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DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE MEDI AMBIENT, I MEDI RURAL I MARÍ
8562

Reial decret 599/2011, de 29 d’abril, pel qual s’estableixen les bases del pla de
vigilància sanitària del bestiar porcí.

La Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal, regula, en el capítol I del títol III, la
necessitat d’una adequada ordenació sanitària de les explotacions d’animals, en què
mereix una especial consideració, entre altres aspectes, i d’acord amb els articles 36 i 44,
l’establiment de les condicions sanitàries bàsiques i la regulació de la qualificació sanitària
de les explotacions.
Al seu torn, també preceptua a l’article 5 del títol I l’obligació de comunicar, per part de
qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada, a l’autoritat competent la sospita de
qualsevol procés patològic que pugui ser compatible amb malalties de declaració obligatòria,
així com qualsevol evidència de risc o perill que pugui comprometre la salut humana o
animal.
El Reial decret 617/2007, de 16 de maig, pel qual s’estableix la llista de les malalties
dels animals de declaració obligatòria i se’n regula la notificació, estableix a l’annex I les
malalties dels suids subjectes a declaració obligatòria.
Tenint en compte l’experiència adquirida en la lluita davant de les malalties de declaració
obligatòria en porcí, la situació epidemiològica als països del nostre entorn i dels nostres
socis comercials, juntament amb els resultats favorables obtinguts en els últims anys
gràcies al sistema de vigilància descrit en el Reial decret 1186/2006, de 13 d’octubre, pel
qual s’estableixen les bases del pla de vigilància sanitària serològica del bestiar porcí, que
inclou la pesta porcina africana, la pesta porcina clàssica i la malaltia vesicular, es fa
necessària la seva modificació amb l’objecte d’adequar-lo al risc que aquestes malalties,
de gran impacte econòmic per al sector, tornin a aparèixer al nostre país. Atesa l’entitat de
les modificacions, per seguretat jurídica, s’aprova una nova norma bàsica a aquest
efecte.
Amb aquest Reial decret es fixen les bases tècniques en les quals es recolza la
vigilància, que seran posteriorment desplegades i adaptades mitjançant el corresponent
Programa Nacional de Vigilància, en funció de cada escenari epidemiològic, ja que les
circumstàncies davant de cada malaltia objecte de vigilància poden variar, de manera que
requereixin un canvi ràpid de la metodologia de la vigilància, per la qual cosa es considera
més àgil modificar anualment, o quan sigui necessari, el corresponent Programa Nacional
que modificar constantment aquest text normatiu, el qual està cridat a configurar un marc
jurídic dins del qual s’hagin de moure les diferents accions i, per això, ha de ser ampli, per
a així dotar el sistema de la corresponent flexibilitat, fixant, això sí, els límits d’acció, de
manera que, només si algun futur programa o mesura s’apartés d’aquest marc, sí que
aleshores seria necessari modificar de nou el Reial decret.
D’aquesta manera, amb aquest Reial decret, mantenint un eficaç sistema d’alerta, es
possibilita reduir el nombre de mostres a analitzar per detectar les malalties objecte de
vigilància, atès que el risc de brots ha disminuït.
Atès el caràcter marcadament tècnic d’aquesta disposició, es considera ajustada la
seva adopció mitjançant un reial decret.
La present disposició s’ha sotmès a consulta de les comunitats autònomes i de les
entitats representatives dels interessos dels sectors afectats.
Aquest Reial decret es dicta en virtut de l’habilitació que conté la disposició final
cinquena de la Llei 8/2003, de 24 d’abril.
En virtut d’això, a proposta de la ministra 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 29 d’abril de 2011,
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DISPOSO:
Article 1.

Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte establir les mesures sanitàries per a la detecció
precoç de les malalties del bestiar porcí que figuren a l’annex I i regular un pla de vigilància
que permeti garantir al nostre país el manteniment de l’estatus sanitari de lliure davant
d’aquestes malalties.
Article 2.

Vigilància sanitària en el bestiar porcí.

La vigilància sanitària en el bestiar porcí, incloses les granges de senglars, es basa en
un programa de vigilància passiva i un programa de vigilància activa.
1. El programa de vigilància passiva té per objecte garantir la detecció precoç de les
malalties llistades a l’annex I. Aquest programa es basa:
a) En la comunicació per part dels propietaris o responsables dels animals,
comerciants, importadors, exportadors, transportistes i els professionals que exerceixin
activitats relacionades amb la sanitat animal, siguin persones físiques o jurídiques, descrits
a l’article 7.1 de la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal, de l’aparició d’algun dels
signes clínics o anatomopatològics descrits a l’annex II, a les autoritats sanitàries de les
comunitats autònomes o ciutats de Ceuta i Melilla, on radiqui l’explotació.
b) En la realització d’una investigació epidemiològica per part de les esmentades
autoritats sanitàries després d’aquesta comunicació referida en la lletra a) que permeti
descartar o confirmar la infecció per part d’alguna de les malalties llistades a l’annex I.
2. El programa de vigilància activa l’ha d’examinar el Comitè Nacional del Sistema
d’Alerta Sanitària Veterinària, regulat als articles 27 i 28 de la Llei 8/2003, de 24 d’abril, que
pot elevar a les autoritats competents de les comunitats autònomes o ciutats de Ceuta i
Melilla o al Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, les corresponents recomanacions
o propostes.
Aquest programa té per objecte garantir i verificar el manteniment de l’estatut de lliure
davant de les malalties llistades a l’annex I i ha de complir els requisits mínims següents.
a) S’ha de basar en un mostreig amb una periodicitat mínima anual de les explotacions
de porcí de manera que permeti garantir, amb un 95 per cent de confiança, l’absència de
malaltia, si aquesta estigués present amb una prevalença igual o superior a l’1 per cent. El
mostreig s’ha de distribuir proporcionalment entre les comunitats autònomes atenent el
cens d’explotacions porcines. El nombre total d’explotacions objecte de mostreig l’han de
fixar els programes nacionals de vigilància atenent les variacions del cens d’explotacions i
distribuint-lo atenent el cens d’explotacions porcines de cada comunitat autònoma. El
nombre d’animals a investigar en cada explotació s’ha de fixar igualment en cada Programa
Nacional de Vigilància atenent el cens de porcí i les condicions de bioseguretat de cada
explotació.
b) Sens perjudici d’això, les autoritats sanitàries de les comunitats autònomes o
ciutats de Ceuta i Melilla, en virtut de les competències que tenen assumides estatutàriament
en l’àmbit de la sanitat animal, poden intensificar els controls i adaptar-los a les
circumstàncies epidemiològiques que passin en cada moment.
Article 3.

Comunicació d’informació.

Anualment, abans del 15 de febrer, les autoritats sanitàries de les comunitats autònomes
i ciutats de Ceuta i Melilla han de remetre al Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí,
a través de la Direcció General de Recursos Agrícoles i Ramaders, els resultats del
programa de vigilància porcina.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 117
Article 4.

Dimarts 17 de maig de 2011

Secc. I. Pàg. 3

Infraccions i sancions.

En cas d’incompliment del que disposa aquest Reial decret, és aplicable el règim
d’infraccions i sancions que preveuen la Llei 8/2003, de 24 d’abril, i, si s’escau, el Reial
decret 1945/1983, de 22 de juny, pel qual es regulen les infraccions i sancions en matèria
de defensa del consumidor i de la producció agroalimentària, sense perjudici de les
responsabilitats civils, penals o d’un altre ordre que siguin procedents.
Disposició derogatòria única.

Derogació normativa.

Queda derogat el Reial decret 1186/2006, de 13 d’octubre, pel qual s’estableixen les
bases del pla de vigilància sanitària serològica del bestiar porcí.
Disposició final primera.

Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de l’habilitació que conté l’article 149.1.16a de
la Constitució, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de bases i
coordinació general de la sanitat.
Disposició final segona.

Facultat de modificació.

Es faculta el ministre de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, amb la consulta prèvia
amb les comunitats autònomes, per modificar el contingut dels annexos d’aquest Reial
decret, per adaptar-los a les modificacions que introdueixi la normativa comunitària o
internacional.
Disposició final tercera.

Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la seva publicació en el «Butlletí Oficial
de l’Estat».
Madrid, 29 d’abril de 2011.
JUAN CARLOS R.
La ministra de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí,
ROSA AGUILAR RIVERO
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ANNEX I
Pesta porcina clàssica.
Malaltia vesicular porcina.
Pesta porcina africana.

Malalties

ANNEX II
Criteris aplicables per considerar una explotació sospitosa de malaltia, en la qual
cal efectuar una investigació epidemiològica
Les autoritats sanitàries de les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla han
de realitzar una investigació epidemiològica quan els particulars descrits a l’article 7.1 de
la Llei 8/2003, de 24 d’abril, comuniquin la sospita de presència de les malalties incloses
a l’annex I, sobre la base de les evidències clíniques que descriuen:
a) El capítol III de l’annex de la Decisió 2003/422/CE, de la Comissió, de 26 de maig de
2003, per la qual s’aprova un manual de diagnòstic de la pesta porcina africana, en el cas
de pesta porcina africana.
b) El capítol III de l’annex de la Decisió 2002/106/CE, de la Comissió, d’1 de febrer
de 2002, per la qual s’aprova un manual de diagnòstic en el qual s’estableixen procediments
de diagnòstic, mètodes de mostreig i criteris d’avaluació de les proves de laboratori a
l’efecte de confirmació de la pesta porcina clàssica, en el cas de la pesta porcina
clàssica.
c) El capítol IX de l’annex de 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 l’objecte de
confirmació i diagnòstic diferencial de la malaltia vesicular porcina, en el cas de la malaltia
vesicular porcina.
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