta i Melilla poden designar, en el seu
àmbit territorial, els laboratoris competents per fer les
anàlisis previstes en aquest Reial decret. Aquests laboratoris poden tenir caràcter públic o privat, i han de comptar
amb el suport dels laboratoris nacionals de referència de
pesta porcina africana, pesta porcina clàssica i malaltia
vesicular porcina per al diagnòstic d’aquestes malalties.
Article 7.

Manteniment de classificació zootècnica.

Per mantenir la classificació zootècnica que preveu el
Reial decret 324/2000, de 3 de març, pel qual s’estableixen
normes bàsiques d’ordenació de les explotacions porcines, és necessari que a totes les explotacions porcines
s’hagin fet, amb resultat negatiu, els controls establerts a
l’article 3.
Article 8.

Infraccions i sancions.

En cas d’incompliment del que disposa aquest Reial
decret, és aplicable el règim d’infraccions i sancions que
preveuen la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal, i,
si s’escau, 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
de qualsevol ordre que pertoquin.
Disposició transitòria única. Controls efectuats.
Als efectes del que preveu l’article 3.1, han de fer
directament els controls quadrimestrals que estableix
l’article 3.1.b) les explotacions següents:
a) Les que ja hagin fet, i n’hagin obtingut un resultat
negatiu, amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta
disposició, el primer control serològic sobre la totalitat del
cens reproductor existent a l’explotació.
b) Les de nova creació o les que, havent estat inactives durant un període de 24 mesos, omplin en els dos
casos les seves instal·lacions com a màxim a partir de
dues explotacions d’origen en què ja s’hagi realitzat, i
n’hagin obtingut un resultat negatiu, el primer control
serològic sobre la totalitat del cens reproductor existent a
l’explotació.
Disposició derogatòria única. Derogació normativa.
Queden derogades les disposicions següents:
a) El Reial decret 195/2002, de 15 de febrer, pel qual
s’estableix el pla de seguiment i vigilància sanitària del
bestiar porcí.
b) L’article primer del Reial decret 791/1979, de 20 de
febrer, pel qual es regula la lluita contra la pesta porcina
africana i altres malalties del bestiar porcí.
c) Els articles primer a setè, tots dos inclusivament,
de l’Ordre de 21 d’octubre de 1980, per la qual es donen
normes complementàries sobre la lluita contra la pesta
porcina africana i altres malalties del bestiar porcí en aplicació del Reial decret 791/1979.
d) La part I, EXPLOTACIONS ACREDITADES SANITÀRIAMENT, de la Resolució de 9 de febrer de 1982, de la
Direcció General de la Producció Agrària, per la qual es
desplega l’Ordre de 21 d’octubre de 1980, en què es
donen normes sobre la lluita contra la pesta porcina africana i altres malalties del bestiar porcí.

2783

Disposició final primera. Modificació del Reial decret
324/2000, de 3 de març, pel qual s’estableixen normes
bàsiques d’ordenació de les explotacions porcines.
L’article 4 del Reial decret 324/2000, de 3 de març, pel
qual s’estableixen normes bàsiques d’ordenació de les
explotacions porcines, queda redactat de la manera
següent:
«Article 4. Qualificació sanitària de les explotacions porcines.
Els centres d’inseminació artificial que subministrin dosis seminals a qualsevol altra explotació, les
explotacions de selecció, les explotacions de multiplicació, les explotacions de recria de reproductores,
les explotacions de transició de reproductores primípares, així com totes aquelles amb sistema d’explotació extensiu que venguin porcs de cria, per
mantenir la classificació zootècnica, han d’estar qualificades d’indemnes o oficialment indemnes de la
malaltia d’Aujeszky.»
Disposició final segona. Títol competencial.
Aquest Reial decret es dicta a l’empara de l’habilitació
que conté l’article 149.1.16a de la Constitució, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de bases
i coordinació general de la sanitat.
Disposició final tercera. Facultat de desplegament i
modificació.
1. Es faculta el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació per dictar, en l’àmbit de les seves competències, les
disposicions que siguin necessàries per al compliment i
l’aplicació del que disposa aquest Reial decret.
2. Així mateix, es faculta el ministre d’Agricultura,
Pesca i Alimentació, amb la consulta prèvia amb les
comunitats autònomes, per modificar el contingut dels
annexos d’aquest Reial decret, per adaptar-los a les modificacions que introdueixi 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, 13 d’octubre de 2006.
JUAN CARLOS R.
La ministra d’Agricultura, Pesca
i Alimentació,
ELENA ESPINOSA MANGANA

ANNEX I
Malalties incloses en el pla de seguiment i vigilància
Pesta porcina clàssica.
Pesta porcina africana.
Malaltia vesicular porcina.
ANNEX II
Taula per a la determinació de la presència de la malaltia
en una explotació
Càlcul de la mida de mostra necessària per detectar
una prevalença mínima del cinc per cent amb un nivell de
confiança del 95 per cent:
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Cens total

Cens a controlar

1-25
26-30
31-40
41-50
51-70
71-100
101-200
201-1.200
>1.200

Tots
26
31
35
40
45
51
57
59

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
18694

REIAL DECRET 1205/2006, de 20 d’octubre, pel
qual es modifica el Reial decret 56/2002, de 18
de gener, pel qual es regula la circulació i la
utilització de primeres matèries per a l’alimentació animal i la circulació de pinsos compostos. («BOE» 257, de 27-10-2006.)

La normativa nacional en matèria de circulació i utilització de pinsos compostos ha estat objecte d’una regulació cada vegada més completa i precisa d’acord amb
l’evolució del dret comunitari, del qual la Directiva
2000/16/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 10
d’abril, per la qual es modifiquen les directives 79/373/CEE
i 96/25/CE, va ser incorporada al nostre dret intern mitjançant el Reial decret 56/2002, de 18 de gener, pel qual es
regulen la circulació i la utilització de primeres matèries
per a l’alimentació animal i la circulació de pinsos compostos, i alhora es refon en la disposició esmentada la
normativa fonamental existent sobre primeres matèries i
pinsos en l’alimentació animal.
Posteriorment, el dit Reial decret va ser modificat pel
Reial decret 254/2003, de 28 de febrer, que va incorporar a
l’ordenament jurídic intern la Directiva 2002/2/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 28 de gener de 2002, per
la qual es modifica la Directiva 79/373/CEE del Consell,
relativa a la circulació dels pinsos compostos i per la qual
es deroga la Directiva 91/357/CEE de la Comissió.
L’experiència acumulada des de l’entrada en vigor
d’aquesta reglamentació aconsella revisar alguns aspectes de l’etiquetatge de pinsos, especialment pel que fa als
destinats als animals de companyia, que permetin, sense
minva de la tasca de vigilància, control o inspecció, que hi
hagi més fluïdesa en el trànsit comercial d’aquests pinsos, caracteritzats per una superfície més petita dels envasos en què es comercialitzen i, en conseqüència, un espai
més escàs per a la informació de l’etiquetatge.
Així mateix, en vista del contingut de la Directiva
2002/2/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 28 de
gener de 2002, quant a diversos aspectes de l’etiquetatge
de pinsos, entre aquests la publicitat de la seva fórmula
exacta, la comunicació de la qual al client la imposava
l’esmentada Directiva a càrrec del responsable de les indicacions de l’etiquetatge, diverses entitats associatives de
fabricants europeus de pinsos van interposar recursos
contra aquesta disposició. Les qüestions prejudicials, elevades al Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees
des de tribunals dels països on es van entaular aquestes
accions, van ser resoltes mitjançant sentència d’aquell
òrgan judicial europeu de 6 de desembre de 2005, publicada en el «Diari Oficial de la Unió Europea» d’11 de febrer
de 2006. En aquesta resolució, a més d’afirmar la validesa, conforme al dret comunitari, de diversos articles
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impugnats, es declarava, tenint en compte el principi de
proporcionalitat, la nul·litat de l’article 1.1.b) de la Directiva 2002/2/CE de 28 de gener de 2002, que exigeix la
comunicació de la fórmula exacta del pinso, en la forma
abans exposada. El precepte esmentat es correspon amb
l’article 15.1.l) del Reial decret 56/2002, de 18 de gener.
En conseqüència, per complir el que indica l’article 10
del Tractat constitutiu de la Unió Europea, escau modificar
el Reial decret 56/2002, de 18 de gener, de conformitat
amb el contingut de la sentència damunt esmentada del
Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees.
Aquest Reial decret ha estat sotmès a consulta de les
comunitats autònomes i de les entitats representatives
dels interessos dels sectors afectats, i té l’informe de la
Comissió Interministerial per a l’Ordenació Alimentària.
En virtut d’això, a proposta de les ministres d’Agricultura, Pesca i Alimentació i de Sanitat i Consum, d’acord
amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 20 d’octubre de 2006,
DISPOSO:
Article únic. Modificació del Reial decret 56/2002, de 18
de gener, pel qual es regulen la circulació i la utilització de primeres matèries per a l’alimentació animal i
la circulació de pinsos compostos.
El Reial decret 56/2002, de 18 de gener, pel qual es
regulen la circulació i la utilització de primeres matèries
per a l’alimentació animal i la circulació de pinsos compostos, queda modificat de la manera següent:
U. L’article 13 queda redactat en els termes
següents:
«Article 13. Requisits documentals.
1. Els pinsos compostos únicament es poden
posar en circulació quan figurin en un espai reservat
amb aquesta finalitat, en l’envàs, en el recipient o en
una etiqueta adherida a aquest o, si s’escau, en el
document d’acompanyament, les indicacions enumerades a l’article 15, que han de ser ben visibles,
clarament llegibles i indelebles i que comprometin
la responsabilitat, si s’escau, del productor, envasador, importador, venedor o distribuïdor, establert
dins del territori espanyol.
2. Les indicacions a què es refereix l’apartat
anterior s’han d’expressar almenys en la llengua
espanyola oficial de l’Estat, sense perjudici de la utilització de qualsevol altra llengua oficial en el territori de les comunitats autònomes amb idioma
propi.
3. No obstant el que disposa l’apartat anterior,
els pinsos produïts amb destí exclusiu a la seva
comercialització en un altre o uns altres països
comunitaris han de portar l’etiquetatge en la llengua
o llengües nacionals o oficials de la Unió Europea
que determini el país o països de destí. També hi han
de figurar almenys en la llengua espanyola oficial de
l’Estat, llevat del cas dels aliments per a animals de
companyia, les indicacions següents:
a) Nom o raó social i domicili o seu social del
fabricant.
b) Denominació i naturalesa del producte, i
destí (espècie i tipus d’animals).
c) Contingut i identitat dels additius.»
Dos. Se suprimeix el paràgraf l) de l’article 15.1.
Tres. L’article 21 queda redactat en els termes
següents:

