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Sis. Es modifica la redacció de l’epígraf a) de l’apartat AII.6 de l’annex II, que queda redactat de la manera
següent:
«a) Quan algunes funcions d’un determinat sistema
global de facturació d’un operador siguin realitzades per
un altre operador, els indicadors de fiabilitat descrits a
l’apartat anterior s’han d’entendre distribuïts equitativament entre cada operador en funció de la seva activitat.»
Disposició final segona. Títol competencial.
Aquesta Ordre es dicta a l’empara del que disposa
l’article 149.1.21a de la Constitució, que atribueix a l’Estat
la competència exclusiva de l’Estat en matèria de telecomunicacions.
Disposició final tercera. Règim aplicable.
El procediment previst en aquesta Ordre es regeix
supletòriament pel que disposa la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Disposició final quarta. Entrada en vigor.
Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Madrid, 12 d’abril de 2007.–El ministre d’Indústria,
Turisme i Comerç, Joan Clos i Matheu.
ANNEX
Model de document informatiu al client dels drets que li
reconeix la normativa vigent
«La normativa del Ministeri d’Indústria, Turisme i
Comerç sobre protecció dels drets dels usuaris de serveis
de telecomunicacions li garanteix, entre altres, els drets
següents:
Els operadors han de disposar d’un departament
d’atenció al client. OPERADOR posa a la seva disposició
per a qualsevol qüestió el telèfon d’atenció núm. [telèfon
d’atenció al client] i la pàgina web [pàgina d’Internet de
l’operador].
Si s’ha donat d’alta amb nosaltres telefònicament, ha
de saber que té dret a disposar d’un contracte en què figurin les condicions que se li apliquen. Si no l’ha rebut, ens
el pot sol·licitar a través del nostre departament d’atenció
al client.
Té dret a donar-se de baixa en qualsevol moment dels
serveis contractats. L’únic requisit és que ens ho comuniqui amb quinze dies d’antelació. Es pot donar de baixa a
través de les vies següents:
Nota: cada operador ha d’incloure la manera de donarse de baixa segons el seu contracte tipus:
Per telèfon, trucant al [telèfon d’atenció al client de
l’operador]. En aquest cas, conservi el número de referència de la seva baixa que li facilitarem.
Per fax, enviant una carta al número de fax [número
de fax de l’operador], indicant les seves dades personals i
el número de telèfon.
Per correu, a l’adreça [adreça postal de l’operador].
Per via telemàtica, a través de la web [pàgina d’Internet de l’operador]/correu electrònic [adreça de correu
electrònic de l’operador].
Una vegada rebuda la seva sol·licitud, es tramitarà la
baixa en el termini màxim de quinze dies.
Operador li comunicarà amb un mes d’antelació qualsevol modificació del contracte que tingui la causa en
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alguns dels motius vàlids que consten en el contracte, com
els preus. Si no està d’acord amb les noves condicions pot
resoldre el contracte sense penalització.
Només per a servei telefònic: pot sol·licitar la restricció de les trucades internacionals i a serveis de tarifació
addicional (aquestes últimes són les dirigides als prefixos
803 –806 –807). Després de la seva petició, li activarem la
restricció en un termini màxim de deu dies, després del
qual serà impossible accedir a aquest tipus de trucades
des del seu telèfon, llevat que vostè ho torni a sol·licitar.
En relació amb els serveis de tarifació addicional, si no
està d’acord amb la seva facturació, ha de saber que si no
paga la part de la factura corresponent a aquests serveis
no se li tallarà el servei telefònic, encara que sí l’accés a
aquests prefixos.
Només per a servei telefònic: en cas d’interrupció
temporal del servei, operador està obligat a indemnitzarlo almenys amb una quantitat que es determina en funció
tant del temps en què la línia va estar interrompuda com
de la mitjana de consum dels últims tres mesos. Si la
quantitat resultant és superior a un euro, la compensació
es farà automàticament en la factura següent.
Només per a servei d’accés a Internet: en cas d’interrupció temporal del servei, operador està obligat a indemnitzar-lo almenys amb una quantitat que es determina
prorratejant la quota mensual pel temps en què la línia va
estar interrompuda.
Només per a servei d’accés a Internet: en cas que no
estigui conforme amb la part de la factura relativa a Internet, ha de saber que, si es paga la part de la factura relativa a les trucades telefòniques, no es pot tallar l’accés al
servei telefònic, encara que sí l’accés a Internet.
Si té algun problema en la seva relació contractual, es
pot posar en contacte amb nosaltres a través del nostre
servei d’atenció al client, que li indicarà el seu número de
queixa. Amb aquest número pot presentar una reclamació davant l’Oficina d’Atenció a l’Usuari de Telecomunicacions del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.
Pot contactar amb l’Oficina d’Atenció a l’Usuari de
Telecomunicacions del Ministeri d’Indústria, Turisme i
Comerç a través del número 901.33.66.99 o la web
www.usuariosteleco.es. En aquesta Oficina l’assessoraran sobre els seus drets i sobre la manera de presentar
una reclamació si no obté resposta satisfactòria per part
nostra.»

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
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REIAL DECRET 445/2007, de 3 d’abril, pel qual
s’estableixen mesures de lluita contra la influença aviària. («BOE» 95, de 20-4-2007.)

La grip o influença aviària és una malaltia greu i molt
contagiosa de les aus de corral i altres aus captives, produïda per diversos tipus de virus de la influença. Les
mesures específiques de lluita contra la malaltia estan
regulades pel Reial decret 1025/1993, de 25 de juny, pel
qual s’estableixen mesures per a la lluita contra la influença aviària, que transposa la Directiva del Consell 92/40/
CEE, de 19 de maig, per la qual s’estableixen mesures
comunitàries per a la lluita contra la influença aviària.
Entre els virus de la influença hi ha un gran nombre de
soques víriques diferents. El nivell de risc que plantegen
les diverses soques de virus de la influença per a la sanitat animal i la salut pública és molt variable i, en certa
manera, impredictible, tenint en compte la ràpida mutació
dels virus i el possible intercanvi de material genètic entre
les soques.
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La influença aviària altament patògena és una malaltia infecciosa de les aus, inclosa a la llista del Codi zoosanitari internacional de l’Organització Mundial de la Sanitat
Animal, causada per soques A del virus de la grip.
S’han establert a la Unió Europea noves mesures de
lluita contra aquesta mitjançant la Directiva 2005/94/CE,
del Consell, de 20 de desembre de 2005, relativa a mesures comunitàries de lluita contra la influença aviària i per
la qual es deroga la Directiva 92/40/CEE. La regulació
esmentada revisa de manera exhaustiva les mesures que
estableix la Directiva 92/40/CEE, tenint en compte els
coneixements científics més recents sobre el risc que la
influença aviària presenta per a la sanitat animal i la salut
pública, l’aparició de noves proves de laboratori i les
vacunes de què es disposa, així com el que s’ha après
dels últims focus d’aquesta malaltia, sobre la base dels
dictàmens més recents del Comitè científic de la salut i el
benestar dels animals i de l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària, així com dels canvis aportats al Codi sanitari per als animals terrestres i al manual de proves de
diagnòstic i vacunes per als animals terrestres, de l’Oficina Internacional d’Epizoòties pel que fa a la influença
aviària.
Aquest Reial decret s’estructura en nou capítols, dedicats a:
a) El capítol I, a les disposicions generals.
b) El capítol II, a les mesures preventives, tant bioseguretat com vigilància, així com a la notificació de la
malaltia i les enquestes epidemiològiques.
c) El capítol III, a les mesures en cas de sospita.
d) El capítol IV, a les mesures en cas d’influença aviària d’alta patogenicitat, dividit en set seccions que estableixen les mesures a les explotacions amb focus, les
delimitacions de les zones, les mesures que s’han d’aplicar a les zones de protecció, de vigilància i a les altres
zones restringides, les excepcions i mesures de bioseguretat, i les mesures que s’han d’adoptar a les instal·lacions
diferents de les explotacions ramaderes i mitjans de
transport.
e) El capítol V, a les mesures en cas d’influença aviària de baixa patogenicitat, dividit en 3 seccions que regulen les mesures que s’han d’aplicar a les instal·lacions, a
les unitats de producció independents i a les explotacions
de contacte, i a les zones restringides.
f) El capítol VI, a les mesures per evitar la propagació
a altres espècies, la neteja i desinfecció, així com la repoblació de les explotacions.
g) El capítol VII, als procediments de diagnòstic, el
manual de diagnòstic i els laboratoris comunitari i nacional de referència.
h) El capítol VIII, a la vacunació, tant d’urgència com
preventiva.
i) I el capítol IX, als controls comunitaris, el Pla d’intervenció i el règim sancionador aplicable.
D’aquesta regulació, convé destacar que es preveuen
mesures per a la detecció primerenca de la infecció entre
les aus de corral, entre les quals figura un sistema de vigilància activa, es diferencien les mesures de lluita entre la
infecció per virus de la influença aviària de baixa patogenicitat i d’alta patogenicitat tenint en compte els diferents
nivells de risc que suposen, es regulen actuacions de prevenció, i es considera la vacunació com una possible eina
de lluita.
Mitjançant aquest Reial decret s’incorpora a l’ordenament jurídic intern la Directiva 2005/94/CE, i s’estableixen
les mesures mínimes de lluita contra la influença aviària.
En l’elaboració d’aquest Reial decret han estat consultades les comunitats autònomes i 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, de sanitat animal.
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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 30 de març de 2007,
DISPOSO:
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1. Objecte.
1. Aquest Reial decret té per objecte establir:
a) Algunes mesures preventives relacionades amb la
vigilància i la detecció primerenca de la influença aviària,
així com per augmentar el nivell de conscienciació i preparació de les autoritats competents i dels avicultors
quant als riscos d’aquesta malaltia.
b) Les mesures mínimes de lluita que s’han d’aplicar
enfront d’un focus d’influença aviària en aus de corral o
altres aus captives i per a la detecció primerenca de la
possible propagació dels virus de la influença aviària als
mamífers.
c) Altres mesures subsidiàries que tendeixen a evitar
la propagació del virus de la influença aviària a altres
espècies.
2. El que disposa aquest Reial decret s’ha d’entendre
sense perjudici de les mesures addicionals que puguin
adoptar les autoritats competents o la Comissió Interministerial Permanent per al seguiment de la grip aviària, en
el seguiment i control de les aus o altres animals silvestres.
Article 2. Definicions.
1. Als efectes del que preveu aquest Reial decret, són
aplicables les definicions que conté l’article 3 de la Llei 8/2003,
de 24 d’abril, de sanitat animal.
2. Així mateix, s’entén com a:
a) Aus de corral: totes les aus que es crien o tenen en
captivitat per tal de produir carn o ous destinats al consum, així com per produir altres productes, repoblar
poblacions d’aus de caça o per a qualsevol programa de
reproducció d’aquestes categories d’aus.
b) Altres aus captives: qualssevol aus diferents de
les de corral, que es tenen en captivitat per raons diferents de les que s’exposen al paràgraf a) d’aquest apartat,
incloses les que es tenen per a mostres, carreres, exposicions, concursos, reproducció o venda.
c) Aus de corral o altres aus captives sospitoses d’estar infectades: qualssevol aus de corral o altres aus captives que presentin signes clínics, lesions post mortem o
reaccions a les anàlisis de laboratori que no permetin descartar la influença aviària.
d) Aus silvestres: les aus que viuen en llibertat i no
en una explotació, tal com aquesta es defineix en el paràgraf m) d’aquest apartat.
e) Pollets d’un dia: totes les aus de corral de menys
de 72 hores d’edat, encara no alimentades, i els ànecs
criolls (Cairina moschata) o els seus encreuaments, de
menys de 72 hores d’edat, alimentats o no.
f) Bandada: totes les aus de corral o altres aus captives d’una sola unitat de producció.
g) Races protegides registrades oficialment d’aus de
corral o altres aus captives: les aus de corral o altres aus
captives que les autoritats competents hagin reconegut
oficialment com a pertanyents a races protegides en el pla
d’intervenció que s’indica a l’article 61.
h) Mamífer: un animal de la classe Mammalia, amb
excepció dels humans.
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i) Cadàvers: les aus de corral o altres aus captives
que hagin mort o s’hagin matat, o parts d’aquestes, i que
no siguin aptes per al consum humà.
j) Eliminació: la recollida, el transport, l’emmagatzematge, la manipulació, la transformació i la utilització o la
destrucció dels subproductes animals de conformitat
amb el Reglament (CE) núm. 1774/2002, del Parlament
Europeu i del Consell, 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, o, si s’escau, les mesures que la Comissió
Europea adopti sobre això.
k) Matança: tot procediment diferent del sacrifici que
condueixi a la mort d’un mamífer, d’una au de corral o
d’una altra au captiva.
Sacrifici: tot procediment que dugui a la mort d’un
mamífer o una au per sagnat, destinat al consum humà.
l) Comitè Nacional del Sistema d’Alerta Sanitària
Veterinària: el que preveu l’article 27 de la Llei 8/2003, de
24 d’abril.
m) Explotació: tota instal·lació agrícola o d’altra
mena, incloses incubadores, circs, zoològics, ocelleries,
mercats d’aus o aviaris, en la qual es crien o es tenen aus
de corral o altres aus captives. No obstant això, aquesta
definició no inclou els escorxadors, els mitjans de transport, les instal·lacions i centres de quarantena, els llocs
d’inspecció fronterers i els laboratoris autoritzats per les
autoritats competents per conservar virus d’influença aviària.
n) Explotació comercial d’aus de corral: l’explotació
on es tenen aus de corral amb finalitats comercials.
ñ) Explotació de contacte: l’explotació des de la qual
la influença aviària pugui haver arribat o en la que es
pugui haver introduït com a resultat de la seva localització, del moviment de persones, aus de corral o altres aus
captives, o vehicles, o de qualsevol altra manera.
o) Explotació no comercial: l’explotació en la qual
els propietaris de les aus de corral o altres aus captives les
tenen o bé per a consum personal o per a ús propi, o bé
com a animals de companyia.
p) Compartiment d’aus de corral o compartiment d’altres aus captives: explotacions d’aus de corral o altres aus
captives, que formen part d’un sistema comú de gestió de
la bioseguretat i tenen una subpoblació d’aus de corral o
altres aus captives amb una situació sanitària particular
respecte a la influença aviària, subjecta a les corresponents
mesures de vigilància, control i bioseguretat.
q) Unitat de producció: part d’una explotació que el
veterinari oficial considera totalment independent de
qualsevol altra d’aquesta explotació, pel que fa a la seva
localització i a la gestió diària de les aus de corral o altres
aus captives d’aquesta.
r) Focus: una explotació en la qual les autoritats
competents han confirmat la presència d’influença
aviària.
s) Focus primari: un focus sense relació epidemiològica amb un altre d’anterior a la mateixa província, o el
primer focus en una altra província.
t) Sospita de focus: explotació en la qual les autoritats competents sospiten de la presència de la influença
aviària.
u) Influença aviària: qualsevol de les infeccions d’influença descrites a l’annex I.1.
Influença aviària d’alta patogenicitat (IAAP): qualsevol de les infeccions d’influença aviària descrites a l’annex I.2.
Influença aviària de baixa patogenicitat (IABP): qualsevol de les infeccions d’influença aviària descrites a l’annex I.3.
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v) Diferenciació dels animals infectats i dels animals
vacunats (estratègia DIVA): una estratègia de vacunació
que permet diferenciar els animals vacunats/infectats dels
vacunats/no infectats mitjançant la detecció d’anticossos
contra el virus de camp i el recurs a aus sentinella no
vacunades.
w) Manual de diagnòstic: l’aprovat mitjançant la
Decisió 2006/437/CE, de la Comissió, de 4 d’agost de
2006, per la qual s’aprova un manual de diagnòstic de la
grip aviària, d’acord amb el que disposa la Directiva 2005/
94/CE del Consell.
x) Propietari: qualsevol persona o persones, físiques
o jurídiques, que posseeixin aus de corral o altres aus
captives o s’ocupin de tenir-les, tant si és amb fins comercials com si no.
y) Supervisió oficial: les accions empreses per les
autoritats competents per verificar que es compleixen o
s’han complert els requisits d’aquest Reial decret i de
qualssevol altres instruccions que hagin dictat aquestes
autoritats sobre com s’han de complir els requisits
esmentats.
z) Vigilància oficial: el seguiment minuciós per part
de les autoritats competents de la situació sanitària de les
aus de corral i altres aus captives o mamífers d’una explotació en relació amb la influença aviària.
CAPÍTOL II
Bioseguretat preventiva, vigilància, notificacions
i enquestes epidemiològiques
Article 3. Bioseguretat preventiva i programes de vigilància.
1. Les autoritats competents han de dur a terme programes de vigilància per tal de:
a) Conèixer la prevalença de les infeccions pels subtipus H5 i H7 del virus de la influença aviària en diferents
espècies d’aus de corral, d’acord amb les directrius que
aprovi a aquest efecte la Comissió Europea.
b) Contribuir, basant-se en una avaluació de riscos
actualitzada periòdicament, a conèixer els perills que
plantegen els animals silvestres respecte a qualsevol
virus de la influença aviària en les aus.
2. Així mateix, s’han d’aplicar les disposicions específiques relatives a la bioseguretat preventiva, que estableixi la Comissió Europea.
Article 4.

Notificació.

1. La presència o la sospita de la presència d’influença aviària s’ha de notificar obligatòriament i immediatament a les autoritats competents.
2. Sense perjudici del que preveu el Real decret
2459/1996, de 2 de desembre, pel qual s’estableix la llista
de malalties d’animals de declaració obligatòria i es dóna
la normativa per a la seva notificació, les autoritats competents han de notificar al Ministeri d’Agricultura, Pesca i
Alimentació, perquè aquest ho enviï a la Comissió Europea, la informació i les dades que preveu l’annex II, de
qualsevol cas d’influença aviària confirmat per les autoritats competents en escorxadors, mitjans de transport,
llocs d’inspecció fronterers i altres punts de les fronteres
comunitàries, així com en instal·lacions i centres de quarantena que operen de conformitat amb la normativa
comunitària en matèria d’importació d’aus de corral o
altres aus captives. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha traslladar la informació corresponent al
Ministeri de Sanitat i Consum.
3. Així mateix, les autoritats competents han de notificar els resultats de tota vigilància relativa al virus de la
influença aviària efectuada en mamífers.
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Enquesta epidemiològica.

1. Les enquestes epidemiològiques s’han d’iniciar
sobre la base de qüestionaris, establerts en el marc dels
plans d’intervenció que preveu l’article 61.
2. En les enquestes epidemiològiques s’ha d’investigar com a mínim el següent:
a) Durant quant temps ha pogut existir influença aviària en l’explotació, en altres instal·lacions o en mitjans de
transport.
b) El possible origen de la influença aviària.
c) La identificació de qualsevol explotació de contacte.
d) Els desplaçaments d’aus de corral, altres aus captives, persones, mamífers, vehicles o qualsevol material o
un altre mitjà a través del qual es pot haver propagat el
virus de la influença aviària.
3. Les autoritats competents han de tenir en compte
l’enquesta epidemiològica per decidir si s’han d’aplicar
mesures complementàries de lluita contra la malaltia, de
conformitat amb aquest Reial decret, o en autoritzar
excepcions de conformitat amb el que preveu aquesta
norma.
4. Si dels resultats de l’enquesta epidemiològica es
desprèn que la influença aviària s’ha pogut propagar des
d’altres o cap a altres estats membres, els resultats complets de l’enquesta s’han de comunicar sense demora al
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació perquè aquest
ho traslladi immediatament a la Comissió Europea i als
altres estats membres.
CAPÍTOL III
Sospita de focus
Article 6. Mesures que s’han d’aplicar a les explotacions
en cas de sospita de focus.
1. En cas de sospita de focus, les autoritats competents han de posar immediatament en marxa una investigació, de conformitat amb el manual de diagnòstic, per
confirmar o descartar la presència d’influença aviària, i
l’explotació ha de quedar sota vigilància oficial. Les autoritats competents han de vetllar així mateix perquè es
compleixin les mesures que estableixen els apartats 2 i 3.
2. Les autoritats competents han de vetllar perquè a
l’explotació s’apliquin les mesures següents:
a) S’ha de comptar, o, si s’escau s’ha de calcular, el
nombre d’aus de corral per tipus, i altres aus captives per
espècies o famílies taxonòmiques, i de tots els mamífers
domèstics.
b) S’ha d’establir una llista, categoria per categoria,
del nombre aproximat d’aus de corral, altres aus captives
i de tots els mamífers de l’explotació ja afectats per la
malaltia, morts o sospitosos d’estar infectats; aquesta
llista s’ha d’actualitzar cada dia, per tenir en compte els
ous per incubar llocs, els naixements i les morts que s’hagin produït durant tot el període de la sospita de focus, i
s’ha de tenir a disposició de les autoritats competents.
c) S’han de tancar totes les aus de corral i altres aus
captives a l’interior de les naus de l’explotació, on s’han
de quedar. Quan no sigui viable o en cas que el seu benestar es vegi compromès, s’han de confinar en un altre
lloc de la mateixa explotació on no puguin tenir contacte
amb altres aus de corral o altres aus captives d’altres
explotacions. S’han de prendre totes les mesures raonables per reduir al màxim el contacte amb aus silvestres.
d) Cap au de corral o una altra au captiva pot sortir
de l’explotació.
e) No es poden treure de l’explotació cadàvers d’aus
de corral o altres aus captives, carn d’aus de corral, inclo-
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sos els menuts («carn d’aus de corral»), pinsos d’aus de
corral («pinsos»), estris, materials, deixalles, dejeccions,
fems d’aus de corral i altres aus captives («fems»), purins,
jaç usat ni res que pugui transmetre la influença aviària,
sense l’autorització de les autoritats competents, en compliment de les mesures de bioseguretat oportunes, de
manera que es redueixi al màxim el risc de propagació de
la malaltia.
f) No es poden treure ous de l’explotació.
g) Qualsevol desplaçament de persones, mamífers,
vehicles i equip que tingui per destinació o origen l’explotació ha d’estar subjecte a les condicions i a l’autorització
que estableixen les autoritats competents o, en el cas de
persones, en la forma i condicions que preveu l’article
17.1.e) de la Llei 8/2003, de 24 d’abril.
h) A les entrades i sortides de les naus on s’allotgin
les aus de corral o altres aus captives, així com a les de
l’explotació en si, s’han d’utilitzar mitjans adequats de
desinfecció, de conformitat amb les instruccions de les
autoritats competents.
3. Les autoritats competents han de vetllar perquè es
porti a terme una enquesta epidemiològica segons el que
disposa l’article 5.
4. No obstant el que disposa l’apartat 1, les autoritats competents poden disposar la presa de mostres en
explotacions en altres casos. En aquestes circumstàncies,
les autoritats competents poden actuar sense necessitat
d’adoptar algunes o totes les mesures a què es refereix
l’apartat 2.
Article 7. Excepcions a algunes mesures que s’han
d’aplicar a les explotacions amb sospita de focus.
1. Les autoritats competents poden autoritzar excepcions a les mesures previstes als paràgrafs c), d) i e) de
l’article 6.2, basant-se en una avaluació del risc i tenint en
compte les precaucions preses i la destinació de les aus i
els productes que s’hagin de desplaçar.
2. Les autoritats competents també poden autoritzar:
a) Excepcions de les mesures previstes a l’article
6.2.h), en el cas d’altres aus captives allotjades en explotacions no comercials.
b) Pel que fa a l’article 6.2.f), l’enviament d’ous:
1r Directament a un establiment d’elaboració d’ovoproductes d’acord amb el que disposa el capítol II de la secció X de l’annex III del Reglament (CE) número 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, per ser manipulats i tractats de
conformitat amb el capítol XI de l’annex II del Reglament
(CE) número 852/2004, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, relatiu a la higiene dels productes alimentaris. Quan les autoritats competents emetin
aquesta autorització, ho han de fer segons les condicions
que estableix l’annex III d’aquest Reial decret.
2n O per eliminar-los.
Article 8. Durada de les mesures.
Les mesures que s’han d’aplicar a explotacions en cas
de sospita de focus, descrites a l’article 6, s’han de seguir
aplicant fins que les autoritats competents s’hagin assegurat que la sospita de presència d’influença aviària en
l’explotació queda exclosa.
Article 9. Mesures complementàries basades en una
enquesta epidemiològica.
1. Sobre la base dels resultats preliminars d’una
enquesta epidemiològica, l’autoritat competent pot aplicar les mesures que s’exposen als apartats 2, 3 i 4, en
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particular si l’explotació està ubicada en una zona d’alta
densitat d’aus de corral.
2. Es poden establir restriccions temporals dels desplaçaments d’aus de corral, altres aus captives, ous i vehicles utilitzats pel sector avícola en una zona determinada
o a la totalitat de l’àmbit territorial competencial de l’autoritat competent. En cas que la zona esmentada comprengui territori de més d’una comunitat autònoma, les autoritats competents han de col·laborar per establir i aplicar
les restriccions. La restricció esmentada es pot ampliar als
desplaçaments de mamífers, però en aquest cas, sense
excedir 72 hores, llevat de justificació.
3. Es poden aplicar a l’explotació les mesures que
preveu l’article 10. No obstant això, si les condicions ho
permeten, l’aplicació d’aquestes mesures es pot limitar a
les aus de corral o altres aus captives sospitoses d’estar
infectades i a les seves unitats de producció.
S’han de prendre mostres de les aus de corral o altres
aus captives en cas de matar-les, per tal de confirmar o
descartar una sospita de focus, segons el que estipula el
manual de diagnòstic.
4. Es pot establir una zona temporal de control al
voltant de l’explotació, així com també es poden aplicar,
en cas que sigui necessari, totes o algunes de les mesures
que preveu l’article 6.2, a les explotacions d’aquesta zona.
En cas que la zona esmentada comprengui territori de
més d’una comunitat autònoma, les autoritats competents han de col·laborar per establir i aplicar les mesures
a la zona temporal esmentada.
CAPÍTOL IV
Influença aviària d’alta patogenicitat (IAAP)
SECCIÓ 1a

EXPLOTACIONS

Article 10. Mesures que s’han d’aplicar a les explotacions
amb focus confirmats.
1. En cas de focus d’IAAP, les autoritats competents
han de vetllar perquè s’apliquin les mesures que preveuen els apartats 2 i 3 de l’article 6, i en aquest article.
2. Totes les aus de corral i altres aus captives de l’explotació s’han de matar immediatament, sota supervisió
oficial. La matança s’ha de dur a terme de manera que
s’eviti el risc de propagació de la influença aviària, sobretot durant el transport.
No obstant això, les autoritats competents poden
autoritzar excepcions perquè no es matin certes espècies
d’aus de corral i altres aus captives, sobre la base d’una
avaluació del risc de propagació de la influença aviària.
Les autoritats competents poden prendre les mesures
oportunes per limitar tota possibilitat de propagació de la
influença aviària a les aus silvestres de l’explotació.
3. Tots els cadàvers i ous de l’explotació s’han d’eliminar sota supervisió oficial.
Les aus de corral que hagin nascut d’ous recollits de
l’explotació en el període transcorregut entre la data probable d’introducció de la IAAP a l’explotació i l’aplicació
de les mesures que preveu l’article 6.2, han de quedar
sota supervisió oficial, i s’han d’estudiar segons el que
estableix el manual de diagnòstic.
Sempre que sigui possible, la carn d’aus de corral
sacrificades, i els ous recollits de l’explotació en el període transcorregut entre la data probable d’introducció de
la IAAP a l’explotació i l’aplicació de les mesures que preveu l’article 6.2, s’han de localitzar i eliminar sota supervisió oficial.
4. Totes les substàncies i deixalles que puguin estar
contaminades, com els pinsos, s’han de destruir o sotmetre a un tractament que garanteixi la destrucció dels virus
de la influença aviària, d’acord amb les instruccions del
veterinari oficial.
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No obstant això, els fems, els purins i el jaç que puguin
estar contaminats s’han de sotmetre a un o més dels procediments que preveu l’article 51.
Després de l’eliminació dels cadàvers, totes les naus
on s’hagin allotjat les aus de corral o altres aus captives,
les pastures o terrenys, els vehicles utilitzats per al seu
transport o el dels seus cadàvers, carn, pinsos, fems,
purins, jaç i qualsevol altre material o substància que
puguin estar contaminats, s’han de sotmetre a un o més
d’un dels procediments que preveu l’article 51.
5. Cap altra au captiva o mamífer ha d’entrar o sortir
de l’explotació sense autorització de les autoritats competents. Aquesta restricció no s’ha d’aplicar als mamífers
que només tinguin accés a les zones destinades a l’habitatge de persones.
6. En cas de focus primari, la soca clínica del virus s’ha
de sotmetre als procediments de laboratori que estableix el
manual de diagnòstic per identificar el subtipus genètic. La
soca s’ha de presentar com més aviat millor al laboratori
nacional de referència perquè aquest l’enviï al laboratori
comunitari de referència a què es refereix l’article 54.1.
Article 11. Excepcions generals.
1. El Comitè Nacional del Sistema d’Alerta Sanitària
Veterinària, d’acord amb les seves competències, ha
d’acordar regles detallades per a l’autorització d’excepcions per les autoritats competents, en el sentit dels articles
10.2, 12 i 13, que han de contenir mesures i condicions
alternatives apropiades. Aquestes excepcions s’han de
basar en una avaluació de riscos realitzada per les autoritats competents.
2. Les autoritats competents han de comunicar
immediatament al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, per tal que aquest ho traslladi posteriorment sense
demora a la Comissió Europea, qualsevol excepció autoritzada de conformitat amb l’article 12.1 i amb l’article 13.
Article 12. Excepcions relatives a determinades explotacions.
1. Les autoritats competents poden autoritzar excepcions a les mesures que estableix el primer paràgraf de
l’article 10.2, en casos de focus d’IAAP en una explotació
no comercial, un circ, un zoològic, una ocelleria, un parc
d’animals silvestres, una zona encerclada on es tinguin
les aus de corral o altres aus captives amb fins científics o
relacionats amb la conservació d’espècies en perill o de
races protegides registrades oficialment, sempre que no
es posin en perill les mesures de control de la malaltia.
2. Les autoritats competents han de vetllar perquè,
quan s’autoritzi una excepció, en el sentit de l’apartat 1,
les aus de corral o altres aus captives a les quals s’apliqui
l’excepció:
a) Es duguin a l’interior d’una nau de l’explotació, on
han s’han de quedar. Quan no sigui viable o en cas que el
seu benestar es vegi compromès, s’han de confinar en un
altre lloc de la mateixa explotació on no puguin tenir contacte amb altres aus de corral o altres aus captives d’altres
explotacions.
S’han de prendre totes les mesures raonables per
reduir al màxim el contacte amb aus silvestres.
b) Siguin sotmeses a vigilància i a proves, segons el
que indica el manual de diagnòstic, i no es desplacin a un
altre lloc fins que les anàlisis de laboratori indiquin que ja no
constitueixen un risc significatiu de propagació de la IAAP.
c) I no es desplacin de la seva explotació d’origen,
excepte per ser sacrificades o per al seu trasllat a una altra
explotació situada:
1r Dins del territori nacional, de conformitat amb les
instruccions de les autoritats competents de destinació.
2n O a un altre Estat membre, amb l’acord previ de
l’Estat membre de destinació.
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3r Les autoritats competents poden autoritzar excepcions en relació amb les mesures que preveu l’últim paràgraf de l’article 10.3, per a l’enviament directe d’ous a un
establiment d’elaboració d’ovoproductes d’acord amb el
que disposa el capítol II de la secció X de l’annex III del
Reglament (CE) número 853/2004, del Parlament Europeu
i del Consell, de 29 d’abril de 2004, per ser manipulats i
tractats d’acord amb el que disposa el capítol XI de l’annex II del Reglament (CE) número 852/2004, del Parlament
Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004.
Les autoritzacions esmentades estan subjectes a les
condicions que estableix l’annex III d’aquest Reial decret.
Article 13. Mesures que s’han d’aplicar en cas de focus
d’IAAP en unitats de producció independents.
En cas que aparegui un focus d’IAAP en una explotació amb dues o més unitats de producció independents,
les autoritats competents poden autoritzar excepcions a
les mesures que figuren en el primer paràgraf de l’article
10.2, per a les unitats de producció amb aus de corral o
altres aus captives en les quals no es presumeixi la presència d’IAAP, sempre que no es posin en perill les mesures de lluita contra la malaltia.
Aquestes excepcions només s’han d’autoritzar per a
dues o més unitats de producció independents quan el
veterinari oficial, tenint en compte l’estructura, la mida,
l’operació, el tipus d’allotjament, l’alimentació, la font d’aigua, l’equip, el personal i els visitants dels locals, consideri
que aquestes unitats de producció són completament
independents d’altres quant a la seva ubicació i a la gestió
diària de les seves aus de corral o altres aus captives.
Article 14. Mesures que s’han d’aplicar a les explotacions de contacte.
1. Sobre la base de l’enquesta epidemiològica, les
autoritats competents han de decidir si una explotació
s’ha de considerar explotació de contacte.
Les autoritats competents han de vetllar perquè s’apliquin a les explotacions de contacte les mesures que estableix l’article 6.2, fins que, seguint el manual de diagnòstic, s’hagi descartat la IAAP.
2. Sobre la base de l’enquesta epidemiològica, les
autoritats competents poden aplicar a les explotacions de
contacte les mesures que disposa l’article 10, en particular
si l’explotació de contacte està ubicada en una zona d’alta
densitat d’aus de corral, en funció dels criteris que preveu
l’annex IV.
3. Les autoritats competents han de vetllar perquè es
prenguin mostres de les aus de corral i altres aus captives
en matar-les, per poder confirmar o descartar la presència
de virus de la IAAP en aquestes explotacions de contacte,
segons el que estipula el manual de diagnòstic.
4. Les autoritats competents han de vetllar perquè a
les explotacions on s’hagin matat i eliminat aus de corral
o altres aus captives i a les que es confirmi posteriorment
la presència d’influença aviària, se sotmetin a un o més
dels procediments que preveu l’article 51 totes les naus i
equip que puguin estar contaminats, els vehicles utilitzats
per transportar aus de corral, altres aus captives, els seus
cadàvers, carn, pinsos, fems, purins, jaç i qualsevol altre
material o substància que puguin estar contaminats.
SECCIÓ 2a ZONES EN CAS DE FOCUS D’IAAP
Article 15. Establiment de zones en cas de focus d’IAAP.
1. Immediatament després de l’aparició d’un focus
d’IAAP, les autoritats competents han d’establir:
a) Una zona de protecció amb un radi mínim de 3 km
al voltant de l’explotació.
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b) Una zona de vigilància amb un radi mínim de 10
quilòmetres al voltant de l’explotació, que englobi la zona
de protecció.
2. Si el focus d’IAAP es confirma en altres aus captives d’explotacions comercials, circs, zoològics, ocelleries,
parcs d’animals silvestres, zones encerclades on hi ha
altres aus captives amb fins científics o relacionats amb la
conservació d’espècies en perill o de races protegides
registrades oficialment, i sempre que no es posin en perill
les mesures de control de la malaltia, les autoritats competents poden, amb l’avaluació prèvia del risc, establir
excepcions, quan sigui necessari, a les disposicions de les
seccions 2a a 4a d’aquest capítol relatives a les zones de
protecció, les zones de vigilància i les mesures que s’hagin d’aplicar per a això, sempre que les excepcions no
posin en perill el control de la malaltia.
3. Quan s’estableixin les zones de protecció i de vigilància esmentades a l’apartat 1, les autoritats competents
han de tenir en compte, com a mínim, els criteris
següents:
a) L’enquesta epidemiològica.
b) La situació geogràfica i, en particular, les fronteres
naturals.
c) L’emplaçament i la proximitat de les explotacions i
el nombre estimat d’aus de corral.
d) Els patrons dels desplaçaments i del comerç de
les aus de corral i altres aus captives.
e) Les instal·lacions i el personal disponible per controlar, a les zones de protecció i de vigilància, els desplaçaments de les aus de corral o altres aus captives, els seus
cadàvers, els fems o el jaç, especialment si les aus de corral o altres aus captives que s’han de matar i eliminar
s’han de desplaçar de la seva explotació d’origen.
4. Les autoritats competents poden establir altres
zones restringides entorn de les de protecció i vigilància,
o adjacents a aquestes, sobre la base dels criteris que
exposa l’apartat 3.
5. En cas que una zona de protecció, vigilància o una
altra zona restringida inclogui territori de més d’una
comunitat autònoma, les autoritats competents han de
col·laborar per a l’establiment i aplicació de les mesures.
Així mateix, si una zona de protecció, vigilància o una
altra zona restringida inclou parts del territori de França,
Portugal o Andorra, l’autoritat competent ha de notificar
aquesta circumstància al Ministeri d’Agricultura, Pesca i
Alimentació, perquè es pugui establir amb l’Estat o estats
que puguin resultar afectats l’oportuna col·laboració per
establir aquesta zona.
Article 16. Mesures que s’han d’aplicar a les zones de
protecció i vigilància.
1. Les autoritats competents han de vetllar perquè a
les zones de protecció i vigilància s’apliquin les mesures
següents:
a) Que hi hagi disposicions que facin possible el
seguiment de tot el que pugui propagar el virus de la
influença aviària, entre d’altres, les aus de corral, altres
aus captives, la seva carn, ous, cadàvers, pinsos i jaç, les
persones que han estat en contacte amb aus de corral o
altres aus captives infectades o els vehicles utilitzats pel
sector de les aus de corral.
b) Els propietaris han de presentar a les autoritats
competents, a petició d’aquestes, qualsevol informació
pertinent relativa a les aus de corral o altres aus captives i
els ous que entrin a l’explotació o en surtin.
2. Les autoritats competents han de prendre totes
les mesures raonables per vetllar perquè totes les persones de les zones de protecció i de vigilància afecta-
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des siguin plenament conscients de les restriccions
imposades.
Aquesta informació es pot presentar mitjançant cartells anunciadors, en mitjans de comunicació com ara
premsa i televisió o qualssevol altres vies apropiades.
3. Quan hi hagi dades epidemiològiques o altres
proves que ho aconsellin, les autoritats competents
poden executar un programa preventiu d’eradicació que
inclogui el sacrifici o matança preventius d’aus de corral o
altres aus captives pertanyents a explotacions i zones de
risc.
4. Les autoritats competents que apliquin les mesures que preveu l’apartat 3 han d’informar immediatament
d’això al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació perquè aquest ho traslladi a la Comissió Europea.
SECCIÓ 3a

MESURES A LES ZONES DE PROTECCIÓ

Article 17. Cens, visites del veterinari oficial i vigilància.
Les autoritats competents han de vetllar perquè a les
zones de protecció s’apliquin, almenys, les mesures
següents:
a) S’ha d’elaborar com més aviat millor un cens de
totes les explotacions.
b) Totes les explotacions comercials han de rebre la
visita d’un veterinari oficial com més aviat millor, als efectes d’una exploració física de les aus de corral i altres aus
captives i, en cas que sigui necessari, per recollir mostres
per a anàlisis de laboratori, de conformitat amb el manual
de diagnòstic, i s’han de reflectir per escrit aquestes visites i els seus resultats.
Les explotacions no comercials han de rebre la visita
d’un veterinari oficial abans que s’aixequi la zona de protecció.
c) S’ha de reforçar immediatament la vigilància,
segons el que estableix el manual de diagnòstic, per identificar qualsevol altra propagació de la influença aviària
en les explotacions situades a la zona de protecció.
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1r No tinguin cap contacte amb les aus de corral o
altres aus captives de l’explotació.
2n I no tinguin accés a cap de les gàbies o zones de
les aus de corral o altres aus captives de l’explotació.
f) S’ha de comunicar immediatament qualsevol augment de la morbiditat o la mortalitat o qualsevol disminució significativa de la producció en les explotacions a les
autoritats competents, que han de dur a terme la investigació corresponent, segons el manual de diagnòstic.
g) Tota persona que entri o surti de les explotacions
ha d’observar les mesures apropiades de bioseguretat,
per evitar la propagació de la influença aviària.
h) El titular de l’explotació ha de portar un registre
de tots els visitants de l’explotació, amb excepció de l’habitatge, per facilitar la vigilància i la lluita contra la malaltia, i ho ha de posar a disposició de les autoritats competents a petició d’aquestes. Aquests registres no s’han de
portar quan es tracti de visitants a explotacions com ara
zoològics i parcs d’animals silvestres en els quals no tinguin accés a les zones on es guarden les aus.
Article 19. Prohibició de retirar o escampar jaç, fems o
purins.
Les autoritats competents han de vetllar perquè es
prohibeixi retirar o escampar el jaç, els fems o els purins
de les explotacions situades en zones de protecció, llevat
que ho autoritzin expressament.
No obstant això, es pot autoritzar a desplaçar fems o
purins, aplicant mesures de bioseguretat des de les explotacions fins a una planta de tractament designada, o fins
a un punt d’emmagatzematge intermedi per al seu ulterior tractament que elimini la possible presència de virus
de la influença aviària, de conformitat amb el Reglament
(CE) número 1774/2002, del Parlament Europeu i del Consell, de 3 d’octubre de 2002, o, si s’escau, d’acord amb les
normes específiques que la Comissió Europea pugui
adoptar a l’efecte.

Article 18. Mesures que s’han d’aplicar a les explotacions a les zones de protecció.

Article 20. Fires, mercats i altres concentracions de bestiar, i reposició de les existències de caça.

Les autoritats competents han de vetllar perquè a les
explotacions situades en zones de protecció s’apliquin,
almenys, les mesures següents:
a) S’han de tancar totes les aus de corral i altres aus
captives a l’interior de les naus de l’explotació, on han de
restar. Quan no sigui viable o en cas que el seu benestar
estigui compromès, s’han de confinar en un altre lloc de
la mateixa explotació on no puguin tenir contacte amb
altres aus de corral o altres aus captives d’altres explotacions.
S’han de prendre totes les mesures raonables per
reduir al màxim el contacte amb altres aus silvestres.
b) S’han d’eliminar els cadàvers com més aviat
millor.
c) Tots els vehicles i equips utilitzats per al transport
d’aus de corral o altres aus captives vives, carn, pinsos,
fems, purins, jaç i qualsevol altre material o substància
que pugui estar contaminat s’ha de sotmetre sense
demora a un o més dels procediments que preveu l’article 51.
d) Tots els components dels vehicles utilitzats pel
personal o altres persones que entrin o surtin de les
explotacions i que s’hagin pogut contaminar s’han de
sotmetre sense demora a un o més dels procediments
que preveu l’article 51.
e) Cap au de corral, una altra au captiva ni mamífer
pot entrar o sortir d’una explotació sense l’autorització de
les autoritats competents. Aquesta restricció no s’aplica
als mamífers que només tinguin accés a les zones destinades a l’habitatge de persones que:

A les zones de protecció queda prohibit fer-hi fires,
mercats, exposicions i altres concentracions d’aus de corral o d’altres aus captives, així com alliberar a les zones de
protecció aus de corral o altres aus captives destinades a
la repoblació de zones de caça.
Article 21. Prohibició de desplaçaments i transport.
1. A les zones de protecció queda prohibit:
a) Els desplaçaments i el transport des de les explotacions per carretera, excloses les vies de servei privades
de les explotacions, o per ferrocarril, d’aus de corral,
altres aus captives, polletes madures per a la posta,
pollets d’un dia, ous i cadàvers.
b) El transport de carn d’aus de corral des dels escorxadors, sales d’especejament i cambres frigorífiques si no
és que:
1r Es tracta d’aus de corral originàries de fora de les
zones de protecció i emmagatzemades i transportades
per separat de la carn d’aus de corral procedent de l’interior de les zones de protecció.
2n O el trasllat s’ha realitzat en una data almenys 21
dies anterior a la data estimada de la infecció més primerenca en una explotació de la zona de protecció i que des
de la seva producció s’ha emmagatzemat i transportat per
separat de la carn produïda després d’aquesta data.
2. No obstant això, les prohibicions indicades a
l’apartat anterior no s’apliquen al trànsit a través de la
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zona de protecció per carretera o ferrocarril sense descàrrega ni parades.
Article 22. Excepcions per al transport directe d’aus de
corral per al seu sacrifici.
No obstant el que disposa l’article 21, les autoritats
competents poden autoritzar el transport directe d’aus de
corral procedents d’una explotació situada a la zona de
protecció fins a un escorxador designat per al seu sacrifici
immediat, en les condicions següents:
a) El veterinari oficial ha de procedir a l’exploració
física de les aus de l’explotació d’origen en el termini de
les 24 hores anteriors a l’enviament al sacrifici.
b) Quan escaigui, s’han d’haver realitzat anàlisis de
laboratori de les aus de corral de l’explotació d’origen,
segons indica el manual de diagnòstic, que hagin resultats favorables.
c) Les aus de corral s’han de transportar en vehicles
precintats per les autoritats competents o sota la seva
supervisió.
d) Les autoritats competents responsables de l’escorxador designat han de ser informades de l’enviament
i han de consentir a rebre aquestes aus de corral, i posteriorment han de confirmar el sacrifici d’aquestes a les
autoritats competents del lloc de l’enviament.
e) Les aus de corral procedents de la zona de protecció s’han de mantenir aïllades d’altres aus de corral i
s’han de sacrificar per separat, o en altres moments, de
preferència al final de la jornada de treball, i a continuació s’ha de netejar i desinfectar, abans de sacrificar
altres aus.
f) El veterinari oficial s’ha d’assegurar que es realitzi
una exploració minuciosa de les aus de corral a l’escorxador designat quan aquestes arribin a l’escorxador i una
vegada sacrificades.
g) Aquesta carn no s’ha de destinar ni al comerç
intracomunitari ni s’ha d’exportar, i ha de dur el segell
d’inspecció veterinària destinat a la carn que preveu l’annex II del Reial decret 1976/2004, d’1 d’octubre, pel qual
s’estableixen les normes zoosanitàries aplicables a la producció, transformació, distribució i introducció dels productes d’origen animal destinats al consum humà, llevat
que la Comissió Europea adopti una decisió contrària
d’acord amb el procediment corresponent.
h) La carn s’ha d’obtenir, tallar, transportar i emmagatzemar per separat de la carn destinada al comerç intracomunitari i internacional, i s’ha d’utilitzar de manera que
s’eviti la seva introducció en productes carnis destinats al
comerç intracomunitari o internacional, llevat que:
1r S’hagi sotmès a un tractament segons el que estableix l’annex III del Reial decret 1976/2004, d’1 d’octubre.
2n O la Comissió Europea hagi adoptat una decisió
específica sobre això.
Article 23. Excepcions per al desplaçament o tractament
de la carn d’au de corral.
No obstant el que disposa l’article 21, les autoritats
competents poden autoritzar el transport directe d’aus de
corral procedents de l’exterior de la zona de protecció fins
a un escorxador designat dins de la zona de protecció per
al seu sacrifici immediat o el desplaçament posterior de la
carn procedent de les aus de corral esmentades sempre
que:
a) Les autoritats competents responsables de l’escorxador designat siguin informades de l’enviament i
consentin a rebre aquestes aus de corral, i posteriorment
en confirmin el sacrifici a les autoritats competents del
lloc de l’enviament.
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b) Les aus de corral procedents de la zona de protecció es mantinguin aïllades d’altres aus de corral i se sacrifiquin per separat o en altres moments.
c) La carn obtinguda es talli, es transporti i s’emmagatzemi per separat de la que procedeixi d’altres aus de
corral originàries de la zona de protecció.
d) S’eliminin les deixalles.
Article 24. Excepcions per al transport directe de pollets
d’un dia.
1. No obstant el que disposa l’article 21, les autoritats competents poden autoritzar el transport directe de
pollets d’un dia originaris d’explotacions situades dins de
la zona de protecció fins a una explotació o nau d’una
explotació ubicada a Espanya, situada preferentment fora
de les zones de protecció i vigilància, en les condicions
següents:
a) Els animals s’han de transportar en vehicles precintats per les autoritats competents o sota la seva supervisió.
b) S’han d’aplicar les mesures de bioseguretat corresponents durant el transport i a l’explotació de destinació.
c) L’explotació de destinació ha de quedar sota control oficial a partir de l’arribada dels pollets d’un dia.
d) Si es traslladen fora de la zona de protecció o de
vigilància, les aus de corral s’han de quedar a les installacions de destinació durant 21 dies com a mínim.
2. No obstant el que disposa l’article 21, les autoritats competents poden autoritzar el transport directe de
pollets d’un dia nascuts d’ous procedents d’explotacions
situades fora de les zones de protecció i vigilància fins a
altres explotacions ubicades a Espanya, situades preferentment fora de les zones de protecció i de vigilància,
sempre que la incubadora d’enviament garanteixi, per la
seva logística i les condicions d’higiene del seu treball,
que no hi ha hagut contacte entre aquests ous i altres ous
per incubar o pollets d’un dia procedents de bandades
d’aus d’aquestes zones, per la qual cosa tenen una situació sanitària diferent.
Article 25. Excepcions per al transport directe de polletes madures per a la posta.
No obstant el que disposa l’article 21, les autoritats
competents poden autoritzar el transport directe de polletes madures procedents de la zona de protecció, per a la
posta en una explotació o nau d’una explotació en la qual
no hi hagi altres aus, situada preferentment a la zona de
protecció o de vigilància, en les condicions següents:
a) El veterinari oficial ha de fer l’exploració física de
les aus i altres aus captives de l’explotació d’origen, en
particular de les que s’hagin de desplaçar.
b) Quan escaigui, s’han d’haver realitzat anàlisis de
laboratori de les aus de l’explotació d’origen, segons
indica el manual de diagnòstic, que han d’haver donat
resultats favorables.
c) Les polletes madures per a la posta s’han de transportar en vehicles precintats per les autoritats competents
o sota la seva supervisió.
d) L’explotació o la nau de destinació ha de quedar
sota control oficial a partir de l’arribada de les polletes
madures per a la posta.
e) Si es traslladen fora de la zona de protecció o de
vigilància, les aus de corral han de restar a les installacions de destinació durant 21 dies com a mínim.
Article 26. Excepcions per al transport directe d’ous.
1. No obstant el que disposa l’article 21, les autoritats competents poden autoritzar el transport directe
d’ous per incubar, o bé des de qualsevol explotació fins a
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una incubadora situada a la zona de protecció que aquestes hagin designat (d’ara endavant la incubadora designada), o bé, en les condicions següents, des d’una explotació situada a la zona de protecció fins a qualsevol
incubadora designada:
a) Les bandades de les quals procedeixen els ous
per incubar s’han d’haver sotmès a examen, de conformitat amb el manual de diagnòstic, i no s’ha de presumir
presència d’influença aviària a l’explotació esmentada.
b) Els ous per incubar i el seu embalatge s’han d’haver desinfectat abans d’enviar-los, i la seva traçabilitat ha
d’estar garantida.
c) Els ous per incubar s’han de transportar en vehicles precintats per les autoritats competents o sota la seva
supervisió.
d) A la incubadora designada s’han d’aplicar mesures de bioseguretat segons les instruccions de les autoritats competents.
2. No obstant el que disposa l’article 21, les autoritats competents poden autoritzar el transport directe
d’ous:
a) A un centre d’embalatge que hagin designat les
autoritats (d’ara endavant el centre d’embalatge designat), sempre que vagin en embalatges rebutjables i que
s’apliquin totes les mesures de bioseguretat exigides per
les autoritats competents.
b) A un establiment d’elaboració d’ovoproductes
d’acord amb el que disposa el capítol II de la secció X de
l’annex III del Reglament (CE) número 853/2004, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, per ser
manipulats i tractats de conformitat amb el capítol XI de
l’annex II del Reglament (CE) número 852/2004, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004.
c) O per a la seva eliminació.
Article 27. Excepció per al transport directe de cadàvers.
No obstant el que disposa l’article 21, les autoritats
competents poden autoritzar el transport directe de cadàvers per a la seva eliminació d’acord amb les regles detallades que preveu l’article 11.1.
Article 28. Neteja i desinfecció dels mitjans de transport.
Sense perjudici del que preveu el Reial decret 1559/
2005, de 23 de desembre, sobre condicions bàsiques que
han de complir els centres de neteja i desinfecció dels
vehicles dedicats al transport per carretera en el sector
ramader, les autoritats competents han de vetllar perquè
els vehicles i els equips utilitzats per al transport previst
en els articles 22 a 27, es netegin i desinfectin sense
demora després del transport mitjançant un o diversos
dels procediments que estableix l’article 51.
Article 29. Durada de les mesures.
1. Les mesures que estableix aquesta secció s’han de
mantenir durant 21 dies com a mínim a partir de la data
en què acabin la neteja i desinfecció preliminars de l’explotació infectada, efectuades mitjançant un o diversos
dels procediments que estableix l’article 51, i fins que
s’hagin analitzat les explotacions situades a la zona de
protecció, segons el que indica el manual de diagnòstic.
2. Quan ja no escaigui mantenir les mesures que
aquesta secció, tal com estableix l’apartat 1 d’aquest article, a l’antiga zona de protecció s’han d’aplicar les mesures que estableixen els articles 30 i 31, fins que ja no
escaigui mantenir-les d’acord amb l’article 32.

SECCIÓ 4a

Suplement núm. 16

MESURES A LES ZONES DE VIGILÀNCIA

Article 30. Mesures que s’han d’aplicar a les zones de
vigilància.
Les autoritats competents han de vetllar perquè a les
zones de vigilància s’apliquin les següents mesures:
a) S’ha d’elaborar com més aviat millor un cens de
totes les explotacions comercials d’aus de corral.
b) S’han de prohibir els desplaçaments a la zona de
vigilància d’aus de corral, polletes madures per a la posta,
pollets d’un dia i ous, llevat d’autorització expressa de les
autoritats competents, que han de vetllar per l’aplicació
de les mesures de bioseguretat corresponents per evitar
la propagació de la influença aviària. Aquesta prohibició
no s’aplica al trànsit a través de la zona de vigilància per
carretera o ferrocarril, sense descàrrega ni parades.
c) S’han de prohibir els desplaçaments d’aus de corral, polletes madures per a la posta, pollets d’un dia i ous
a explotacions, escorxadors o centres d’embalatge o establiments d’elaboració d’ovoproductes situats fora de la
zona de vigilància.
d) Tota persona que entri o surti de les explotacions
de la zona de vigilància ha d’observar les mesures apropiades de bioseguretat destinades a evitar la propagació de
la influença aviària.
e) Sense demora, després de la contaminació s’han
de netejar o desinfectar, mitjançant algun o alguns dels
procediments que estableix l’article 51, tots els vehicles i
equips utilitzats per al transport d’aus de corral, altres aus
captives vives, dels seus cadàvers, pinsos, fems, purins,
jaç i qualsevol altre material o substància que puguin
estar contaminats.
f) Cap au de corral, cap altra au captiva ni mamífer
pot entrar o sortir d’una explotació on es tenen aus de
corral sense autorització de les autoritats competents.
Aquesta restricció no s’aplica als mamífers que només
tinguin accés a les zones destinades a l’habitatge de persones en les quals:
1r No tinguin contacte amb les aus o altres aus de
corral o altres aus captives de l’explotació.
2n I no tinguin accés a cap gàbia o zona en què es
guardin les aus de corral o altres aus captives.
g) S’ha de comunicar immediatament tot augment
de la morbiditat o la mortalitat o tota disminució significativa de la producció en les explotacions a les autoritats
competents, les quals han d’iniciar la investigació corresponent, segons el manual de diagnòstic.
h) S’ha de prohibir retirar o escampar el jaç, els fems
o els purins, llevat d’autorització expressa de les autoritats
competents. Es pot autoritzar desplaçar fems des d’explotacions situades a la zona de vigilància i sotmeses a mesures de bioseguretat fins a una planta de tractament designada, o fins a un punt d’emmagatzematge intermedi per al
seu tractament ulterior que elimini la possible presència de
virus de la influença aviària, de conformitat amb el Reglament (CE) número 1774/2002 del Parlament Europeu i del
Consell, de 3 d’octubre de 2002, o, si s’escau, amb les normes específiques que adopti la Comissió Europea.
i) S’ha de prohibir fer fires, mercats, exposicions i
altres concentracions d’aus de corral o altres aus captives.
j) No es poden posar en llibertat aus per repoblar
zones de caça.
Article 31. Transport directe d’aus i ous.
No obstant la prohibició prevista a l’article 30.c), les
autoritats competents poden autoritzar el transport
directe de:
a) Aus de corral, per al seu sacrifici immediat en
un escorxador designat de conformitat amb els apar-
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tats a), b) i d) de l’article 22. Les autoritats competents
poden autoritzar el transport directe d’aus de corral
originàries de fora de les zones de protecció i vigilància per al seu sacrifici immediat a un escorxador designat a l’interior de la zona de vigilància, així com el
posterior trasllat de la carn de les aus sacrificades
esmentades.
b) Polletes madures per a la posta, fins a una explotació ubicada a Espanya, en la qual no hi hagi altres aus.
L’explotació esmentada ha de quedar sota control oficial a
partir de l’arribada de les polletes madures per a la posta,
i aquestes s’han de quedar a les explotacions de destinació durant 21 dies com a mínim.
c) Pollets d’un dia amb destinació a una explotació o
nau d’una explotació ubicada a Espanya, sempre que
s’apliquin les mesures de bioseguretat corresponents, i
que l’explotació quedi sota control oficial després del
transport i els pollets d’un dia restin a les explotacions de
destinació durant 21 dies com a mínim, o si han nascut
d’ous d’incubar procedents d’explotacions d’aus de corral
situades fora de les zones de protecció o de vigilància, a
qualsevol altra explotació, sempre que la incubadora
d’enviament garanteixi, per la seva logística i les condicions de bioseguretat del seu treball, que no hi ha hagut
contacte entre aquests ous i altres ous per incubar o
pollets d’un dia procedents de bandades d’aus d’aquestes
zones, per la qual cosa tenen una situació sanitària diferent.
d) Ous d’incubar a una incubadora designada situada fora o dins de la zona de vigilància. Els ous i el seu
embalatge s’han de desinfectar abans d’enviar-los, i la
seva traçabilitat ha d’estar garantida.
e) Ous de taula a un centre d’embalatge designat,
sempre que vagin en embalatges rebutjables i que s’apliquin totes les mesures de bioseguretat exigides.
f) Ous a un establiment d’elaboració d’ovoproductes
d’acord amb el que disposa el capítol II de la secció X de
l’annex III del Reglament (CE) número 853/2004, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, per ser
manipulats i tractats de conformitat amb el capítol XI de
l’annex II del Reglament (CE) número 852/2004, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, situat
dins o fora de la zona de vigilància.
g) Ous per a eliminació.
Article 32. Durada de les mesures.
Les mesures que estableix aquesta secció s’han de
mantenir durant 30 dies com a mínim a partir de la data
en què acabin la neteja i desinfecció preliminars de l’explotació infectada, de conformitat amb l’article 51.
SECCIÓ 5a

MESURES QUE S’HAN D’APLICAR

A ALTRES ZONES RESTRINGIDES

Article 33. Mesures que s’han d’aplicar a altres zones
restringides.
1. Les autoritats competents poden decidir l’aplicació de totes o algunes de les mesures de les seccions 3a i
4a a les zones restringides que preveu l’article 15.4.
2. Les autoritats competents, quan hi hagi dades epidemiològics o altres proves que així ho aconsellin, poden
executar un programa preventiu d’eradicació que inclogui
el sacrifici o la matança preventius d’aus de corral o altres
aus captives d’explotacions i zones de risc, d’acord amb
els criteris de l’annex IV, situades en altres zones restringides. La repoblació de les aus d’aquestes explotacions
s’ha de portar a terme segons les instruccions de les autoritats competents.
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3. Les autoritats competents que apliquin les mesures previstes en aquest article han d’informar-ne immediatament el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació
perquè aquest ho traslladi sense demora a la Comissió
Europea.
SECCIÓ 6a

EXCEPCIONS I MESURES DE BIOSEGURETAT

Article 34. Excepcions.
1. El Comitè Nacional del Sistema d’Alerta Sanitària
Veterinària, d’acord amb les seves competències, ha
d’acordar les condicions detallades d’acord amb les quals
poden autoritzar les excepcions que disposen els articles
15 i 22 a 27, incloses les condicions i mesures alternatives
adequades. Aquestes excepcions s’han de basar en una
avaluació de risc efectuada per les autoritats competents.
2. Sobre la base d’una avaluació del risc, les autoritats competents poden autoritzar excepcions a les mesures que disposen les seccions 3a i 4a, en cas de confirmació de la IAAP en una incubadora.
3. Les autoritats competents poden autoritzar excepcions a les mesures que estableixen els apartats b) i c) de
l’article 17, a l’article 21 i als apartats b), c) i f) de l’article
30, en casos de focus d’IAAP en una explotació no comercial, un circ, un zoològic, un parc d’animals silvestres, una
zona encerclada on es mantinguin les aus de corral o
altres aus captives amb fins científics o relacionats amb la
conservació d’espècies en perill o de races protegides
registrades oficialment.
4. No obstant el que disposen les seccions 3a i 4a, en
casos de focus d’IAAP les autoritats competents poden
introduir, sobre la base d’una avaluació del risc, mesures
específiques per als desplaçaments de coloms missatgers
en, des de o cap a les zones de protecció i de vigilància.
5. Les excepcions que preveuen els apartats anteriors
només s’han d’autoritzar quan no es posin en perill les
mesures de control de la malaltia.
6. Les autoritats competents que autoritzin excepcions
d’acord amb aquest article han d’informar d’això immediatament al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació
perquè aquest ho traslladi sense demora a la Comissió
Europea.
Cap au de corral, inclosos els pollets d’un dia, o altres
aus captives, ous per incubar, jaç, fems o purins que procedeixin d’una instal·lació on s’hagi autoritzat una excepció d’acord amb el que disposa aquest article es pot
comercialitzar o moure fora d’Espanya, llevat de decisió
expressa de la Comissió Europea.
Article 35. Mesures de bioseguretat addicionals.
Amb la finalitat d’evitar la propagació de la influença
aviària, les autoritats competents poden ordenar, a més
de les mesures que preveuen les seccions 3a, 4a i 5a,
l’aplicació d’altres mesures de bioseguretat en les explotacions de les zones de protecció i vigilància i en les altres
zones restringides, així com en compartiments d’aus de
corral o compartiments d’altres aus captives del territori
afectat.
Entre aquestes mesures pot figurar la restricció dels
desplaçaments de vehicles o de persones per portar
pinso, recollir ous, transportar aus als escorxadors o recollir els cadàvers per eliminar-los, així com altres desplaçaments de personal, veterinaris o els qui subministrin
equips per a l’explotació, dins del marc que preveu l’article 17.1.e) de la Llei 8/2003, de 24 d’abril.
Les autoritats competents que apliquin les mesures
esmentades han d’informar-ne immediatament el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació perquè aquest ho
traslladi sense demora a la Comissió Europea.
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SECCIÓ 7a

IAAP EN ALTRES INSTAL·LACIONS O MITJANS
DE TRANSPORT

Article 36. Investigació d’una presumpta IAAP en escorxadors i en mitjans de transport.
Quan se sospiti o es confirmi la IAAP en escorxadors
o mitjans de transport, les autoritats competents han de
posar immediatament en marxa una investigació a l’explotació d’origen de les aus de corral o altres aus captives,
seguint el manual de diagnòstic, per confirmar-la o descartar-la.
Article 37. Mesures que s’han d’aplicar als escorxadors.
1. Quan se sospiti o es confirmi la IAAP en un escorxador, i sobre la base d’una avaluació del risc, les autoritats competents han de vetllar perquè se sacrifiquin o
matin totes les aus de corral de l’escorxador com més
aviat millor sota supervisió oficial.
Quan se sacrifiquin aquestes aus de corral, la seva
carn i qualsevol subproducte derivat d’aquestes, així com
la carn i subproductes de qualsevol altra au de corral que
es pugui haver contaminat durant el sacrifici i el procés de
producció, s’han de guardar per separat i sota supervisió
oficial fins que hagin conclòs les investigacions realitzades de conformitat amb el manual de diagnòstic.
2. Si es confirma la IAAP, la carn d’aquestes aus de
corral i qualsevol subproducte derivat, així com la carn i
els subproductes de qualsevol altra au de corral que es
pugui haver contaminat durant el sacrifici i el procés de
producció, s’ha d’eliminar com més aviat millor sota
supervisió oficial.
Article 38. Mesures que s’han d’aplicar als llocs d’inspecció fronterers o als mitjans de transport.
1. Quan se sospiti o es confirmi la IAAP en llocs
d’inspecció fronterers o en mitjans de transport, i sobre la
base d’una avaluació del risc, les autoritats competents
han de vetllar perquè totes les aus de corral i altres aus
captives que es trobin en el lloc d’inspecció fronterer o en
el mitjà de transport siguin matades, sacrificades o aïllades de les aus de corral o altres aus captives i guardades
sota supervisió oficial fins que s’hagi completat la investigació de conformitat amb el manual de diagnòstic. Les
autoritats competents han d’aplicar les mesures que disposa l’article 6 quan escaigui.
Les autoritats competents poden autoritzar el trasllat
de les aus de corral i altres aus captives a un altre lloc per
a la seva matança, sacrifici o aïllament.
Les autoritats competents poden decidir no matar o
sacrificar les aus de corral o altres aus captives que es
trobin en el lloc d’inspecció fronterer que no hagin estat
en contacte amb les aus de corral o altres aus captives
sospitoses d’estar infectades.
2. Quan les aus de corral indicades a l’apartat 1
siguin sacrificades, la seva carn i subproductes i la carn i
subproductes de qualsevol altra au de corral que pugui
haver estat contaminada durant el sacrifici i el procés de
producció s’ha de guardar per separat i sota supervisió
oficial fins que es completin les investigacions indicades
en el manual de diagnòstic.
3. Si es confirma la IAAP, la carn d’aus de corral i qualsevol subproducte derivat i la carn i els subproductes derivats de qualsevol altra au de corral que puguin haver estat
contaminats durant el sacrifici i el procés de producció s’han
d’eliminar com més aviat millor sota supervisió oficial.
Article 39. Mesures complementàries.
Quan se sospiti o es confirmi la IAAP en un escorxador, un lloc d’inspecció fronterer o un mitjà de transport,
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les autoritats competents han de vetllar perquè s’apliquin
les mesures complementàries següents:
a) No s’han d’introduir aus de corral o altres aus captives a l’escorxador, al lloc d’inspecció fronterer o al mitjà
de transport mentre no hagin transcorregut, com a mínim,
24 hores des de la neteja i desinfecció que preveu l’apartat b) i realitzades mitjançant un o diversos dels procediments que preveu l’article 51. Quan es tracti de llocs d’inspecció fronterers, la prohibició d’introducció es pot
ampliar a altres animals.
b) La neteja i desinfecció dels edificis, l’equip i els
vehicles contaminats l’ha de realitzar el veterinari oficial o
sota la seva supervisió mitjançant un o diversos dels procediments que indica l’article 51.
c) S’ha de realitzar una enquesta epidemiològica.
d) Les mesures que preveu l’article 6.2 s’han d’aplicar a l’explotació d’origen de les aus o els cadàvers infectats i a les explotacions de contacte.
e) Llevat que l’enquesta epidemiològica i altres
investigacions que preveu l’article 36 presentin unes
altres dades, a l’explotació d’origen s’han d’aplicar les
mesures de l’article 10.
f) La soca clínica del virus de la influença aviària s’ha
d’estudiar al laboratori per identificar el subtipus víric,
segons el que estableix el manual de diagnòstic.
CAPÍTOL V
Influença aviària de baixa patogenicitat (IABP)
SECCIÓ 1a

MESURES A LES EXPLOTACIONS
AMB FOCUS CONFIRMATS

Article 40.

Mesures que s’han d’aplicar.

1. En cas de focus d’IABP, les autoritats competents
han de vetllar perquè, sobre la base d’una avaluació del
risc i tenint en compte com a mínim els criteris de l’annex
V, s’apliquin les mesures que estableixen els paràgrafs a),
b), c), e), g) i h) de l’article 6.2, l’article 6.3 i els apartats 2 a
5 d’aquest article.
2. Les autoritats competents han de vetllar pel buidatge, sota control oficial, de totes les aus captives de
l’espècie de la qual s’hagi confirmat IABP en una explotació, de manera que s’impedeixi la propagació de la influença aviària.
El buidatge es pot ampliar a altres aus captives de
l’explotació, en funció de l’avaluació del risc que plantegin quant a la possible propagació de la influença aviària
a altres explotacions que es puguin considerar de contacte, sobre la base de l’enquesta epidemiològica.
Abans del buidatge, cap au de corral o una altra au
captiva ha d’entrar o sortir de l’explotació sense autorització de les autoritats competents.
3. A efectes de l’apartat 2, el buidatge s’ha d’efectuar
de conformitat amb el que estableix el Reial decret 54/1995,
de 20 de gener, sobre protecció dels animals en el moment
del seu sacrifici o matança, i les autoritats competents
han de decidir que les aus de corral o altres aus captives:
a) Es matin com més aviat millor.
b) O se sacrifiquin en un escorxador designat,
d’acord amb l’apartat 4.
Quan el buidatge es produeixi mitjançant sacrifici en
un escorxador designat, les aus de corral s’han de sotmetre a una vigilància i proves addicionals.
Les aus de corral no han de sortir de l’explotació per
anar a l’escorxador designat fins que les autoritats
competents, tenint en compte en particular les investigacions i les proves de laboratori encaminades a determinar l’abast de qualsevol excreció del virus per les aus
esmentades, realitzades de conformitat amb el que dis-
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posa el manual de diagnòstic, i una avaluació del risc,
considerin que el risc de propagació de la IABP és
mínim.
4. Els sacrificis en escorxadors designats d’acord
amb l’apartat 3 només es poden efectuar si:
a) Les aus de corral s’envien directament des de l’explotació a l’escorxador designat.
b) Es precinta cada partida abans que la despatxi el
veterinari oficial encarregat de l’explotació o sota la seva
supervisió.
c) Cada partida queda precintada durant tot el transport fins que arribi a l’escorxador designat.
d) Es compleixen les mesures de bioseguretat addicionals que imposin les autoritats competents.
e) Les autoritats competents responsables de l’escorxador reben la informació i consenten la recepció de
les aus de corral.
f) Es netegen i desinfecten sense demora els vehicles i l’equip utilitzat per al transport de les aus de corral
vives i altres materials o substàncies amb probabilitat
d’estar contaminats, després de la contaminació, mitjançant un o més dels procediments que estableix l’article 51.
g) S’eliminen els subproductes d’aquestes aus de
corral generats a l’escorxador.
5. Les autoritats competents han de vetllar per eliminar, sota control oficial:
a) Els cadàvers.
b) I els ous per incubar de l’explotació.
6. Les autoritats competents que apliquin les mesures que preveuen els apartats 2, 4 i 5 han d’informar-ne
immediatament el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació perquè aquest ho traslladi sense demora a la Comissió Europea.
Article 41. Altres mesures.
En cas de focus d’IABP, les autoritats competents han
de vetllar perquè s’apliquin les mesures següents:
a) Sempre que sigui possible, s’han de traçar i incubar sota supervisió oficial els ous per incubar recollits a
l’explotació entre la data probable d’introducció de la
IABP a aquesta i la data d’inici de les mesures que estableix aquest Reial decret.
b) Les aus de corral que hagin nascut d’ous recollits
de l’explotació en el període transcorregut entre la data
probable d’introducció de la IABP a l’explotació i l’aplicació de les mesures que preveu aquest Reial decret han de
quedar, quan sigui possible, sota supervisió oficial i s’han
d’investigar d’acord amb el que estableix el manual de
diagnòstic.
c) Els ous que hi hagi a l’explotació, i els que s’hi
hagin continuat produint abans del buidatge que preveu
l’article 40.2, s’han de transportar a condició que es redueixi al màxim el risc de propagació de la IABP:
1r A un centre d’embalatge que designin les autoritats competents (d’ara endavant el centre d’embalatge
designat), sempre que vagin en embalatges rebutjables i
que s’apliquin totes les mesures de bioseguretat exigides
per les autoritats competents.
2n A un establiment d’elaboració d’ovoproductes
d’acord amb el que disposa el capítol II de la secció X de
l’annex III del Reglament (CE) número 853/2004, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, per ser
manipulats i tractats de conformitat amb el capítol XI de
l’annex II del Reglament (CE) número 852/2004, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004.
3r A un establiment per eliminar-los.
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d) Qualsevol material o substància que pugui estar
contaminat s’ha de tractar d’acord amb les instruccions
del veterinari oficial o s’ha d’eliminar.
e) Els fems, els purins i el jaç que puguin estar contaminats s’han de sotmetre a un o diversos dels procediments que preveu l’article 51.
f) Tan aviat com sigui possible després del buidatge,
totes les naus on s’hagin allotjat les aus de corral o altres
aus captives, els vehicles utilitzats per al seu transport o el
dels seus canals, cadàvers, pinsos, fems, purins, jaç i
qualsevol altre material o substància que puguin estar
contaminats s’han de sotmetre sense demora a un o
diversos procediments dels que preveu l’article 51.
g) Cap mamífer pot entrar o sortir de l’explotació
sense autorització de les autoritats competents. Aquesta
restricció no s’aplica als mamífers que únicament tinguin
accés a les zones destinades a l’habitatge de persones en
les quals:
1r No tinguin contacte amb les aus o altres aus de
corral o altres aus captives de l’explotació.
2n I no tinguin accés a cap gàbia o zona on es guardin les aus de corral o altres aus captives.
h) En cas de focus primari d’IABP, la soca clínica del
virus s’ha de sotmetre a les proves de laboratori que estableix el manual de diagnòstic per identificar-ne el subtipus; la soca s’ha de remetre al laboratori nacional de
referència perquè ho enviï com més aviat millor al laboratori comunitari de referència.
Article 42. Excepcions per a determinades explotacions.
1. Les autoritats competents poden autoritzar
excepcions a les mesures que estableixen l’article 40.2 i
l’article 40.5.b), en casos de focus d’IABP en una explotació no comercial, un circ, un zoològic, una ocelleria, un
parc d’animals silvestres, una zona encerclada on es
mantinguin les aus de corral o altres aus captives amb
fins científics o relacionats amb la conservació d’espècies en perill o de races protegides registrades oficialment, sempre que no es posin en perill les mesures de
control de la malaltia.
2. Les autoritats competents han de vetllar perquè,
quan s’autoritzi una excepció d’acord amb l’apartat anterior, les aus de corral o altres aus captives a les quals
s’apliqui l’excepció:
a) Es portin a l’interior d’una nau de l’explotació, i
s’han de quedar. Quan no sigui viable o en cas que el seu
benestar es vegi compromès, s’han de confinar a un
altre lloc de la mateixa explotació on no puguin tenir
contacte amb altres aus de corral o altres aus captives
d’altres explotacions. S’han de prendre totes les mesures raonables per reduir al màxim el contacte amb aus
silvestres.
b) Segueixin sotmeses a vigilància i a proves, segons
el que indica el manual de diagnòstic i no es desplacin
fins que les anàlisis de laboratori indiquin que ja no constitueixen un risc significatiu de propagació de la IABP.
c) I no es desplacin de la seva explotació d’origen,
excepte per ser sacrificades o per al seu trasllat a una altra
explotació ubicada:
1r A Espanya, de conformitat amb les instruccions
de les autoritats competents d’origen i destinació.
2n O a un altre Estat membre, previ acord de l’Estat
membre de destinació.
3. En cas de focus d’IABP en incubadores, i sobre la
base d’una avaluació del risc, les autoritats competents
poden autoritzar excepcions a totes o algunes de les
mesures que indica l’article 40.
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4. Les autoritats competents han d’establir les disposicions d’aplicació de les excepcions que preveuen els
apartats 1 i 3.
5. Les autoritats competents que autoritzin qualsevol excepció de les que preveuen els apartats 1 o 3 han
d’informar-ne immediatament el Ministeri d’Agricultura,
Pesca i Alimentació perquè aquest ho traslladi sense
demora a la Comissió Europea.
SECCIÓ 2a

UNITATS DE PRODUCCIÓ I EXPLOTACIONS
DE CONTACTE

Article 43. Mesures en cas de focus d’IABP en unitats de
producció independents.
1. En cas de focus d’IABP en una explotació amb
dues o més unitats de producció independents, les autoritats competents poden autoritzar excepcions a les mesures que figuren a l’article 40.2, per a les unitats de producció amb aus de corral sanes, sempre que no es posin en
perill les mesures de control de la malaltia.
2. Les autoritats competents han d’establir les disposicions d’aplicació de les excepcions previstes a l’apartat 1,
en funció de les garanties zoosanitàries que es puguin
oferir, i han de detallar les mesures alternatives pertinents.
3. Les autoritats competents que autoritzin qualsevol excepció d’acord amb l’apartat 1 han d’informar-ne
immediatament el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació perquè aquest ho traslladi sense demora a la Comissió Europea.
Article 44. Mesures que s’han d’aplicar a les explotacions de contacte.
1. Sobre la base de l’enquesta epidemiològica, les
autoritats competents han de decidir si una explotació
s’ha de considerar explotació de contacte.
Les autoritats competents han de vetllar perquè s’apliquin a les explotacions de contacte les mesures que estableix l’article 6.2 fins que, seguint el manual de diagnòstic,
s’hagi descartat la IABP.
2. Sobre la base de l’enquesta epidemiològica, les
autoritats competents poden aplicar a les explotacions de
contacte les mesures que s’exposen a l’article 40, en particular si l’explotació de contacte està ubicada en una
zona d’alta densitat d’aus de corral, i segons els criteris
que preveu l’annex IV.
3. Les autoritats competents han de vetllar perquè es
prenguin mostres de les aus de corral en matar-les, per
poder confirmar o descartar la presència de virus de la
IABP en aquestes explotacions de contacte, segons estipula el manual de diagnòstic.
4. Les autoritats competents han de vetllar perquè, en tota explotació en què se sacrifiquin o es matin
i s’eliminin aus de corral o altres aus captives i posteriorment es confirmi la presència d’IABP, les naus i terrenys utilitzats per allotjar-les, les pastures i tots els
equips que puguin estar contaminats, així com els
vehicles utilitzats per al seu transport o el dels seus
cadàvers, carn, pinsos, fems, purins, jaç i qualsevol
altre material o substància que puguin estar contaminats, se sotmetin a un o diversos procediments dels
que preveu l’article 51.
SECCIÓ 3a

ZONES RESTRINGIDES

Article 45. Establiment de zones restringides en casos de
focus d’IABP.
Quan es produeixi un focus d’IABP, les autoritats competents han d’establir al voltant de l’explotació una zona
restringida d’un radi mínim d’1 quilòmetre.
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Article 46. Mesures que s’han d’aplicar a la zona restringida.
1. Les autoritats competents han de vetllar perquè a la
zona restringida s’apliquin, almenys, les mesures següents:
a) S’ha d’elaborar com més aviat millor un cens de
totes les explotacions comercials.
b) S’han de fer proves de laboratori a les explotacions
comercials d’aus de corral situades en un radi mínim d’1
quilòmetre al voltant de l’explotació, segons estipuli el
manual de diagnòstic.
c) S’han de sotmetre a autorització, i a altres mesures que les autoritats competents considerin apropiades,
els desplaçaments d’aus de corral, altres aus captives,
polletes madures per a la posta, pollets d’un dia i ous a
l’interior de la zona restringida o amb destinació a aquesta
zona. Aquesta restricció no s’ha d’aplicar al trànsit a través de la zona restringida per carretera o ferrocarril, sense
descàrrega ni parades.
d) Queden prohibits els desplaçaments d’aus de corral, altres aus captives, polletes madures per a la posta,
pollets d’un dia i ous procedents de la zona restringida.
e) S’han d’eliminar els cadàvers.
f) Qualsevol persona que entri o surti de les explotacions de la zona restringida ha de seguir les mesures
apropiades de bioseguretat destinades a evitar la propagació de la influença aviària.
g) Tan aviat com sigui possible després de la contaminació s’han de netejar i desinfectar, mitjançant un o
diversos dels procediments que preveu l’article 51, els
vehicles i equips utilitzats per al transport d’aus de corral
o altres aus captives vives, dels seus pinsos, fems, purins,
jaç i qualsevol altre material o substància que puguin
estar contaminats.
h) Cap au de corral, cap altra au captiva ni mamífer
pot entrar o sortir d’una explotació sense l’autorització de
les autoritats competents. Aquesta restricció no s’aplica
als mamífers que només tinguin accés a les zones destinades a l’habitatge de persones on no tinguin cap contacte amb les aus de corral o altres aus captives de l’explotació, i on no tinguin accés a cap de les gàbies o zones
de les aus de corral o altres aus captives de l’explotació.
i) Està prohibit retirar o escampar el jaç, els fems o
els purins, llevat d’autorització expressa de les autoritats
competents. Es pot autoritzar a desplaçar fems o purins
des d’explotacions situades a la zona de vigilància i sotmeses a mesures de bioseguretat fins a una planta de
tractament designada, o fins a un punt d’emmagatzematge intermedi per al seu tractament ulterior que elimini
la possible presència de virus de la influença aviària, de
conformitat amb el Reglament (CE) número 1774/2002,
del Parlament Europeu i del Consell, de 3 d’octubre de
2002, o, si s’escau, amb les normes específiques que la
Comissió Europea pugui adoptar sobre això.
j) Queda prohibit fer fires, mercats, exposicions i
altres concentracions d’aus de corral o altres aus captives,
llevat d’autorització expressa de les autoritats competents.
k) No s’han de posar en llibertat aus de corral o altres
aus captives per repoblar zones de caça.
2. Sobre la base d’una avaluació del risc, les autoritats competents poden introduir altres mesures a més de
les que preveu aquesta secció, de les quals han d’informar el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, perquè
aquest ho traslladi a la Comissió Europea.
Article 47. Excepcions al moviment d’aus i ous.
Malgrat el que preveu l’article 46.1.d), les autoritats
competents poden autoritzar el transport directe de:
a) Aus de corral, per al seu sacrifici a un escorxador
ubicat a Espanya.
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b) Aus de corral vives a una explotació o nau d’una
explotació ubicada a Espanya i en la qual no hi hagi altres
aus de corral. Les aus vives s’han de quedar com a mínim
21 dies a l’explotació esmentada, la qual ha de quedar
sota control oficial des del moment en què arribin.
c) Pollets d’un dia amb destinació directa a:
1r Una explotació o nau d’una explotació ubicada a
Espanya en la qual no hi hagi altres aus de corral. Els
pollets d’un dia s’han de quedar durant 21 dies com a
mínim en l’esmentada explotació o nau d’una explotació,
la qual queda sota supervisió oficial des de la seva arribada.
2n O, si han nascut d’ous procedents d’explotacions
avícoles situades fora de la zona restringida, a qualsevol
altra explotació, sempre que la incubadora d’enviament
garanteixi, per la seva logística i les condicions de bioseguretat del seu treball, que no hi ha hagut contacte amb
ous per incubar o pollets d’un dia procedents de bandades d’aus de corral de la zona esmentada, per la qual cosa
tenen una situació sanitària diferent.
d) Ous d’incubar a una incubadora designada, sempre que els ous i el seu embalatge es desinfectin abans
del seu enviament i estigui garantida la seva traçabilitat.
e) Ous de taula a un centre d’embalatge designat,
sempre que vagin en embalatges rebutjables i que s’apliquin totes les mesures de bioseguretat exigides per les
autoritats competents.
f) Ous a un establiment d’elaboració d’ovoproductes
d’acord amb el que disposa el capítol II de la secció X de
l’annex III del Reglament (CE) número 853/2004, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, per ser
manipulats i tractats de conformitat amb el capítol XI de
l’annex II del Reglament (CE) número 852/2004, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, situats
dins o fora de la zona restringida.
g) O per eliminar-los.
Article 48.

Durada de les mesures.

Les mesures que preveu aquesta secció s’han de mantenir:
a) Un mínim de 21 dies després de la data de finalització de la neteja i desinfecció preliminar de l’explotació
infectada mitjançant un o diversos dels procediments que
estableix l’article 51, i fins que, sobre la base de les exploracions i les proves de laboratori realitzades a la zona
restringida de conformitat amb el manual de diagnòstic i
després d’una avaluació del risc, les autoritats competents considerin que el risc de propagació de la IABP és
poc probable.
b) Un mínim de 42 dies després de la data de confirmació del focus i fins que, sobre la base de les exploracions i les proves de laboratori realitzades a la zona
restringida de conformitat amb el manual de diagnòstic
i després d’una avaluació del risc, les autoritats competents considerin que el risc de propagació de la IABP és
poc probable.
c) O, si s’escau, amb la durada i les condicions que
fixi la Comissió Europea.
Article 49.

Excepcions.

1. Quan es confirmi la IABP en una incubadora, i
sobre la base d’una avaluació del risc, les autoritats competents poden autoritzar excepcions a totes o algunes de
les mesures que preveuen els articles 45 i 46.
2. Les autoritats competents poden autoritzar excepcions a les mesures que estableix aquesta secció, en
casos de focus de IABP en una explotació no comercial o
explotació d’aus de companyia, un circ, un zoològic, una
ocelleria, un parc d’animals silvestres, una zona encerclada on es mantingui les aus de corral o altres aus capti-
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ves amb fins científics o relacionats amb la conservació
d’espècies en perill o de races protegides registrades oficialment, sempre que no es posin en perill les mesures de
control de la malaltia.
3. Les autoritats competents que autoritzin qualsevol excepció d’acord amb aquest article ho han de comunicar immediatament al Ministeri d’Agricultura, Pesca i
Alimentació perquè aquest ho traslladi sense demora a la
Comissió Europea.
CAPÍTOL VI
Mesures per evitar la propagació a altres espècies, neteja,
desinfecció i repoblació
Article 50. Proves de laboratori i altres mesures relatives
als porcs i a altres animals.
1. Després de confirmar-se la presència d’influença
aviària a qualsevol explotació, les autoritats competents
han de vetllar perquè tots els porcs presents a les explotacions se sotmetin a proves de laboratori adequades,
d’acord amb el manual de diagnòstic, per confirmar o
descartar que els porcs estiguin o hagin estat infectats
amb el virus de la influença aviària.
Mentre s’esperen els resultats, no es permet la sortida
de porcs de l’explotació.
2. Quan les proves de laboratori esmentades en
l’apartat 1 confirmin que els porcs estan infectats pels
virus de la influença, les autoritats competents poden
autoritzar el desplaçament d’aquests porcs a altres explotacions porcines o a escorxadors designats, sempre que
les proves ulteriors corresponents hagin posat de manifest que el risc de propagació de la influença aviària es pot
descartar.
3. Les autoritats competents han de vetllar perquè,
quan les proves de laboratori esmentades a l’apartat 1
confirmin un risc sanitari important, es matin els porcs
segons el Reial decret 54/1995, de 20 de gener, com més
aviat millor, sota supervisió oficial i de manera que s’impedeixi la propagació del virus de la influença aviària, en
particular durant el transport.
4. En cas de confirmació d’influença aviària en qualsevol explotació, i sobre la base d’una avaluació del risc,
les autoritats competents poden aplicar les mesures que
preveuen els apartats 1, 2 i 3 a qualssevol altres mamífers
de l’explotació, i ampliar-les a les explotacions de contacte.
5. Les autoritats competents han de comunicar al
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació perquè es
traslladi a la Comissió Europea els resultats de les proves
i de les mesures aplicades de conformitat amb el que
estableixen els apartats 1 a 4.
6. En cas que es confirmi el virus de la influença aviària en els porcs o en qualsevol altre mamífer de qualsevol explotació, les autoritats competents poden procedir a
una vigilància, de conformitat amb el manual de diagnòstic, per identificar qualsevol altra propagació del virus de
la influença aviària.
Article 51. Neteja, desinfecció i procediments per eliminar el virus.
1. La neteja, la desinfecció i el tractament de les
explotacions i de qualssevol materials o substàncies
d’aquestes que estiguin contaminats o que puguin estar
contaminats per virus de la influença aviària s’ha de portar a terme sota supervisió oficial, de conformitat amb les
instruccions del veterinari oficial i els principis i procediments de neteja, desinfecció i tractament que estableix
l’annex VI.
2. Qualsevol terreny o pastura utilitzat per aus de
corral o altres aus captives d’una explotació en la qual
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s’hagi confirmat la presència d’influença aviària no s’ha
de tornar a utilitzar per aus de corral o altres aus captives
fins que les autoritats competents comprovin que qualssevol virus de la influença aviària s’han eliminat o desactivat.
3. La neteja, desinfecció i tractament dels escorxadors, vehicles, remolcs o qualssevol altres mitjans de
transport o llocs d’inspecció fronterers, o de qualssevol
materials o substàncies d’aquests que estiguin contaminats o puguin estar contaminats amb virus d’influença
aviària s’han d’efectuar sota supervisió oficial i d’acord
amb les instruccions del veterinari oficial.
4. Qualsevol equip, materials o substàncies
d’aquests que estiguin contaminats o que puguin estar
contaminats per virus de la influença aviària que no es
pugui netejar, desinfectar o tractar s’ha de destruir.
5. Els desinfectants s’utilitzin, així com les concentracions, han d’estar autoritzats d’acord amb el Reial
decret 1054/2002, d’11 d’octubre, pel qual es regula el procés d’avaluació per al registre, autorització i comercialització de biocides.
Article 52. Repoblació de les explotacions.
1. La repoblació s’ha d’efectuar d’acord amb el que
preveu aquest article després de l’aplicació de les mesures que estableixen els articles 10 i 40.
2. No es pot repoblar una explotació comercial d’aus
de corral abans que transcorrin, almenys, 21 dies després
de la neteja i desinfecció finals que estableix l’article 51.
3. Durant els 21 dies següents a la data de repoblació
d’una explotació comercial d’aus de corral s’han de complir les mesures següents:
a) El veterinari oficial ha de realitzar com a mínim
una exploració física de les aus de corral. L’exploració
esmentada o, en cas que se’n facin diverses, l’última
exploració, s’ha de fer al més a prop possible del final
d’aquest període de 21 dies.
b) S’han de fer proves de laboratori, de conformitat
amb el manual de diagnòstic.
c) Les aus de corral que morin durant la fase de repoblació s’han d’analitzar, de conformitat amb el manual de
diagnòstic.
d) Tota persona que entri o surti de l’explotació
comercial d’aus de corral ha de seguir les mesures apropiades de bioseguretat destinades a evitar la propagació
de la influença aviària.
e) Durant la fase de repoblació, cap au de corral ha
de sortir de l’explotació comercial sense l’autorització
expressa de les autoritats competents.
f) El propietari ha de dur un registre de les dades de
producció, incloses les dades de morbiditat i mortalitat,
que ha d’actualitzar periòdicament.
g) S’ha de comunicar immediatament a les autoritats competents qualsevol canvi significatiu de la producció, segons el que esmenta la lletra f), així com altres
anomalies.
4. Sobre la base d’una avaluació del risc, les autoritats competents poden ordenar l’aplicació dels procediments de l’apartat 3 a explotacions diferents de les
comercials d’aus de corral o a altres espècies d’una explotació comercial d’aus de corral.
5. La repoblació amb aus de corral de les explotacions de contacte s’ha de dur a terme segons les instruccions de les autoritats competents, sobre la base d’una
avaluació de riscos. Sense perjudici d’això, l’autoritat
competent pot decidir que, una vegada transcorreguts
almenys els 21 dies que preveu l’apartat 2, després de la
neteja i desinfecció finals que estableix l’article 51, i abans
de la repoblació, s’introdueixin animals sentinelles, que
s’han de sotmetre a controls clínics i analítics amb resul-
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tat favorable, com a garantia addicional abans d’introduir
les aus de repoblació.
CAPÍTOL VII
Procediments i manual de diagnòstic, i laboratoris de
referència
Article 53. Procediments de diagnòstic i manual de diagnòstic.
1. Els procediments de diagnòstic, el mostreig i les
proves de laboratori per detectar la influença aviària en
aus de corral o altres aus captives o del virus de la influença aviària en mamífers s’han de dur a terme segons el
manual de diagnòstic.
2. Els virus de la influença aviària, el seu genoma, els
seus antígens i les vacunes per a recerca, diagnòstic o
fabricació s’han de manipular o utilitzar exclusivament en
instal·lacions, establiments o laboratoris designats per les
autoritats competents, en els quals estiguin garantides
unes condicions adequades de bioseguretat.
Les autoritats competents han de remetre al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació abans del 31 de
juliol de 2007, perquè aquest ho traslladi a la Comissió
Europea, la llista d’instal·lacions, establiments o laboratoris aprovats, i posteriorment les seves actualitzacions
o modificacions.
Article 54.

Laboratoris.

1. El laboratori comunitari de referència per a la
influença aviària és el que preveu l’annex VII, i ha de desenvolupar les funcions i tasques recollides a l’annex
esmentat.
2. Es designa com a laboratori nacional de referència
el Laboratori Central de Sanitat Animal del Ministeri
d’Agricultura, Pesca i Alimentació situat a Algete
(Madrid).
3. El laboratori nacional de referència ha de desenvolupar les funcions i tasques recollides a l’annex VIII.A, i
és responsable de coordinar les normes i mètodes de
diagnòstic a Espanya de conformitat amb el que disposa
l’annex VIII.A, i en col·laboració amb el laboratori comunitari de referència.
4. Les autoritats competents poden establir els laboratoris de caràcter públic o, si s’escau, reconèixer o designar els de caràcter privat, competents per a l’anàlisi i
diagnòstic de la influença aviària, amb les funcions que es
recullen a l’annex VIII.B.
CAPÍTOL VIII
Vacunació
Article 55. Fabricació, venda i utilització de vacunes contra la influença aviària.
1. Es prohibeix la vacunació contra la influença aviària, excepte en els supòsits que preveu aquest capítol.
2. La manipulació, fabricació, emmagatzematge,
subministrament, distribució i venda de vacunes contra la
influença aviària s’ha d’efectuar sempre sota control oficial.
3. Només s’han d’utilitzar vacunes autoritzades per
l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris, conforme al Reial decret 109/1995, de 27 de gener, de
medicaments veterinaris, o autoritzades de conformitat
amb el Reglament (CE) núm. 726/2004, del Parlament
Europeu i del Consell, de 31 de març de 2004, pel qual
s’estableixen procediments comunitaris per a l’autorització i el control dels medicaments d’ús humà i veterinari i
pel qual es crea l’Agència Europea de Medicaments.
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Article 56. Vacunació d’urgència de les aus de corral o
altres aus captives.
1. Es pot procedir a la vacunació d’urgència de les
aus de corral o altres aus captives com a mesura a curt
termini, de conformitat amb el que disposa aquest article
i l’article 57, per contenir un focus quan una avaluació de
risc indiqui que hi ha una amenaça significativa i immediata d’introducció o propagació de la influença aviària a
Espanya i quan es doni una o més de les circumstàncies
següents:
a) N’aparegui un focus a Espanya.
b) N’aparegui un focus en un Estat membre pròxim.
c) S’hagi confirmat la influença aviària en les aus de
corral o altres aus captives en un tercer país pròxim.
2. La decisió d’aplicar la vacunació d’urgència l’ha
de prendre la Comissió Europea, i les autoritats competents han de vetllar perquè s’apliqui i es compleixi.
Aquesta decisió l’ha de sol·licitar el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, a iniciativa o prèvia sol·licitud
d’una o diverses comunitats autònomes o de les ciutats
de Ceuta i Melilla, després de consultar el Comitè Nacional del Sistema d’Alerta Sanitària Veterinària.
3. Per això, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha de remetre a la Comissió Europea un pla de vacunació d’urgència, d’acord amb les dades que proporcionin
les autoritats competents. Aquest pla ha d’estar en línia
amb una estratègia DIVA i ha de contenir, com a mínim, la
informació següent:
a) La situació de la malaltia que hagi donat lloc a
l’aplicació de la vacunació d’urgència.
b) La zona geogràfica en la qual s’hagi de realitzar la
vacunació d’urgència, el nombre d’explotacions que hi
hagi i el nombre d’explotacions en les quals sigui necessari procedir a la vacunació, si fos diferent.
c) Les espècies i categories d’aus de corral o altres
aus captives o, si s’escau, el compartiment d’aus de corral
o d’altres aus captives que s’hagin de vacunar.
d) El nombre aproximat d’aus de corral o altres aus
captives que s’hagin de vacunar.
e) El resum de les característiques de la vacuna.
f) La durada prevista de la campanya de vacunació
d’urgència.
g) Les disposicions específiques relatives als desplaçaments d’aus de corral vacunades o altres aus captives
vacunades i dels seus productes, sense perjudici de les
mesures que disposen les seccions 3a, 4a i 5a del capítol
IV i la secció 3a del capítol V.
h) Els criteris per decidir si la vacunació d’urgència
s’ha d’aplicar a les explotacions de contacte.
i) La identificació i el registre de les aus de corral o
altres aus captives vacunades.
j) Les proves clíniques i de laboratori que s’han de
realitzar a les explotacions on s’hagi de procedir a la vacunació d’urgència i a altres explotacions situades a la zona
de vacunació, per al seguiment de la situació epidemiològica, l’eficàcia de la campanya de vacunació d’urgència i
el control dels desplaçaments dels ocells de corral o
altres aus captives vacunades.
3. El pla de vacunació d’urgència no es pot aplicar
fins que l’autoritzi la Comissió Europea.
Article 57. Excepcions.
Tot i el que disposa l’article 56, es pot aplicar una
vacunació d’urgència abans que la Comissió Europea
aprovi el pla de vacunació d’urgència, en les condicions
següents:
a) Abans de l’inici de les operacions de vacunació
d’urgència s’ha d’haver presentat a la Comissió Europea
pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació el pla de
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vacunació d’urgència i se li ha d’haver notificat la decisió
d’adoptar la vacunació d’urgència.
b) Queden prohibits els desplaçaments d’aus de corral i altres aus captives i els seus productes excepte en les
condicions que estableix l’annex IX.
c) Amb la decisió d’aplicar la vacunació d’urgència
no s’han de posar en perill les mesures de control de la
malaltia.
Article 58. Vacunació preventiva de les aus de corral o
altres aus captives.
1. D’acord amb l’article 19 de la Llei 8/2003, de 24
d’abril, de sanitat animal, el Ministeri d’Agricultura, Pesca
i Alimentació pot decidir la vacunació preventiva de les
aus de corral o altres aus captives com a mesura a llarg
termini, i s’ha de basar en una avaluació de risc, quan
consideri que algunes zones d’Espanya, certes classes de
la producció avícola o determinades categories d’aus de
corral o altres aus captives o els compartiments d’aus de
corral o d’altres aus captives estan exposats al risc d’influença aviària.
2. Per aquest motiu ha de presentar a la Comissió,
per a la seva aprovació, un pla de vacunació preventiva.
Aquest pla ha d’estar en línia amb una estratègia DIVA i
ha de contenir, com a mínim, la informació següent,
d’acord amb les dades proporcionades per les autoritats
competents:
a) Una descripció clara de les raons per a la vacunació preventiva, inclosos els antecedents de la malaltia.
b) La zona geogràfica, la classe de producció avícola,
les categories d’aus de corral o altres aus captives o els
compartiments d’aus de corral o d’altres aus captives en
els quals s’hagi de fer la vacunació preventiva, el nombre
d’explotacions que es trobin a la zona i el nombre i la
classe d’explotacions on sigui necessari procedir a la
vacunació, si és diferent.
c) Les espècies i categories d’aus de corral o altres
aus captives o, si s’escau, el compartiment d’aus de corral
o d’altres aus captives que s’hagin de vacunar.
d) El nombre aproximat d’aus de corral o altres aus
captives que s’hagin de vacunar.
e) El resum de les característiques de la vacuna autoritzada.
f) La durada prevista de la campanya de vacunació
preventiva.
g) Disposicions específiques sobre els desplaçaments d’aus de corral o altres aus captives vacunades,
malgrat el que disposen les seccions 3a, 4a i 5a del capítol
IV i la secció 3a del capítol V.
h) La identificació i el registre de les aus de corral o
altres aus captives vacunades.
i) Les proves de laboratori que s’han de realitzar
d’acord amb el manual de diagnòstic a les explotacions
on s’hagi de procedir a la vacunació preventiva simultàniament a la vigilància i a les proves en un nombre adequat
d’altres explotacions situades a la zona de vacunació o
dels compartiments per a aus de corral o altres aus captives, per al seguiment de la situació epidemiològica, l’eficàcia de la campanya de vacunació preventiva i el control
dels desplaçaments de les aus de corral o altres aus captives vacunades.
3. El pla de vacunació preventiva l’ha d’aprovar la
Comissió Europea, i fins que no s’aprovi no es pot aplicar
la vacunació. L’aprovació del pla de vacunació preventiva
pot contenir mesures que restringeixin els desplaçaments
d’aus de corral o altres aus captives i dels seus productes.
Entre aquestes mesures poden figurar restriccions relatives a determinats compartiments d’aus de corral o d’altres aus captives, així com l’establiment de zones restringides.
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Article 59. Bancs de vacunes.
1. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació té
accés al banc comunitari de vacunes prèvia sol·licitud a la
Comissió Europea.
2. En el marc del pla d’intervenció que estableix l’article 61, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació pot
crear o mantenir un banc nacional de vacunes per emmagatzemar reserves de vacunes contra la influença aviària
per utilitzar-lo en vacunacions d’urgència o preventives, i
que la seva comercialització o ús estigui autoritzat per
l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris, de conformitat amb el Reial decret 109/1995, de 27 de
gener, inclosa la prescripció excepcional, o les autoritzades de conformitat amb el Reglament (CE) número 726/2004, del Parlament Europeu i del Consell, de 31 de
març de 2004. En el cas esmentat, s’ha de comunicar a la
Comissió les quantitats i els tipus de les vacunes emmagatzemades.
CAPÍTOL IX
Controls comunitaris, pla d’intervenció
i règim sancionador
Article 60. Controls comunitaris.
1. Per fer els controls «in situ» que els experts de la
Comissió Europea realitzin, representants del Ministeri
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, i si s’escau d’altres
departaments quan sigui necessari, poden acompanyar
els representants de l’autoritat competent.
2. Quan es facin aquests controls, els òrgans competents de les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i
Melilla i del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, i
si s’escau d’altres departaments quan sigui necessari, en
l’àmbit de les seves competències, han de prestar als
experts de la Comissió tota l’ajuda necessària per complir
les seves funcions.
3. Les autoritats competents han d’adoptar les
mesures necessàries per tenir en compte els resultats
dels controls efectuats.
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cultors, els treballadors del sector avícola i a la població
general.
3. Una vegada elaborat el pla, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació l’ha de sotmetre a l’aprovació de
la Comissió Europea, que hi pot introduir les modificacions que siguin necessàries, especialment per garantir la
seva compatibilitat amb els plans d’altres estats membres, així com modificar-lo o completar-lo posteriorment
per adaptar-lo a l’evolució de la situació.
4. El pla s’ha d’actualitzar almenys cada cinc anys, i
s’ha de sotmetre tal com preveu l’apartat anterior a l’aprovació de la Comissió.
5. L’execució del pla, una vegada aprovat, correspon
a les autoritats competents.
Article 62.

Règim sancionador.

En cas d’incompliment del que disposa aquest Reial
decret, s’ha d’aplicar el règim d’infraccions i sancions que
estableix la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal,
sense perjudici de les possibles responsabilitats civils,
penals o d’un altre ordre que hi puguin concórrer.
Disposició addicional primera. Indemnització per sacrifici obligatori.
De conformitat amb l’article 21 de la Llei 8/2003, de 24
d’abril, de sanitat animal, el sacrifici obligatori dels animals que preveu aquest Reial decret dóna dret al seu
titular a la indemnització corresponent per sacrifici obligatori, d’acord amb els barems previstos a la normativa
vigent. Únicament tenen dret a indemnització els propietaris de bestiar que hagin complert la normativa vigent en
matèria de sanitat animal.
Disposició addicional segona. Referències a la normativa derogada.
Les referències que contingui la normativa aplicable al
Reial decret 1025/1993, de 25 de juny, pel qual s’estableixen mesures per a la lluita contra la influença aviària,
s’entenen fetes a aquest Reial decret.

Article 61. Pla d’intervenció.

Disposició transitòria primera. Pla d’intervenció.

1. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha
de preparar un pla d’intervenció, en coordinació amb les
comunitats autònomes, així com amb el Ministeri de
Sanitat i Consum per als aspectes de protecció del personal i instruccions a aquest personal sobre el risc que la
influença aviària constitueix per a la salut humana, i
segons el que estableix l’annex X, en el qual s’han d’especificar les mesures nacionals que s’han d’aplicar en cas
d’un focus, i l’ha de presentar a la Comissió perquè, si
s’escau, l’aprovi.
2. Aquest pla ha de permetre l’accés a les installacions, equip, personal i tot un altre material adequat
que siguin necessaris per a la eradicació ràpida i eficaç del
focus. El pla ha de donar una indicació del nombre i la
ubicació de totes les explotacions comercials d’aus de
corral. El pla d’intervenció ha d’oferir una indicació del
nombre màxim d’aus de corral per espècies que hi poden
haver a les explotacions comercial, i ha d’incloure una
estimació de la quantitat de vacunes necessàries en cas
de vacunació d’urgència. Així mateix, ha de contenir els
desinfectants que s’utilitzin als efectes de l’article 51.
El pla ha de preveure disposicions de cooperació
estreta entre les autoritats competents responsables dels
diferents sectors, en particular les encarregades de la
sanitat animal, la salut pública, les qüestions mediambientals i la salut i seguretat dels treballadors, en particular
per assegurar una comunicació de risc adequada als avi-

1. El pla d’intervenció per al control de la influença
aviària que la Comissió Europea va aprovar per a Espanya
i que sigui vigent el dia de l’entrada en vigor d’aquest
Reial decret se segueix aplicant fins que la Comissió Europea aprovi el pla a què fa referència l’article 61.
2. No obstant això, abans del 30 de setembre de
2007 el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha de
remetre a la Comissió Europea, perquè l’aprovi, el pla
modificat per tenir en compte el que disposa l’article 61.
Disposició transitòria segona. Protocols i reactius.
Fins que la Comissió Europea aprovi el manual de
diagnòstic, i als efectes de l’article 53, el laboratori nacional de referència ha de proporcionar els protocols i determinar els reactius que permetin portar a terme els procediments de diagnòstic, mostreig i proves de laboratori per
detectar la influença aviària en aus de corral o altres aus
captives, o del virus de la influença aviària en mamífers,
sobre la base de la millor evidència científica disponible.
Disposició derogatòria única. Derogació normativa.
Queden derogades totes les disposicions del mateix
rang o inferior que s’oposin al que estableix aquest Reial
decret, i específicament el Reial decret 1025/1993, de 25 de
juny, pel qual s’estableixen mesures per a la lluita contra
la influença aviària.
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Disposició final primera. Títol competencial.
Aquest Reial decret té caràcter de normativa bàsica
estatal i es dicta a l’empara del que disposa 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. S’exceptua el que disposen els articles 38, 39 i 51.3, quan es refereix als llocs d’inspecció
fronterers, a l’annex II.5 i el règim sancionador corresponent, que es dicta a l’empara del que disposa l’article
149.1.16a, primer incís, de la Constitució, que atribueix a
l’Estat la competència exclusiva en matèria de sanitat
exterior.
Disposició final segona. Incorporació de dret de la Unió
Europea.
Mitjançant aquest Reial decret s’incorpora al dret
espanyol la Directiva 2005/94/CE, del Consell, de 20 de
desembre de 2005, relativa a mesures comunitàries de
lluita contra la influença aviària i per la qual es deroga la
Directiva 92/40/CEE.
Disposició final tercera. Facultat de desplegament i
modificació.
1. Es faculta els ministres d’Agricultura, Pesca i Alimentació i de Sanitat i Consum per dictar, en l’àmbit de
les competències seves respectives, les disposicions que
siguin necessàries per aplicar el que disposa aquest Reial
decret.
2. Es faculta els ministres d’Agricultura, Pesca i Alimentació i de Sanitat i Consum per modificar, en l’àmbit
de les seves competències respectives, el contingut dels
annexos per a la seva adaptació a la normativa de la Unió
Europea.
Disposició final quarta. Entrada en vigor.
Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la
publicació al Butlletí Oficial de l’Estat.
Madrid, 3 d’abril de 2007.
JUAN CARLOS R.
La vicepresidenta primera del Govern
i ministra de la Presidència,
MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ

ANNEX I
Definició d’influença aviària
1. Influença aviària: tota infecció de les aus de corral
o altres aus captives causada per qualsevol dels virus de
la influença de tipus A dels subtipus H5 o H7; o amb un
índex de patogenicitat intravenosa (IPIV) superior a 1,2 en
pollastres de sis setmanes d’edat.
2. Influença aviària d’alta patogenicitat (IAAP): tota
infecció de les aus de corral o altres aus captives causada
per virus de la influença aviària dels subtipus H5 o H7
amb una seqüència genòmica, codificadora de múltiples
aminoàcids bàsics en el lloc de divisió de la molècula de
l’hemaglutinina, similar a la que s’observa en altres virus
de la IAAP, fet que indica que la molècula d’hemaglutinina
pot ser escindida per una proteasa present de forma ubiqua en l’hoste; o virus de la influença aviària amb un
índex de patogenicitat intravenosa superior a 1,2 en
pollastres de sis setmanes d’edat.
3. Influença aviària de baixa patogenicitat (IABP):
tota infecció de les aus de corral o altres aus captives causada per virus de la influença aviària dels subtipus H5 o
H7 que no entri en la definició de l’apartat anterior.
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ANNEX II
Notificació de la malaltia i altra informació epidemiològica
que han de proporcionar les autoritats competents
1. A partir de la confirmació de cada focus primari o
de la detecció de la influença aviària en un escorxador o
mitjà de transport, l’autoritat competent ho ha de notificar
immediatament al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació perquè ho traslladi a la Comissió Europea en el termini màxim de 24 hores des de la confirmació o detecció
esmentada, de conformitat amb els articles 3 i 4.1.a) del
Reial decret 2459/1996, de 2 de desembre:
a) Data de notificació.
b) Hora de notificació.
c) Comunitat autònoma o ciutat de Ceuta i Melilla.
d) Nom de la malaltia.
e) Nombre de focus o casos d’influença aviària a
l’escorxador o mitjà de transport.
f) Data en què es va començar a sospitar la presència
de la malaltia.
g) Data de confirmació.
h) Mètodes utilitzats per a la confirmació.
i) Si la malaltia s’ha confirmat en una explotació, un
escorxador o un mitjà de transport.
j) La situació geogràfica del focus o cas d’influença
aviària a l’escorxador o mitjà de transport.
k) Mesures aplicades de lluita contra la malaltia.
Així mateix, si la malaltia s’ha confirmat en una explotació o en un mitjà de transport, s’ha de comunicar en el
termini esmentat al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, perquè en faci el seguiment necessari, el codi
d’identificació de les explotacions en què s’ha confirmat
la malaltia que es regula al Reial decret 479/2004, de 26 de
març, pel qual s’estableix i regula el Registre general d’explotacions ramaderes, o el número d’autorització del
mitjà de transport.
2. Quan es constatin casos d’influença aviària en
escorxadors o mitjans de transport, a més de les dades
que consten a l’apartat 1, també s’ha de comunicar la
informació següent:
a) Nombre estimat, per categoria, d’aus de corral o
altres aus captives sensibles a l’escorxador o mitjà de
transport.
b) Nombre estimat, per categoria, d’aus de corral o
altres aus captives mortes a l’escorxador o mitjà de transport.
c) Per cada categoria d’aus de corral o d’altres aus
captives, morbiditat detectada i nombre estimat d’aus de
corral o altres aus captives en les quals s’ha confirmat la
influença aviària.
d) Nombre estimat d’aus de corral o altres aus captives matades o sacrificades a l’escorxador o mitjà de
transport.
e) Nombre estimat d’aus de corral o altres aus captives que s’han eliminat.
f) Si es tracta d’un escorxador, la distància des de
l’explotació comercial més pròxima que tingui aus de corral o altres aus captives.
g) Ubicació de les explotacions d’origen de les aus
de corral o els cadàvers infectats.
3. En cas de focus secundaris, la informació que disposen els apartats anteriors s’ha de comunicar dins el termini que estableix l’article 4.1.b) del Reial decret 2459/1996,
de 2 de desembre.
4. L’autoritat competent ha de vetllar perquè la informació que s’hagi de proporcionar d’acord amb els apartats anteriors en relació amb un focus o cas d’influença
aviària en un escorxador o mitjà de transport, vagi
seguida com més aviat millor d’un informe escrit, que
s’ha de remetre al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimen-
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tació, perquè aquest ho traslladi posteriorment a la
Comissió Europea i als altres estats membres, i que contingui almenys els elements següents:
a) Data en què s’ha matat o sacrificat les aus de corral o altres aus captives de l’explotació, escorxador o
mitjà de transport i en què s’hagin eliminat els cadàvers.
b) Qualsevol dada referent al possible origen de la
influença aviària, o al seu origen efectiu si s’ha pogut
determinar.
c) Informació sobre el sistema de control establert
per garantir l’aplicació efectiva de les mesures de control
dels desplaçaments d’animals.
d) En cas de detecció d’influença aviària en un escorxador o mitjà de transport, genotip del virus causal.
e) En cas que s’hagin matat o sacrificat aus de corral
o altres aus captives en explotacions de contacte o en
explotacions amb aus de corral o altres aus captives sospitoses d’estar infectades pel virus de la influença aviària,
informació sobre:
1r La data de la matança o el sacrifici i el nombre
estimat d’aus de corral o altres aus captives de cada categoria matades o sacrificades en cada explotació.
2n La relació epidemiològica entre la font d’infecció
i cada explotació de contacte, o els motius que han conduït a la presumpció que la influença aviària existeix.
3r Quan no s’hagin matat o sacrificat aus de corral o
altres aus captives en aquestes explotacions de contacte,
s’han de comunicar les raons que van justificar la decisió
de no matar-les o sacrificar-les.
5. Si es confirma la influença aviària en aus de corral
vives, altres aus captives o en productes avícoles que
s’importen o arriben a les fronteres comunitàries, a llocs
d’inspecció fronterers, instal·lacions o centres de quarantena que operen de conformitat amb la normativa en
matèria d’importació, les autoritats competents han de
notificar-ho a la Comissió Europea sense demora i comunicar les mesures adoptades.
6. Si els resultats d’una vigilància detecten qualsevol
risc important per a la sanitat animal o la salut pública,
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l’autoritat competent ho ha de notificar immediatament al
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació perquè ho
traslladi a la Comissió Europea i a la resta d’estats membres en el termini màxim de 24 hores a partir de la detecció esmentada.
ANNEX III
Autorització per recollir ous d’una explotació
Les autoritats competents poden autoritzar el transport d’ous d’una explotació subjecta a les disposicions de
l’article 7.3 i de l’article 12.3 a un establiment autoritzat per
a l’elaboració d’ovoproductes d’acord amb el que disposa
el Reglament (CE) número 853/2004, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004 (d’ara endavant
l’establiment designat), en les condicions següents:
1. Perquè es puguin recollir ous de l’explotació d’origen, aquests s’han d’enviar directament des de l’explotació sospitosa a l’establiment designat; el veterinari oficial
responsable de l’explotació sospitosa ha de precintar
cada enviament, o supervisar l’operació de precintatge,
prèviament a la seva sortida, i l’enviament ha de seguir
precintat mentre duri el transport fins a l’establiment
designat.
2. El veterinari oficial responsable de l’explotació sospitosa ha d’informar les autoritats competents de l’establiment designat de la seva intenció d’enviar-li els ous.
3. Les autoritats competents responsables de l’establiment designat s’han d’assegurar que:
a) Els ous a què fa referència l’apartat 1 quedin aïllats
dels altres ous des de la seva arribada fins al seu tractament.
b) Les closques de l’ou siguin eliminades.
c) Els embalatges d’aquests ous s’eliminin, o es netegin i desinfectin de manera que es destrueixin tots els virus
de la influença aviària.
d) Els ous a què fa referència l’apartat 1 es transportin
en vehicles nets i desinfectats. S’han d’aplicar mesures de
bioseguretat al personal i a l’equip i vehicles que intervinguin en el transport dels ous.

ANNEX IV
Criteris principals i factors de risc que s’han de considerar per a la decisió d’aplicar mesures en explotacions de contacte
i en àrees de risc en altres zones restringides
Criteris indicatius
Per procedir al buidatge

Per no procedir al buidatge

Signes clínics d’influença aviària en explotacions de con- Absència de signes clínics d’influença aviària en l’explotatacte.
ció de contacte i de relació epidemiològica.
Alta sensibilitat de les espècies d’aus de corral predomi- Baixa sensibilitat de les espècies d’aus de corral predominants.
nants.
Desplaçaments d’aus de corral i altres aus captives des de No es coneix desplaçament d’aus de corral i altres aus caples explotacions en què s’hagi confirmat la influença
tives des de les explotacions en què s’hagi confirmat la
aviària cap a explotacions de contacte després del
influença aviària cap a explotacions de contacte després
moment probable d’introducció del virus en les explotadel moment probable d’introducció del virus en les explocions infectades esmentades.
tacions infectades esmentades.
Localització de les explotacions de contacte en una zona Localització de les explotacions de contacte en una zona de
d’elevada densitat d’aus de corral.
baixa densitat d’aus de corral.
La malaltia ha estat present durant algun temps amb pro- La malaltia és present però amb propagació reduïda del
pagació probable del virus des de les explotacions en
virus des de les explotacions en les quals s’ha confirmat
les quals s’ha confirmat la influença aviària abans d’aplila influença aviària abans d’aplicar mesures d’eradicació.
car mesures d’eradicació.
Localització d’explotacions de contacte dins d’un radi de Localització d’explotacions de contacte a més de 500 metres
500 metres (1) de les explotacions en les quals s’hagi
(1) de les explotacions en les quals s’hagi confirmat la
confirmat la influença aviària.
influença aviària.
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Per no procedir al buidatge

Les explotacions de contacte mantenen relacions amb Les explotacions de contacte no estan relacionades amb
més d’una de les explotacions en què s’ha confirmat la
explotacions en les quals s’hagi confirmat la influença
influença aviària.
aviària.
L’epidèmia no està controlada i el nombre d’explotacions L’epidèmia està sota control.
en les quals s’ha confirmat la influença aviària van augmentant.
(1)

En cas de zones de densitat molt elevada d’aus de corral s’ha de considerar una distància més gran.

ANNEX V
Criteris per decidir l’aplicació de mesures
a les explotacions en relació amb la IABP
En decidir els desplaçaments de les aus de corral o
dels ous i el buidatge d’explotacions, de conformitat amb
el que disposa l’article 40.1, les autoritats competents han
de tenir en compte, com a mínim, els criteris següents:
l’espècie de què es tracti; el nombre d’explotacions a la
zona que envolta l’explotació d’expedició; la ubicació dels
escorxadors, incubadores i centres d’embalatge designats; les mesures de bioseguretat aplicables en les explotacions i compartiments per a aus de corral o altres aus
captives, durant el transport i el sacrifici; la via de transport; els indicis de propagació; el possible risc per a la
salut pública; el tractament ulterior dels productes en
qüestió, i les repercussions socioeconòmiques o altres.
ANNEX VI
Principis i procediments de neteja, desinfecció
i tractament de les explotacions
1. Per a la neteja, la desinfecció i el tractament a què
fa referència l’article 51, s’han d’aplicar els principis generals i procediments següents:
a) Les operacions de neteja i desinfecció i, si escau,
les mesures destinades a la destrucció de rosegadors i
insectes, s’han d’efectuar sota supervisió oficial i d’acord
amb les instruccions del veterinari oficial.
b) Els desinfectants que s’utilitzin i les seves concentracions han d’haver estat autoritzats d’acord amb el Reial
decret 1054/2002, d’11 d’octubre, i han d’estar indicats per
destruir el virus de la influença aviària, o incloure-ho entre
les seves indicacions o recomanacions d’ús.
c) Els desinfectants s’han d’utilitzar seguint o bé les
recomanacions dels fabricants quan se’n disposi, o bé les
instruccions del veterinari oficial o les instruccions de les
autoritats competents si s’escau.
d) L’elecció dels desinfectants i dels procediments de
desinfecció s’ha de fer en funció de la naturalesa de les
explotacions, vehicles i objectes que s’hagin de tractar.
e) Les condicions d’utilització dels productes desengreixants i desinfectants han de ser tal manera que no disminueixi la seva eficàcia; en particular, s’han de seguir els
paràmetres tècnics indicats pel fabricant, com ara la pressió, temperatura mínima i temps de contacte necessari.
f) Independentment del desinfectant utilitzat, s’han
d’aplicar les regles generals següents:
1r El jaç i les matèries fecals s’han d’amarar totalment amb el desinfectant.
2n El rentatge i la neteja de la terra, sòls, rampes i
parets s’han de fer raspallant i fregant amb cura després
de retirar o desmuntar, quan sigui possible, l’equip o les
instal·lacions que puguin dificultar l’eficàcia dels processos de neteja i desinfecció.

3r Després s’ha d’aplicar el desinfectant durant el
temps mínim de contacte que disposen les recomanacions del fabricant.
g) Quan el rentatge es realitzi amb líquids aplicats a
pressió s’ha d’evitar la recontaminació de les parts que
s’han netejat prèviament.
h) S’ha d’incloure el rentatge, desinfecció o destrucció dels equips, instal·lacions, articles o qualsevol cosa
que puguin estar contaminats.
i) Després de desinfectar s’ha d’evitar la recontaminació.
j) La neteja i la desinfecció imposades en l’àmbit
d’aquest Reial decret s’han de documentar al registre de
l’explotació o del vehicle i, quan s’exigeixi una aprovació
oficial, han d’estar certificades pel veterinari supervisor
oficial o per una persona sota la seva supervisió.
k) S’han de netejar i desinfectar els vehicles utilitzats
per al transport i pel personal.
2. La neteja i la desinfecció de les explotacions infectades s’han de portar a terme segons els principis i procediments següents:
a) Neteja i desinfecció prèvies:
1r En matar les aus de corral o altres aus captives
s’han de prendre totes les mesures necessàries per evitar o
reduir al mínim la dispersió dels virus de la influença aviària; entre aquestes hi ha de figurar la instal·lació d’equips
temporals de desinfecció, el subministrament d’indumentària protectora, dutxes, descontaminació de l’equip, instruments i instal·lacions utilitzats, així com la interrupció de
l’alimentació elèctrica al sistema de ventilació.
2n Els cadàvers d’aus de corral o altres aus captives
que s’hagin matat s’han de ruixar amb desinfectant.
3r El transport de cadàvers d’aus de corral o altres
aus captives que s’hagin de retirar de l’explotació per a la
seva eliminació s’ha de portar a terme en vehicles o recipients tancats i estancs i sota supervisió oficial, de manera
que s’eviti la propagació del virus de la influença aviària.
4t Quan les aus de corral o altres aus que s’hagin
matat es retirin per a la seva destrucció, les parts de l’explotació en què s’hagin allotjat els animals, així com
qualssevol parts d’altres edificis, corrals, etc., contaminades durant la matança o la necròpsia, s’han de ruixar
amb desinfectants autoritzats conforme al que disposa
l’article 51.
5è Els teixits o la sang que s’hagin vessat durant la
matança o la necròpsia s’han de recollir amb cura i s’han
d’eliminar juntament amb els cadàvers de les aus de corral i altres aus captives.
6è El desinfectant s’ha de deixar sobre la superfície
tractada durant almenys 24 hores.
b) Neteja i desinfecció finals:
1r Els fems i el jaç utilitzats s’han de retirar i tractar
com indica l’apartat 3.a).
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2n El greix i la brutícia s’han d’eliminar de qualsevol
superfície amb un producte desgreixador i les superfícies
s’han de netejar amb aigua.
3r Després d’haver-ho rentat amb aigua freda, s’han
de ruixar novament les superfícies amb desinfectant.
4t Una vegada transcorreguts set dies, les explotacions s’han de tractar amb un producte desgreixador,
esbandir amb aigua, ruixar amb desinfectant i esbandir
de nou amb aigua.
3. La desinfecció del jaç, els fems i els purins infectats s’han de portar a terme segons els principis i procediments següents:
a) Els fems i el jaç usats:
1r S’han de tractar amb vapor a una temperatura
mínima de 70 ˚C.
2n S’han de destruir per incineració.
3r S’han d’enterrar a una profunditat que impedeixi
l’accés d’aus silvestres i altres animals.
4t O s’han d’amuntegar per generar calor, ruixar
amb desinfectant i deixar durant 42 dies com a mínim.
b) Els purins s’han de conservar almenys durant 60
dies després de l’última addició de material infecciós, llevat que les autoritats competents autoritzin un període
d’emmagatzematge més reduït per als purins que s’hagin
tractat eficaçment, d’acord amb les instruccions del veterinari oficial, per garantir la destrucció del virus.
Les autoritats competents poden autoritzar el transport de fems, dejeccions i jaç que puguin estar contaminats, o bé a una planta de tractament en la qual quedi
garantida la destrucció dels virus de la influença, o bé a
un lloc d’emmagatzematge intermedi abans de la seva
destrucció o tractament, de conformitat amb el Reglament (CE) número 1774/2002, del Parlament Europeu i del
Consell, de 3 d’octubre de 2002, o, si s’escau, amb les
normes específiques que pugui aprovar a aquest efecte la
Comissió Europea. El transport s’ha de fer en vehicles o
recipients tancats i estancs, sota supervisió oficial, de
manera que s’impedeixi la propagació dels virus de la
influença aviària.
4. Tanmateix, no obstant el que disposen els apartats
1 i 2, les autoritats competents poden establir procediments específics de neteja i desinfecció, tenint en compte
el tipus d’explotació i les condicions climàtiques.
Quan apliquin aquesta excepció, les autoritats competents ho han de notificar al Ministeri d’Agricultura, Pesca i
Alimentació perquè ho traslladi a la Comissió Europea, i
ha de facilitar els detalls dels procediments concrets.
5. Sense perjudici del que disposa l’article 51.2, si,
pel motiu que sigui, les autoritats competents arriben al
convenciment que no és possible netejar i desinfectar
alguna de les explotacions o part d’aquestes, poden prohibir l’entrada de persones, vehicles, aus de corral, aus
captives, mamífers o objectes a les explotacions o part
d’aquestes i la prohibició ha de seguir vigent durant 12
mesos com a mínim.
ANNEX VII
Laboratori comunitari de referència
per a la influença aviària
1. El laboratori comunitari de referència per a la
influença aviària és el Veterinary Laboratories Agency
(VLA), New Haw, Weybridge, Surrey KT 15 3NB, Regne
Unit.
2. Les funcions i les tasques del laboratori comunitari de referència són les següents:
a) Coordinar, d’acord amb la Comissió Europea, els
mètodes utilitzats en els estats membres per al diagnòstic
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de la influença aviària, entre d’altres, mitjançant les tasques específiques següents:
1r Tipificació, emmagatzematge i subministrament
de soques del virus de la influença aviària per sotmetreles a les proves serològiques i preparar antisèrums.
2n Subministrament de sèrums i altres reactius de
referència als laboratoris nacionals de referència per harmonitzar les proves i els reactius que s’utilitzen a cada
Estat membre.
3r Creació i conservació d’una col·lecció de soques
ambientals i clíniques de virus de la influença aviària.
4t Organització periòdica, a escala comunitària, de
proves comparatives dels procediments de diagnòstic.
5è Recollida i selecció de dades i informació sobre
els mètodes de diagnòstic utilitzats i els resultats de les
proves efectuades a la Comunitat.
6è Caracterització de les soques clíniques dels virus
de la influença aviària mitjançant els mètodes més avançats per aconseguir una millor comprensió de l’epidemiologia de la influença aviària i d’aquests virus, així com de
l’aparició de soques altament patògenes i possiblement
patògenes.
7è Seguiment de l’evolució mundial del control,
l’epidemiologia i la prevenció de la influença aviària.
8è Compilació de coneixements i experiència sobre
el virus de la influença aviària i altres d’afins per poder fer
un diagnòstic diferencial ràpid.
9è Coneixement de la preparació i utilització dels
productes de la immunologia veterinària per al control de
la influença aviària.
b) Prestar una assistència activa per al diagnòstic del
focus a la Comunitat, en rebre soques clíniques de virus
de la influença aviària per confirmar el diagnòstic, per a la
seva caracterització i estudi epidemiològic i per obtenir
soques clíniques de focus primaris procedents de tercers
països autoritzats per exportar a la Comunitat aus de corral vives i carn fresca d’aus de corral, en funció de la legislació comunitària pertinent. En particular, el laboratori
comunitari de referència ha d’efectuar el següent amb les
soques clíniques que rebi:
1r Seqüenciació de nucleòtids per determinar la
seqüència d’aminoàcids deduïda en el punt de tall de la
molècula d’hemaglutinina.
2n Determinació de l’índex de patogenicitat intravenosa (IVPI).
3r Tipificació antigènica.
4t Anàlisi filogenètica de suport a les investigacions
epidemiològiques.
c) Facilitar la formació o la posada al dia d’experts en
diagnòstic de laboratori, per harmonitzar les tècniques a
tota la Comunitat.
d) Preparar el programa i els documents de treball de la reunió anual dels laboratoris nacionals de
referència.
e) Col·laborar en la realització d’estudis sobre la
influença aviària, en aus tant de corral com silvestres, que
es portin a terme als estats membres, i subministrar-los,
en el marc del programa, antígens i procediments homologats per a les proves, així com preparar un informe
resumit dels resultats dels estudis.
f) Observar permanentment les possibles repercussions zoonòtiques dels virus de la influença aviària i collaborar amb laboratoris internacionalment reconeguts en
matèria d’influença humana.
g) Desenvolupar, en consulta amb la Comissió Europea, un pla de crisis i intervenció que ha d’incloure una
disposició per a la cooperació amb els laboratoris de referència de l’Oficina Internacional d’Epizoòties i de l’Orga-
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nització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació (FAO) per a la influença aviària i, si s’escau, amb
els altres laboratoris de la Comunitat reconeguts internacionalment.
ANNEX VIII
Funcions i tasques dels laboratoris
A.

Laboratori nacional de referència

1. El laboratori nacional de referència s’encarrega de
vetllar perquè a Espanya les proves de laboratori per
detectar la influença aviària i identificar el tipus genètic de
les soques clíniques del virus s’ajustin al manual de diagnòstic. A aquest efecte pot establir acords especials amb
el laboratori comunitari de referència o amb altres laboratoris nacionals de referència d’altres estats membres.
2. El laboratori nacional de referència, una vegada
hagi rebut de les autoritats competents soques clíniques
del virus de la influença aviària, les ha de presentar sense
demora al laboratori comunitari de referència per a la
seva caracterització completa:
a) Procedents de tots els focus primaris d’influença
aviària.
b) Procedents d’un nombre representatiu dels focus
secundaris.
c) O si es detecten virus de la influença diferents dels
que esmenta l’annex I.1, en aus de corral, altres aus captives o altres mamífers, que puguin constituir una amenaça
important per a la salut.
3. El laboratori nacional de referència és responsable de la coordinació de les normes i dels mètodes de
diagnòstic utilitzats per cada laboratori oficial de diagnòstic de la influença aviària de les comunitats autònomes a
què fa referència l’article 30 de la Llei 8/2003, de 24 d’abril.
A aquest efecte:
a) Pot proporcionar als laboratoris de diagnòstic
autoritzats que ho sol·licitin els protocols necessaris per al
diagnòstic i, en funció de les disponibilitats existents, els
reactius.
b) Controlar la qualitat de tots els reactius de diagnòstic utilitzats a Espanya.
c) Organitzar periòdicament proves comparatives.
d) Mantenir soques clíniques de virus de la influença
aviària procedents de focus, i de qualsevol altre virus de
la influença d’origen aviari detectat a Espanya.
e) Col·laborar amb el laboratori o laboratoris nacionals d’influença humana.
f) Formar o posar al dia els experts dels laboratoris
oficials de les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i
Melilla, per harmonitzar les tècniques i reactius.
B.

Laboratoris oficials

1. Els laboratoris oficials de les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla són els encarregats de
realitzar les anàlisis per a la detecció de la malaltia en les
espècies sensibles, d’acord amb els mètodes i reactius
definits pel manual de diagnòstic.
2. L’autoritat competent, una vegada que el laboratori oficial hagi comunicat un resultat positiu, ha d’enviar
les mostres que escaiguin al laboratori nacional de referència per a la confirmació de la malaltia i la identificació
del virus i subtipus a fi de determinar si es tracta d’IAAP o
d’IABP.
3. Els laboratoris oficials han de participar en els cursos, reunions o assajos col·laboratius que organitzi el
laboratori nacional de referència per harmonitzar els procediments o millorar-ne l’eficiència, i col·laborar amb els
laboratoris autonòmics d’influença humana.
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ANNEX IX
Requisits generals sobre els desplaçaments d’aus de corral i altres aus captives i de productes avícoles aplicables
en relació amb la vacunació d’urgència
1. Les autoritats competents han de vetllar perquè
els controls dels desplaçaments de les aus de corral i
altres aus captives vacunades de conformitat amb l’article
57, i dels seus productes, es realitzin segons les disposicions dels apartats 3 a 8 d’aquest annex, de conformitat
amb el manual de diagnòstic.
2. Els vehicles o mitjans de transport i equip utilitzats
per transportar aus de corral o altres aus captives vives,
ous o carn d’au, en el context d’aquest annex, s’han de
sotmetre a un o més dels procediments de neteja, desinfecció o tractament que figuren a l’article 51, sense
demora després del seu ús.
3. S’han d’aplicar les disposicions següents als desplaçaments d’aus de corral i altres aus captives vives i ous
dins de la zona de vacunació:
a) Els ous per incubar:
1r Han de procedir d’aus reproductores, vacunades
o no, que s’han sotmès a exploració amb resultats favorables, de conformitat amb el manual de diagnòstic.
2n S’han d’haver desinfectat, prèviament al seu
enviament, seguint un mètode autoritzat per les autoritats
competents.
3r S’han de transportar directament a la incubadora
de destinació.
4t Ha d’estar garantida la seva traçabilitat a la incubadora.
b) Els ous han de procedir d’aus ponedores, vacunades o no, que s’han sotmès a exploració amb resultats
favorables, de conformitat amb el manual de diagnòstic i
s’han de transportar:
1r A un centre d’embalatge designat per les autoritats competents («el centre d’embalatge designat») sempre que vagin en embalatges rebutjables i que s’apliquin
totes les mesures de bioseguretat exigides per les autoritats competents.
2n O a un establiment de fabricació de productes a
base d’ou com figura al capítol II de la secció X de l’annex
III del Reglament (CE) número 853/2004, del Parlament
Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, i s’han de
manipular i tractar d’acord amb el capítol XI de l’annex II
del Reglament (CE) número 852/2004, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004.
c) Els pollets d’un dia:
1r Han de procedir d’ous d’incubar que compleixin
les condicions que estableix la lletra a).
2n S’han de col·locar en un galliner o nau on no hi
hagi altres aus de corral residents.
d) Les aus de corral o altres aus captives vives:
1r Han d’estar vacunades contra la influença aviària,
si així ho disposa el programa de vacunació.
2n S’han d’haver sotmès a exploració, amb resultats
favorables, de conformitat amb el manual de diagnòstic.
3r S’han de col·locar en un galliner o una nau en què
no hi hagi altres aus de corral residents.
e) Les aus de corral destinades al sacrifici:
1r S’han d’haver sotmès a exploració, amb resultats
favorables, abans que es carreguin, de conformitat amb el
manual de diagnòstic.
2n S’han d’enviar directament a un escorxador
designat per al seu sacrifici immediat.
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4. S’han d’aplicar les disposicions següents als desplaçaments d’aus de corral i altres aus captives i ous des
d’explotacions situades fora de l’àrea de vacunació a
explotacions situades dins de l’àrea de vacunació:
a) Els ous per incubar:
1r S’han de transportar directament a la incubadora
de destinació.
2n S’ha de garantir la seva traçabilitat a la incubadora.

3r S’han d’allotjar en un galliner o nau on no hi hagi
altres aus de corral.

b) Els ous s’han de transportar:
1r A un centre d’embalatge designat per les autoritats competents («el centre d’embalatge designat»), sempre que vagin en embalatges rebutjables i que s’apliquin
totes les mesures de bioseguretat exigides per les autoritats competents.
2n A un establiment de fabricació de productes a
base d’ou com figura al capítol II de la secció X de l’annex
III del Reglament (CE) número 853/2004, del Parlament
Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, i s’han de
manipular i tractar d’acord amb el capítol XI de l’annex II
del Reglament (CE) número 852/2004, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004.

e) Les aus de corral destinades al sacrifici:
1r S’han d’haver sotmès a exploració, amb resultats
favorables, abans que es carreguin, de conformitat amb el
manual de diagnòstic.
2n S’han d’enviar directament a l’escorxador designat per al seu sacrifici immediat.

c) Els pollets d’un dia s’han de col·locar en un galliner o nau on no hi hagi altres aus de corral residents.
d) Les aus de corral o altres aus captives vives:
1r S’han de col·locar en un galliner o nau on no hi
hagi altres aus de corral residents.
2n S’han de vacunar a l’explotació de destinació, si
està previst en el programa de vacunació.
e) Les aus de corral destinades al sacrifici s’han d’enviar directament a un escorxador designat per al seu
sacrifici immediat.
5. S’han d’aplicar les següents disposicions als desplaçaments d’aus de corral i altres aus captives i ous des
d’explotacions situades dins de l’àrea de vacunació a
explotacions situades fora de l’àrea de vacunació:
a) Els ous per incubar:
1r Han de procedir d’aus reproductores, vacunades
o no, que s’han sotmès a exploració, de conformitat amb
el manual de diagnòstic.
2n S’han d’haver desinfectat, prèviament al seu
enviament, seguint un mètode autoritzat per les autoritats
competents.
3r S’han de transportar directament a la incubadora
de destinació.
4t Ha d’estar garantida la seva traçabilitat a la incubadora.
b) Els ous han de procedir d’aus ponedores, vacunades o no, que s’han sotmès a exploració amb resultats
favorables, de conformitat amb el manual de diagnòstic i
s’han de traslladar:
1r A un centre d’embalatge designat per les autoritats competents («el centre d’embalatge designat»), sempre que vagin en embalatges rebutjables i que s’apliquin
totes les mesures de bioseguretat exigides per les autoritats competents.
2n O a un establiment de fabricació de productes a
base d’ou com figura en el capítol II de la secció X de l’annex III del Reglament (CE) número 853/2004, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, i s’han
de manipular i tractar d’acord amb el capítol XI de l’annex
II del Reglament (CE) número 852/2004, del Parlament
Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004.
c) Els pollets d’un dia:
1r No han d’haver estat vacunats.
2n Han de procedir d’ous per incubar que compleixin les condicions que estableixen els apartats 3.a), 4.a) o
5.a) d’aquest annex.

d) Les aus de corral o altres aus captives vives:
1r No s’han d’haver vacunat.
2n S’han d’haver sotmès a exploració amb resultats
favorables, de conformitat amb el manual de diagnòstic.
3r S’han d’allotjar en un galliner o nau on no hi hagi
altres aus de corral.

6. S’han d’aplicar les següents disposicions a la carn
procedent d’aus de corral de la zona de vacunació:
a) Quan es tracti de carn d’aus de corral que han
estat vacunades, aquestes aus:
1r S’han d’haver vacunat amb una vacuna que
s’ajusti a una estratègia DIVA.
2n S’han d’haver sotmès a exploració i proves amb
resultats negatius, segons el que disposa el manual de
diagnòstic.
3r Han d’haver estat examinades per un veterinari
oficial en les 48 hores prèvies a la seva càrrega i, si s’escau, el veterinari oficial ha d’haver sotmès a exploració
aus sentinella de l’explotació.
4t S’han d’haver enviat directament a un escorxador
designat per al seu sacrifici immediat.
b) Quan es tracti de carn d’aus de corral que no han
estat vacunades, aquestes aus s’han de sotmetre al seguiment que preveu el manual de diagnòstic.
7. Les autoritats competents poden autoritzar el desplaçament de cadàvers o ous des de les explotacions per
a la seva eliminació.
8. No s’han d’aplicar altres restriccions als desplaçaments dels ous embalats i la carn procedent de les aus de
corral sacrificades d’acord amb aquest annex.
9. Els trasllats d’aus de corral (inclosos els pollets
d’un dia) o d’altres aus captives des d’Espanya queden
prohibits des del començament de la campanya de vacunació d’urgència fins que Comissió Europea aprovi el pla
de vacunació d’urgència d’acord amb l’article 56, sense
perjudici de l’aplicació d’altres mesures comunitàries,
llevat que els autoritzi l’autoritat competent de l’Estat
membre receptor.
ANNEX X
Criteris aplicables al pla d’intervenció
El pla d’intervenció ha de complir, almenys, els
següents criteris:
1. Ha d’actuar com a centre de crisi a escala nacional,
que ha de coordinar totes les mesures de control a Espanya, el Comitè Nacional del Sistema d’Alerta Sanitària
Veterinària, directament o a través d’un grup de treball
acordat en el seu si, en aquest últim cas si afecta només
alguna o algunes comunitats autònomes o ciutats de
Ceuta i Melilla.
No obstant això, en cas d’urgència i fins a l’actuació
d’aquell, es pot constituir un comitè nacional d’emergència, que sigui plenament funcional, en el si del Ministeri
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, en què hi ha d’haver,
almenys, un representant de la comunitat o de les comunitats autònomes o ciutats de Ceuta i Melilla que ho vulguin, en el territori de les quals hagi tingut lloc el focus.
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2. S’ha d’elaborar una llista dels centres locals de
control dotats de l’equip adequat per coordinar les mesures de control a escala local.
3. S’ha d’oferir informació detallada sobre el personal que participa en mesures de control, les seves qualificacions, les seves responsabilitats i sobre les instruccions
que rep relatives a la necessitat de protecció personal i al
risc que la influença aviària constitueix per a la salut
humana.
4. Qualsevol centre local d’urgència ha de poder
establir ràpidament contacte amb les persones o organitzacions directament o indirectament afectades per un
focus.
5. S’ha de disposar dels equips i materials necessaris per portar a terme de manera efectiva les mesures de
control.
6. S’han de donar instruccions precises relatives a
les accions que s’hagin d’adoptar quan se sospitin i confirmin casos d’infecció o de contaminació, inclosos els
mitjans de destrucció dels cadàvers.
7. S’han d’establir programes de formació per mantenir i desenvolupar les capacitats necessàries per participar en els procediments sobre el terreny i en els administratius.
8. Els laboratoris de diagnòstic han de tenir installacions per practicar necròpsies, la capacitat necessària
per als exàmens serològics, histològics, etc., i actualitzar
les tècniques de diagnòstic ràpid. S’han d’establir disposicions per al transport ràpid de mostres. El pla d’intervenció ha de destacar també la capacitat de diagnòstic del
laboratori i els recursos disponibles per enfrontar-se a un
focus de la malaltia.
9. S’ha d’elaborar un pla de vacunació complet, amb
diversos marcs hipotètics, amb indicació dels grups d’aus
de corral i altres aus captives que han de participar, un
càlcul de la quantitat necessària de vacunes, i la seva disponibilitat.
10. Han d’existir disposicions sobre la disponibilitat
de dades sobre el registre d’explotacions comercials
d’aus de corral en el territori d’Espanya, sense perjudici
d’altres disposicions pertinents que la legislació comunitària estableixi en aquest àmbit.
11. S’han de prendre mesures per reconèixer les
races protegides, si s’escau, registrades oficialment d’aus
de corral i altres aus captives.
12. S’han de prendre mesures per identificar les
zones de gran densitat d’aus de corral.
13. S’han d’adoptar disposicions que atorguin la
capacitat jurídica necessària per a l’aplicació dels plans
d’intervenció.
14. S’ha de comptar amb la col·laboració, assessorament o suport del sector productor.

MINISTERI DE TREBALL
I AFERS SOCIALS
8350

REIAL DECRET 504/2007, de 20 d’abril, pel qual
s’aprova el barem de valoració de la situació
de dependència que estableix la Llei 39/2006,
de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. («BOE» 96, de 21-4-2007.)

La disposició final setena de la Llei 39/2006, de 14 de
desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció
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a les persones en situació de dependència, faculta el
Govern per dictar les disposicions que siguin necessàries
per al desplegament i l’execució d’aquesta Llei, amb la
finalitat principal de fer efectiu l’exercici del dret subjectiu
de ciutadania que es reconeix a tots els espanyols en situació de dependència a través del sistema per a l’autonomia i atenció a la dependència.
Amb independència d’aquesta habilitació general, la
disposició final cinquena de la Llei encomana al Govern
l’aprovació d’un reglament que estableixi el barem per a
la valoració dels graus i nivells de dependència que preveuen els articles 26 i 27. Així mateix, el Govern ha de
donar compliment a la disposició addicional tretzena de la
Llei, que estableix una valoració específica per als menors
de tres anys que atengui les especials circumstàncies que
deriven d’aquesta edat.
D’acord amb el capítol III, títol I, de la Llei, el barem
que estableix l’annex I d’aquesta norma determina els
criteris objectius per a la valoració del grau d’autonomia
de les persones, pel que fa a la capacitat per dur a terme
les tasques bàsiques de la vida diària, així com la necessitat de suport i supervisió sobre això per a persones amb
discapacitat intel·lectual o malaltia mental.
La valoració té en compte els informes existents relatius a la salut de la persona i a l’entorn en què fa la seva
vida. Aquest instrument de valoració de la situació de
dependència inclou un protocol amb els procediments i
les tècniques que s’han de seguir i la determinació dels
intervals de puntuació que corresponen a cadascun dels
graus i nivells de dependència.
Així mateix, aquest Reial decret, en compliment del
que estableix la disposició addicional novena de la Llei
39/2006, també possibilita l’efectivitat del reconeixement
de la situació de dependència dels qui tinguin reconeguda
la pensió de gran invalidesa o la necessitat d’ajuda de
tercera persona.
En el cas de les persones que tinguin reconegut el
complement de gran invalidesa, mitjançant l’aplicació del
barem, s’han d’establir el grau i nivell de dependència de
cada persona, i garantir, en tot cas, el grau I dependència
moderada nivell 1. I pel que fa als qui tinguin reconegut el
complement de necessitat de tercera persona segons
l’annex 2 del Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre,
de procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de minusvalidesa, s’estableix l’aplicació de
la corresponent taula d’homologació.
En compliment del que estableix l’article 27 i la disposició final cinquena de la Llei 39/2006, el Consell Territorial
del Sistema per a l’Autonomia i Atenció de la Dependència va adoptar l’Acord de 23 de març de 2007, pel qual
s’aproven el barem de valoració dels graus i nivells de
dependència, i l’escala de valoració específica per a
menors de tres anys, així com l’homologació dels reconeixements previs per a les persones que tinguin reconegut el complement de gran invalidesa i per als qui tinguin
reconegut el complement de la necessitat del concurs
d’una altra persona.
En compliment dels articles 40 i 41 de la Llei 39/2006,
el projecte ha estat sotmès al Comitè Consultiu del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència, el
Consell Estatal de Persones Grans, el Consell Nacional de
la Discapacitat, el Consell Estatal d’Organitzacions no
Governamentals d’Acció Social, així com el Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat, que
han emès informe favorable.
En virtut d’això, a proposta del ministre de Treball i
Afers Socials i, en substitució seva i de conformitat amb el
Reial decret 502/2007, de 19 d’abril, la vicepresidenta primera del Govern i ministra de la Presidència, d’acord amb
el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell
de Ministres en la reunió del dia 20 d’abril de 2007,

