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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE MEDI AMBIENT, I MEDI RURAL I MARÍ
12206 Reial decret 1082/2009, de 3 de juliol, pel qual s’estableixen els requisits de 

sanitat animal per al moviment d’animals d’explotacions cinegètiques, 
d’aqüicultura continental i de nuclis zoològics, així com d’animals de fauna 
silvestre.

L’actual situació sanitària de les explotacions ramaderes d’Espanya fa necessari el 
desplegament i l’execució d’actuacions específiques en matèria de sanitat animal per al 
control necessari del moviment d’animals de la fauna silvestre, així com dels animals 
d’explotacions cinegètiques, d’aqüicultura continental o nuclis zoològics, a fi de verificar 
prèviament que l’esmentat moviment no produeixi un efecte de disseminació de malalties 
dels animals.

Cal establir, per tant, una normativa bàsica que reguli el control necessari previ al 
moviment des de l’òptica de la sanitat animal, no només per conèixer i millorar la seva 
pròpia situació sanitària respecte a determinades malalties, sinó també davant la 
consideració que les esmentades espècies són, o poden ser, reservoris de malalties que 
afecten el bestiar de producció o altres espècies silvestres d’interès especial, i en el cas de 
la zoonosi, l’espècie humana. En aquest sentit, ja la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat 
animal preveu que la situació de contagi entre les mateixes espècies d’animals domèstics 
i silvestres per una mateixa malaltia, així com la possible creació de reservoris en el medi 
natural, fan inseparables les actuacions sanitàries tant en un medi com en l’altre.

Així mateix, l’article 25.1 de la Llei 8/2003, de 24 d’abril, disposa que s’han de sotmetre 
a programes nacionals de prevenció, control, lluita i eradicació de malalties dels animals 
les que determini l’Administració General de l’Estat, consultades amb caràcter previ les 
comunitats autònomes i consultat el Comitè Nacional del Sistema d’Alerta Sanitària 
Veterinària, en funció de les seves repercussions econòmiques, sanitàries i socials.

En l’elaboració d’aquesta disposició han estat consultades les comunitats autònomes 
i els sectors afectats, i consultats el Comitè Nacional del Sistema d’Alerta Sanitària 
Veterinària, i el Comitè nacional de coordinació d’identificació del bestiar i registre 
d’explotacions de les espècies d’interès ramader.

La regulació bàsica que conté aquesta disposició s’efectua mitjançant un Reial decret 
atès que es tracta d’una norma de caràcter marcadament tècnic, atès que els aspectes 
essencials els conté la Llei 8/2003, de 24 d’abril.

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.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, d’acord 
amb el Consell d’Estat, i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del 
dia 3 de juliol de 2009,

DISPOSO:

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

1. Aquest Reial decret té per objecte establir els requisits de sanitat animal aplicables 
al moviment dins d’Espanya d’animals d’espècies cinegètiques des d’explotacions 
cinegètiques o nuclis zoològics, d’animals d’aqüicultura continental, i d’animals de fauna 
silvestre des d’espais naturals delimitats o nuclis zoològics, amb destí, en tots els casos, a 
altres explotacions o espais cinegètics, a la pesca fluvial, a nuclis zoològics, o a espais 
naturals delimitats quan en aquest últim cas l’autoritat competent o el responsable legal de 
l’espai natural hagi decidit el seu moviment.
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2. S’exceptuen de l’aplicació d’aquest Reial decret l’activitat del silvestrisme que 
regula el Reglament de la Reial Federació Espanyola de Caça, el moviment d’animals dins 
del marc de la colombicultura, la canaricultura i altres activitats esportives realitzades amb 
animals, i els següents animals dedicats a les activitats cinegètiques:

a) Gossos de caça, inclosos les gossades, cobles o canilles.
b) Ocells dedicats a la pràctica de la falconeria o com a reclam per a la caça d’espècies 

cinegètiques.

Article 2. Definicions.

1. Als efectes del present Reial decret, són aplicables les definicions que contenen 
l’article 3 de la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal, i el Reial decret 479/2004, de 
26 de març, pel qual s’estableix i es regula el Registre general d’explotacions ramaderes.

2. Així mateix, a l’efecte del present Reial decret, s’entén com a:

a) Malalties de vigilància sanitària: Les incloses en la columna B de la taula de l’annex I.
b) Espècies cinegètiques i fauna silvestre: Les espècies que preveu la columna A de 

la taula de l’annex I.
c) Explotacions cinegètiques: les explotacions l’objectiu principal de les quals és la 

cria, producció o reproducció d’animals d’alguna de les espècies incloses a l’annex I del 
Reial decret 479/2004, de 26 de març, per repoblar posteriorment vedats de caça i altres 
espais cinegètics, per aviar-los, per caçar-los, o per proveir altres explotacions 
cinegètiques.

d) Explotacions d’aqüicultura continental: Les dedicades a la cria, producció o 
reproducció d’animals d’espècies piscícoles d’aigua dolça per a la posterior repoblació de 
vedats de pesca i altres espais piscícoles.

e) Nuclis zoològics: Els que defineix l’Ordre de 28 de juliol de 1980 per la qual es 
donen normes sobre nuclis zoològics, establiments per a l’equitació, centres per al foment 
i la cura d’animals de companyia i similars i que allotgin animals d’una o diverses de les 
espècies enumerades en l’annex I d’aquest Reial decret.

f) Control oficial: Tota forma de control que efectuï l’autoritat competent per verificar 
el compliment de la legislació en matèria de sanitat animal.

Article 3. Comunicació de malalties i de sospites.

Sense perjudici del que estableix el Reial decret 617/2007, de 16 de maig, pel qual 
s’estableix la llista de les malalties dels animals de declaració obligatòria i es regula la seva 
notificació, tota persona, en especial, el propietari, responsable, cuidador, els veterinaris i 
altres professionals que treballin en serveis de sanitat animal respecte dels animals objecte 
de la present norma, està obligada a comunicar, en els termes que preveu l’article 5 de la 
Llei 8/2003, de 24 d’abril, qualsevol sospita o existència en la fauna silvestre, en els animals 
d’explotacions o de nuclis zoològics, d’alguna de les malalties que preveu l’annex I.

Article 4. Controls i presa de mostres previs al moviment.

1. L’autoritat competent en sanitat animal ha de fer un control previ al moviment sobre 
els animals objecte d’aquest Reial decret, consistent en la presa de mostres davant de les 
malalties i en les condicions que estableixen l’annex I i II, així com en la inspecció clínica 
que preveu l’apartat 4 d’aquest article.

2. No obstant això, no cal fer la presa de mostres que preveu l’apartat 1 en els 
següents supòsits:

a) Si l’explotació, nucli zoològic, terreny cinegètic o espai natural delimitat aplica un 
programa de vigilància sanitària permanent, aprovat per l’autoritat competent, que inclogui 
les actuacions oportunes per a la detecció de les malalties previstes en l’annex I, les quals 
s’han de fer amb una freqüència adequada al risc de l’existència de la malaltia en qüestió, 
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i en un nombre d’animals suficient per donar compliment al que preveu l’apartat 1.b) de 
l’annex II per a totes les malalties.

b) En el cas de l’aqüicultura continental, quan es tracti d’explotacions amb controls 
oficials amb la periodicitat prevista en la normativa corresponent respecte de les malalties 
aplicables de les incloses en l’annex I.

c) Quan el destí dels animals sigui el sacrifici immediat en escorxadors o altres 
instal·lacions autoritzades per a l’esmentada finalitat.

En els casos previstos en les lletres a) i b), per procedir al moviment, els resultats 
derivats de la presa de mostres han de ser negatius.

3. La presa de mostres i l’anàlisi s’han d’ajustar al que preveu l’annex II.
4. En els casos no previstos en l’apartat 2, el moviment s’ha de fer dins dels 30 dies 

naturals següents a la presa de mostres o de completar-se els controls especificats en la 
columna C de l’annex I en cas que no es prevegin anàlisis laboratorials. La inspecció 
clínica l’ha de fer dins de les 48 hores prèvies a la realització del moviment el veterinari 
responsable o oficial, habilitat o autoritzat.

Els titulars o responsables dels animals de les explotacions, espais naturals delimitats 
o nuclis zoològics objecte d’aquest Reial decret han de col·laborar amb l’autoritat competent 
i facilitar la correcta realització dels controls que preveu l’apartat 1. Per a això, han de 
disposar dels mitjans necessaris per poder aïllar o separar els animals de la resta, com són 
la mànega de maneig, els sistemes de subjecció individual o col·lectiva, les tanques 
específiques o d’altres, i respectar en tot moment les condicions biològiques i particularitats 
de cada espècie.

Des del dia en què es faci el control que preveu l’apartat 1, fins a la realització efectiva 
del moviment, els animals que en són objecte han d’estar aïllats i diferenciats de manera 
eficaç i, quan sigui procedent, identificats, en unes condicions d’aïllament que garanteixin 
que no es barregen amb altres animals i evitin en la mesura que sigui possible qualsevol 
situació que pugui suposar un sofriment o alteració greu del seu estat físic.

Article 5. Moviment.

1. Es prohibeix el moviment d’animals de fauna silvestre, cinegètics o d’aqüicultura 
continental quan hi hagi la sospita de la presència en aquests animals de malalties de 
caràcter epizoòtic, o que per la seva especial virulència, extrema gravetat o ràpida difusió 
impliquin un perill potencial de contagi per a la població animal, inclosa la domèstica o 
silvestre, o un risc per a la salut pública o per al medi ambient.

Així mateix, no es poden realitzar moviments dels animals objecte d’aquest Reial 
decret quan es tracti d’animals sensibles enfront d’una malaltia per a la qual hi hagi 
restriccions de sanitat animal establertes oficialment o en la normativa vigent, al lloc 
d’origen o de destí, llevat dels permesos que es prevegin en la normativa reguladora de la 
malaltia.

2. Sense perjudici d’això, només es pot procedir al moviment dels animals si els 
controls previstos a l’article 4 donen resultat negatiu a la malaltia o malalties de què es 
tracti en els termes i les condicions que estableix la columna C de l’annex I o, en cas de no 
ser negatius, es compleixi el que preveu la columna D de l’annex I, sempre que les 
explotacions, nuclis o llocs d’origen i destí estiguin registrats en el Registre general 
d’explotacions ramaderes que preveu el Reial decret 479/2004, de 26 de març, o 
alternativament estan donats d’alta com a nuclis zoològics o en qualsevol altre registre 
oficial que permeti garantir la traçabilitat dels animals.

A aquests efectes i en el cas de les importacions s’entén com a lloc d’origen els centres 
de quarantena que defineix l’article 3.26 de la Llei 8/2003, de 24 d’abril.

3. Abans d’efectuar-se el moviment d’animals de les explotacions o nuclis zoològics, 
per a l’obtenció del certificat oficial de moviment que preveu l’article 50 de la Llei 8/2003, 
de 24 d’abril, el sol·licitant ha de presentar els corresponents butlletins d’anàlisis o acreditar 
els requisits que preveu l’article 4.2.

En el cas d’animals de fauna silvestre, el responsable legal de l’espai natural delimitat 
d’origen ha de remetre a l’autoritat competent de sanitat animal del lloc d’origen la informació 
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corresponent d’acord amb l’article 4 i, si s’escau, els corresponents butlletins d’anàlisis i 
les actuacions realitzades, com a molt tard el dia anterior a aquell en què estigui prevista 
la sortida dels animals, a l’efecte, si és procedent, de l’autorització oficial de moviment.

4. El certificat o l’autorització oficial de moviment que preveu l’apartat 3 ha 
d’acompanyar en tot moment els animals durant el seu transport fins al destí final i ser 
conservat en el destí durant almenys 3 anys.

Article 6. Llibre de registre.

1. Els titulars de les explotacions cinegètiques, de les explotacions d’aqüicultura 
continental i dels nuclis zoològics, així com, quan així ho estableixi l’autoritat competent de 
sanitat animal, els responsables del manteniment de la fauna silvestre dels espais naturals 
delimitats, han de portar, de manera actualitzada, un llibre de registre de forma manual o 
informatitzada, que ha de ser accessible per a l’autoritat competent, a petició d’aquesta, 
durant el període que aquesta determini i que, en qualsevol cas, no pot ser inferior a tres 
anys després de la fi de l’activitat.

2. El llibre de registre ha de contenir, almenys, les dades que preveu l’annex IV, quan 
la normativa aplicable no prevegi un contingut específic del llibre de registre.

Article 7. Laboratoris nacionals de referència i laboratoris autoritzats.

1. Els laboratoris nacionals de referència són els que preveu l’annex III.
2. Les comunitats autònomes poden establir, reconèixer o designar els respectius 

laboratoris oficials.

Article 8. Règim de control oficial i deure d’informació.

Correspon a les autoritats competents fer els controls oficials necessaris per comprovar 
el compliment de les condicions i requisits que exigeix aquest Reial decret.

Amb aquesta finalitat, el Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, en col·laboració 
amb les comunitats autònomes, ha d’instrumentar mecanismes de coordinació que 
assegurin una aplicació homogènia, efectiva i eficaç d’aquest Reial decret en tot el territori 
nacional.

Les autoritats competents han de remetre al Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i 
Marí, per tal que aquest confeccioni l’informe anual que s’ha de remetre a l’Organització 
Mundial de Sanitat Animal, un informe anual amb els resultats dels controls efectuats que 
reflecteixi, almenys, el nombre de mostres realitzades i els seus resultats per a cada una 
de les malalties de l’annex I. El lliurament d’aquest informe a l’esmentat Ministeri s’ha de 
fer abans del 31 de gener de l’any següent.

Article 9. Espècies amenaçades.

1. Les autoritats competents poden establir excepcions a la realització de les proves 
que preveu l’article 5.2 quan això sigui necessari per al moviment dins de la respectiva 
comunitat autònoma d’espècies silvestres amenaçades incloses en la Llista d’Espècies 
Silvestres en Règim de Protecció Especial, en el marc dels programes o actuacions per a 
la seva conservació o propagació.

2. No obstant això, en aquest cas, cal una avaluació prèvia del risc del moviment, i 
que, si s’escau, s’adoptin mesures específiques per reduir-lo.

Article 10. Infraccions i sancions.

En cas d’incompliment del que disposa el present Reial decret, és aplicable el règim 
d’infraccions i sancions que estableix la Llei 8/2003, de 24 d’abril, sense perjudici de les 
responsabilitats civils, penals o d’un altre ordre que puguin concórrer.
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Disposició addicional primera. Normativa mediambiental i de caça.

El que disposa aquest Reial decret s’entén sense perjudici dels requisits específics 
que estableixin les autoritats mediambientals de les comunitats autònomes i ciutats de 
Ceuta i Melilla, en especial per a les repoblacions d’espais naturals dins del seu àmbit 
territorial respectiu, així com dels requisits aplicables en matèria de caça, inclosos els 
d’aviada d’animals o repoblació.

Disposició addicional segona. Mesures especials referents a la tuberculosi.

1. En el cas de les explotacions ramaderes que mantinguin de forma conjunta en la 
mateixa explotació ramat boví amb alguna de les espècies de cèrvids i suids silvestres que 
preveu l’annex I, aquests dos últims s’han de sotmetre a una prova anual enfront de 
tuberculosi per poder fer moviments diferents de sacrifici des de l’esmentada explotació.

2. La prova anual esmentada a l’apartat 1 en el cas dels cèrvids s’ha de realitzar a 
tots els animals de més de 6 mesos o, alternativament, es pot realitzar a un nombre 
representatiu de la totalitat dels animals presents d’aquesta espècie, de manera que 
permeti detectar la presència de la malaltia amb una prevalença esperada del 5 per cent i 
un grau de confiança del 95 per cent.

En el cas dels suids, aquesta prova anual consisteix en la realització d’inspeccions 
«post mortem» d’animals morts o abatuts per confirmar o descartar la presència de lesions 
compatibles amb tuberculosi o alternativament en la realització d’altres tècniques de 
diagnòstic sobre els animals que hagin de ser objecte de trasllat, autoritzades com a 
productes zoosanitaris d’acord amb l’article 65 de la Llei 8/2003, de 24 d’abril, i inscrites en 
el registre de productes zoosanitaris amb la contrastació prèvia pel Laboratori Nacional de 
Referència.

En cas que es detectin lesions compatibles, l’únic moviment permès d’aquesta espècie 
és per a sacrifici en un establiment autoritzat, llevat que anàlisis laboratorials posteriors de 
confirmació descartin l’existència de tuberculosi. Aquesta limitació de moviments s’ha 
d’aplicar igualment si no es disposa dels resultats de la prova anual.

3. Els animals vius de les espècies esmentades en l’apartat 1 que, com a resultat de 
la prova de tuberculosi, resultin positius, han de ser sacrificats o abatuts en l’explotació 
mateixa en els termes que preveu la normativa vigent. Si les autoritats competents 
identifiquen com a reservori o font d’infecció una espècie de fauna silvestre o cinegètica 
que cohabita amb el bestiar en la mateixa explotació, les autoritats competents juntament 
amb el titular de l’explotació i les autoritats competents en medi ambient, si és procedent, 
han d’acordar en un termini màxim de tres mesos un pla integral que permeti controlar la 
transmissió i limitar el contacte entre el bestiar i la fauna silvestre, incloent-hi la separació 
de les dues poblacions quan sigui possible o limitant la densitat de les espècies cinegètiques 
en l’explotació.

4. En el cas que transcorregut el termini esmentat en l’apartat 3 no s’hagi presentat 
el pla d’acció, només s’han d’autoritzar els moviments dels animals cinegètics o silvestres 
si van destinats al sacrifici en un establiment autoritzat.

5. Qualsevol explotació cinegètica o espai natural delimitat que realitzi moviments de 
sortida d’ungulats silvestres suids diferents al sacrifici, ha de realitzar una prova anual en 
els mateixos termes i amb les mateixes implicacions que preveu l’apartat 2, llevat que 
mitjançant una anàlisi de risc, feta per l’autoritat competent d’acord amb la situació 
epidemiològica de la zona, s’identifiqui un risc baix de disseminació en l’explotació 
cinegètica o espai natural delimitat.

Disposició addicional tercera. Trasllat d’animals de fauna silvestre d’espècies catalogades 
o no cinegètiques amb destinació a centres de recuperació o centres de cria d’espècies 
amenaçades autoritzats per l’autoritat competent.

Queda exclòs de l’aplicació del que estableixen els articles 4 i 5 el moviment dels 
exemplars de la fauna silvestre quan sigui necessari traslladar-los per atendre’ls en centres 
de recuperació o centres de cria d’espècies amenaçades específicament autoritzats per 
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l’autoritat competent, així com la seva posterior sortida d’aquests, amb independència del 
destí de què es tracti.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin al que 
estableix aquest Reial decret.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.16a de la 
Constitució, pel qual s’atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de bases i 
coordinació general de la sanitat. Addicionalment, l’article 9 i la disposició addicional 
primera es dicten a l’empara de l’article 149.1.23a de la Constitució, que atribueix a l’Estat 
la competència exclusiva en matèria de legislació bàsica sobre protecció del medi 
ambient.

Disposició final segona. Modificació.

Es faculta el ministre de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí per modificar el contingut 
dels annexos, dates i terminis, per adaptar-los a la normativa comunitària.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor al cap de tres mesos de la publicació en el 
«Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 3 de juliol de 2009.

JUAN CARLOS R:

La ministra de Medi Ambient,
i Medi Rural i Marí,

ELENA ESPINOSA MANGANA

ANNEX I

Malalties

Columna A Columna B Columna C Columna D

Espècies 
cinegètiques i 
fauna silvestre.

Malalties de vigilància 
sanitària.

Condicions específiques per 
autoritzar el moviment.

Mesures a aplicar en cas que els resultats de 
la columna C siguin positius o no es realitzin 
les actuacions previstes.
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Columna A Columna B Columna C Columna D

Ungulats silvestres 
no suids:

1. Cèrvids: cérvol, 
cabirol, daina, etc.

2. Bòvids:
a. Ovins (mufló, 

arruí).
b. Cabrum (cabra 

salvatge, 
gamussa/isard/
camussa).

Sarna sarcòptica. Inspecció clínica: Sense signes 
clínics visibles.

Immobilització preventiva i estudi 
epidemiològic.

Només s’ha d’autoritzar el moviment després 
d’haver realitzat una avaluació del risc 
prèvia i d’haver-se adoptat mesures 
específiques per reduir l’esmentat risc.

Malaltia hemorràgica de 
cérvol (només per a 
cèrvids).

ELISA o RT-PCR negatiu. No es pot realitzar el moviment.
S’han d’adoptar les mesures previstes en la 

normativa vigent en matèria de notificació i 
control de malalties.

S’ha d’aplicar el Reial decret 650/1994, de 15 
d’abril, pel qual s’estableix mesures generals 
de lluita contra determinades malalties dels 
animals i mesures específiques contra la 
malaltia vesicular porcina.

Tuberculosi (no per al cas 
d’ovins).

Prova d’ intradermoreacció a la 
tuberculina.

La repetició de les proves de 
tuberculina sobre un mateix 
animal no es pot realitzar fins 
a passats un mínim de 60 
dies de la prova anterior.

Les proves esmentades es 
poden substituir, en els 
animals abatuts en caceres, 
pel resultat, degudament 
documentat, de la inspecció 
«post mortem» realitzada 
per un veterinari oficial, 
habilitat o autoritzat.

No es pot realitzar el moviment.

Brucel·losi. Rosa de Bengala negatiu. Immobilització preventiva i estudi 
epidemiològic.

Només s’ha d’autoritzar el moviment després 
d’haver realitzat una avaluació del risc 
prèvia i d’haver-se adoptat mesures 
específiques per reduir l’esmentat risc.

Llengua blava. ELISA o RT-PCR negatiu. Només s’ha d’autoritzar el moviment després 
d’haver realitzat una avaluació del risc 
prèvia i d’haver-se adoptat mesures 
específiques per reduir l’esmentat risc. 
S’apliquen les condicions establertes en la 
normativa nacional de llengua blava, Reial 
decret 1228/2001, de 8 de novembre, pel 
qual s’estableixen mesures específiques de 
lluita i eradicació de la febre catarral ovina o 
llengua blava.
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Columna A Columna B Columna C Columna D

Ungulats silvestres 
suids: Senglar.

Tuberculosi. Vegeu disposició addicional 
segona.

Pesta porcina clàssica. ELISA negatiu. No es pot realitzar el moviment.
S’han d’adoptar les mesures previstes en la 

normativa vigent en matèria de notificació i 
control de malalties i el que preveu el Reial 
decret 1071/2002, de 18 d’octubre, pel qual 
s’estableixen les mesures mínimes de lluita 
contra la pesta porcina clàssica.

Pesta porcina africana. ELISA negatiu. No es pot realitzar el moviment.
S’han d’adoptar les mesures previstes en la 

normativa vigent en matèria de notificació i 
control de malalties i el que preveu el Reial 
decret 546/2003, de 9 de maig, pel qual 
s’estableixen disposicions específiques de 
lluita contra la pesta porcina africana.

Malaltia vesicular porcina. ELISA negatiu. No es pot realitzar el moviment.
S’han d’adoptar les mesures previstes en la 

normativa vigent en matèria de notificació i 
control de malalties i el que preveu el Reial 
decret 650/1994, de 15 d’abril.

Malaltia d’Aujeszky. ELISA negatiu. Immobilització preventiva i estudi 
epidemiològic.

Només s’ha d’autoritzar el moviment després 
d’haver realitzat una avaluació del risc 
prèvia i d’haver-se adoptat mesures 
específiques per reduir l’esmentat risc, i 
s’han de complir en tot cas les condicions 
que estableixen els articles 9 i 10 del Reial 
decret 360/2009, de 23 de març, pel qual 
s’estableixen les bases del programa 
coordinat de lluita, control i eradicació de la 
malaltia d’Aujeszky.
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Columna A Columna B Columna C Columna D

L a g o m o r f s 
silvestres: Conill i 
llebre.

Sarna sarcòptica. Inspecció clínica: Sense signes 
clínics visibles.

Immobilització preventiva i estudi 
epidemiològic.

Només s’ha d’autoritzar el moviment després 
d’haver realitzat una avaluació del risc 
prèvia i d’haver-se adoptat mesures 
específiques per reduir l’esmentat risc.

Malaltia hemorràgica 
vírica.

Inspecció clínica: Sense signes 
clínics visibles.

Immobilització preventiva i estudi 
epidemiològic.

Només s’ha d’autoritzar el moviment després 
d’haver realitzat una avaluació del risc 
prèvia i d’haver-se adoptat mesures 
específiques per reduir l’esmentat risc.

Mixomatosi. Inspecció clínica: Sense signes 
clínics visibles.

Immobilització preventiva i estudi 
epidemiològic.

Només s’ha d’autoritzar el moviment després 
d’haver realitzat una avaluació del risc 
prèvia i d’haver-se adoptat mesures 
específiques per reduir l’esmentat risc.

Malalties produïdes per 
fongs. Tinya 
( « T r i c h o p h y t o n 
mentagrophytes»).

Inspecció clínica: Sense signes 
clínics visibles.

Immobilització preventiva i estudi 
epidemiològic.

Només s’ha d’autoritzar el moviment després 
d’haver realitzat una avaluació del risc 
prèvia i d’haver-se adoptat mesures 
específiques per reduir l’esmentat risc.

Tularèmia (només per al 
cas de llebre).

ELISA negatiu.
Les proves esmentades es 

poden substituir, en els 
animals abatuts en caceres, 
pel resultat, degudament 
documentat, de la inspecció 
«post mortem» realitzada 
per un veterinari oficial, 
habilitat o autoritzat.

Immobilització preventiva i estudi 
epidemiològic.

Només s’ha d’autoritzar el moviment després 
d’haver realitzat una avaluació del risc 
prèvia i d’haver-se adoptat mesures 
específiques per reduir l’esmentat risc.

Ocells silvestres: 
G a l l i f o r m e s , 
columbiformes i 
a n s e r i f o r m e s 
(ànecs i oques).

Malaltia de Newcastle. RT-PCR d’excrements 
negativa.

No es pot realitzar el moviment.
S’han d’adoptar les mesures previstes en la 

normativa vigent en matèria de notificació i 
control de malalties, i en tot cas s’han de 
complir les condicions que estableix el Reial 
decret 1988/1993, de 12 de novembre, pel 
qual s’estableix mesures per a la lluita 
contra la malaltia de Newcastle.

Influença aviària. RT-PCR d’excrements 
negativa.

No es pot realitzar el moviment.
S’han d’adoptar les mesures previstes en la 

normativa vigent en matèria de notificació i 
control de malalties, i s’han de complir en 
tot cas les condicions que estableix el Reial 
decret 445/2007, de 3 d’abril, pel qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la 
influença aviària.

«Salmonella enteritidis» i 
« S a l m o n e l l a 
typhimurium».

Absència en mostres fecals. Immobilització preventiva i estudi 
epidemiològic.

Només s’ha d’autoritzar el moviment després 
d’haver realitzat una avaluació prèvia del 
risc i d’haver-se adoptat mesures 
específiques per reduir l’esmentat risc.
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Columna A Columna B Columna C Columna D

Peixos. Septicèmia hemorràgica 
vírica.

Necrosi hematopoètica 
infecciosa.

Anèmia infecciosa del 
salmó.

Procedents de zones o 
explotacions declarades 
lliures.

En cas d’explotacions o zones 
no declarades lliures 
oficialment, resultats 
negatius almenys en alguna 
de les següents proves:

Aïllament i identificació 
serològica.

Fluorescència indirecta per a la 
detecció d’anticossos.

ELISA.

Immobilització preventiva i estudi 
epidemiològic.

Només s’ha d’autoritzar el moviment després 
d’haver realitzat una avaluació del risc 
prèvia i d’haver-se adoptat mesures 
específiques per reduir l’esmentat risc.

En cap cas poden anar a zones declarades 
lliures oficialment enfront d’aquestes 
malalties o amb programes de control i 
eradicació en marxa, llevat que procedeixin 
de zones o explotacions declarades lliures 
oficialment.
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ANNEX II

Mostrejos i anàlisis

1. Nombre d’animals que han de ser objecte de moviment, als quals s’han de prendre 
mostres per analitzar-les

a) Tuberculosi i brucel·losi: 100% dels animals de més de 6 mesos en tuberculosi i de 
12 mesos en brucel·losi.

b) Resta de malalties, llevat de les espècies aqüícoles, el nombre de mostres que 
permeti detectar la presència de la malaltia amb una prevalença mínima esperada del 5% 
i un grau de confiança del 95%, segons la següent taula:

Nombre d’animals Animals a controlar

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

71-100
101-200

201-1200
>1200

Tots
26
31
35
40
45
51
57
59

c) Espècies aqüícoles: s’ha de fer la presa de mostres de conformitat amb el Reial 
decret 1614/2008, de 3 d’octubre, relatiu als requisits zoosanitaris dels animals i dels 
productes de l’aqüicultura, així com la prevenció i el control de determinades malalties dels 
animals aquàtics i la seva normativa complementària.

2. Proves analítiques

a) Tuberculosi i brucel·losi: Les proves que s’han de fer són la intradermotuberculinit-
zació simple o comparada per a la tuberculosi en cèrvids per a la tuberculosi i la prova 
rosa de Bengala per a la brucel·losi bovina i ovina i cabrum d’acord amb els annexos I i II 
del Reial decret 2611/1996, de 20 de desembre, pel qual es regulen els programes 
nacionals d’eradicació de malalties dels animals.

Per als suids, cal atenir-se al que preveu la disposició addicional segona.
b) Pesta porcina clàssica, d’acord amb la Decisió 2002/106/CE de la Comissió, d’1 

de febrer de 2002, per la qual s’aprova un manual de diagnòstic en què s’estableixen els 
procediments de diagnòstic, mètodes de mostreig i criteris d’avaluació de les proves de 
laboratori amb fins de confirmació de la pesta porcina clàssica. Pesta porcina africana 
d’acord amb la Decisió 2003/422/CE de la Comissió, de 26 de maig de 2003, pel qual 
s’aprova manual de diagnòstic de la pesta porcina africana. Malaltia vesicular porcina 
d’acord amb la Decisió 2000/428/CE, de la Comissió, de 4 de juliol de 2000, per la qual 
s’estableixen procediments de diagnòstic, mètodes de mostreig i criteris per a l’avaluació 
dels resultats de les proves de laboratori amb fins de confirmació i diagnòstic diferencial de 
la malaltia vesicular porcina i malaltia d’Aujeszky, d’acord amb l’annex V del Reial decret 
636/2006, de 26 de maig.

c) Malaltia de Newcastle: D’acord amb l’annex III del Reial decret 1988/1993, de 12 
de novembre, pel qual s’estableixen mesures per a la lluita contra la malaltia de 
Newcastle.

d) Influença aviària: D’acord amb els criteris establerts en la Decisió de la Comissió 
de 4 d’agost de 2006 per la qual s’aprova un manual de diagnòstic de la grip aviària, de 
conformitat amb el que disposa la Directiva 2005/94/CE del Consell.

e) «Salmonella enteritidis» i «Salmonella typhimurium»: D’acord amb l’article 12 de 
l’Ordre PRE/1377/2005, de 16 de maig, per la qual s’estableixen mesures de vigilància i 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 177  Dijous 23 de juliol de 2009  Secc. I. Pàg. 12

control de determinades salmonel·losis en explotacions de gallines ponedores, a l’efecte 
de l’establiment d’un programa nacional.

f) Malalties dels peixos, d’acord amb el Reial decret 1614/2008, de 3 d’octubre, relatiu 
als requisits zoosanitaris dels animals i dels productes de l’aqüicultura, així com la prevenció 
i el control de determinades malalties dels animals aquàtics i la seva normativa 
complementària o segons els mètodes establerts per la Comissió Europea.

ANNEX III

Laboratoris nacionals de referència

Tuberculosi, brucel·losi i sarna sarcòptica: Laboratori Central de Sanitat Animal del 
Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí situat a Santa Fe (Granada).

Pesta porcina africana, pesta porcina clàssica i malaltia vesicular porcina: Centre 
d’Investigació en Sanitat Animal, situat a Valdeolmos (Madrid), de l’Institut Nacional 
d’Investigació i Tecnologia Agrària i Alimentària.

Malaltia d’Aujeszky, malaltia hemorràgica del cérvol, llengua blava, malaltia hemorràgica 
vírica del conill, mixomatosi, tularèmia, influença aviària, malaltia de Newcastle, «salmonella 
enteritidis» i «salmonella typhimurium»: Laboratori Central de Veterinària del Ministeri de 
Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, situat a Algete (Madrid).

Malalties dels peixos i crustacis: Laboratori Central de Veterinària del Ministeri de Medi 
Ambient i Medi Rural i Marí, situat a Algete (Madrid).

ANNEX IV

Llibre de registre d’explotació

En el cas de les explotacions cinegètiques, el contingut mínim del llibre de registre és 
el següent:

1. Codi d’explotació, o de nucli zoològic o número de registre de l’espai natural 
delimitat.

2. Nom, coordenades geogràfiques i/o adreça de l’explotació, nucli zoològic o espai 
natural delimitat.

3. Identificació del titular: NIF/CIF, telèfon i adreça completa.
4. Espècies mantingudes, o en el cas d’espais naturals, espècies que poden ser 

objecte de moviment.
5. Inspeccions i controls: data de realització, motiu, número d’acta, si s’escau, i 

identificació del veterinari actuant.
6. Entrada d’animals per espècie: data, quantitat, si és procedent, codi de l’explotació, 

nucli zoològic o espai natural delimitat de procedència, i número de guia, certificat sanitari 
o document de trasllat, i nom del transportista, número de matrícula del mitjà de transport, 
autorització del transportista i del vehicle de transport segons sigui procedent.

7. Sortida d’animals per espècie: data, quantitat d’animals, nom del transportista, 
número de matrícula de la part del mitjà de transport que contingui els animals, codi de 
l’explotació, nucli zoològic o espai natural delimitat de destí.

8. Cens total d’animals, per espècie, mantingut durant l’any anterior, si s’escau. 
Aquest cens s’ha d’actualitzar, per espècie, el primer mes de cada any.

9. Full de control veterinari oficial.
10. Resultat del control d’agents zoonòtics, substàncies prohibides i pinsos 

medicamentosos.
11. Full de registre de tractaments veterinaris.
12. Full de registre alimentació-entrada de pinsos.
13. Registre de baixes i malalties.
En el cas dels espais naturals delimitats i nuclis zoològics, el contingut mínim del llibre 

de registre és la informació que preveuen els apartats 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 13 anteriors.
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