
1366 Sábado 1 decembro 2001 Suplemento núm. 15

2. A Comisión Nacional de Enerxía ou a Comisión
do Mercado das Telecomunicacións decidirán, de forma
motivada, sobre a información que, segundo a lexislación
vixente, estea exceptuada do segredo comercial ou
industrial e sobre a amparada pola confidencialidade.

3. Mentres a Comisión Nacional de Enerxía ou a
Comisión do Mercado das Telecomunicacións non adop-
ten a decisión a que se refire o punto anterior, a infor-
mación sobre a cal as empresas solicitasen a confiden-
cialidade recibirá o devandito tratamento.

Artigo 7. Resolución.

1. O prazo máximo para notifica-la resolución dos
procedementos regulados por este regulamento será de
catro meses.

2. As resolucións que a Comisión Nacional de
Enerxía ou a Comisión do Mercado das Telecomunica-
cións adopten ó amparo deste regulamento serán sem-
pre motivadas.

3. A Comisión Nacional de Enerxía ou a Comisión
do Mercado das Telecomunicacións poderán subordina-lo
outorgamento e a vixencia das autorizacións ó cumpri-
mento das condicións que expresamente se establezan.

4. O incumprimento das condicións ás que se subor-
dine a autorización implicará automaticamente a extin-
ción da súa eficacia, dando lugar calquera exercicio de
dereitos á eventual incoación do correspondente pro-
cedemento administrativo sancionador nos termos pre-
vistos no artigo 34.seis do Real decreto lei 6/2000,
do 23 de xuño.

5. Nos casos previstos no parágrafo anterior, a
Comisión Nacional de Enerxía ou a Comisión do Mercado
das Telecomunicacións darán publicidade á extinción da
autorización que, se é o caso, se concedese.

Artigo 8. Modificación da autorización.

1. Unha vez outorgadas as autorizacións referidas
no artigo 1 deste regulamento, a persoa ou persoas auto-
rizadas deberán comunicarlle á Comisión Nacional de
Enerxía ou á Comisión do Mercado das Telecomunica-
cións calquera variación nos presupostos de feito que
determinaron o seu outorgamento. A devandita comu-
nicación efectuarase no prazo máximo de dez días, con-
tados desde que a devandita variación se produza.

Así mesmo, a Comisión Nacional de Enerxía ou a
Comisión do Mercado das Telecomunicacións poderán
iniciar de oficio o devandito procedemento de modifi-
cación se coñecesen a existencia da devandita variación
e non se lles comunicase en prazo.

2. Durante o tempo que medie entre o momento
en que se produza a variación referida no punto anterior
e o pronunciamento expreso da Comisión Nacional de
Enerxía ou da Comisión do Mercado das Telecomuni-
cacións, ou, no seu defecto, o transcurso do prazo sina-
lado no artigo 7.1 deste regulamento, os efectos da auto-
rización previamente concedida non se estenderán ás
novas adquisicións de accións ou outros valores que
confiran dereitos de voto ou de designación de membros
no órgano de administración. Para estes efectos, a per-
soa ou persoas autorizadas deberán absterse de exer-
ce-los dereitos de voto nunha porcentaxe superior á pre-
viamente autorizada. No caso de que se autorizase a
designación de membros do órgano de administración,
a persoa ou persoas que puidesen designar novos mem-
bros deberán absterse de facelo.

3. En caso de variación dos presupostos determi-
nantes do outorgamento dunha autorización, o exercicio
de dereitos de voto ou a designación de membros de
órganos de administración non amparada por ela, dará
lugar á incoación do correspondente procedemento

administrativo sancionador nos termos previstos no arti-
go 34.seis do Real decreto lei 6/2000, do 23 de xuño.

4. Nos casos previstos no parágrafo anterior, a
Comisión Nacional de Enerxía ou a Comisión do Mercado
das Telecomunicacións darán publicidade á ausencia de
autorización respecto do exercicio de tales dereitos polí-
ticos ou a designación de ulteriores membros do órgano
de administración.

5. A resolución que, se é o caso, dicte a Comisión
Nacional de Enerxía ou a Comisión do Mercado das Tele-
comunicacións poderá subordinar a novas condicións
a autorización inicial, á vista das novas circunstancias
concorrentes.

Artigo 9. Extinción da autorización.

As autorizacións administrativas outorgadas ó ampa-
ro deste regulamento quedarán extinguidas, nos seguin-
tes supostos:

a) Por renuncia do seu titular.
b) Por desaparición das circunstancias que motiva-

ron o seu outorgamento.
c) Por incumprimento das condicións a que estive-

sen subordinadas, de conformidade co previsto nos arti-
gos 7.3 e 8.5 deste regulamento.

d) Por incumprimento da obriga de comunicación
establecida no artigo 8.1 deste regulamento, sen prexuí-
zo do disposto no artigo 8.2.

Disposición transitoria única. Efectos de autorizacións
anteriores.

As solicitudes presentadas con anterioridade á entra-
da en vigor deste real decreto tramitaranse conforme
as normas de procedemento aplicables no momento da
súa presentación.

As autorizacións concedidas pola Comisión Nacional
de Enerxía ou a Comisión Nacional do Mercado das Tele-
comunicacións, segundo corresponda por razón da mate-
ria, con anterioridade á entrada en vigor deste real decre-
to, manterán a súa eficacia, sen prexuízo do establecido
no artigo 8 do regulamento que se aproba.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,

PESCA E ALIMENTACIÓN

22360 REAL DECRETO 1228/2001, do 8 de novem-
bro, polo que se establecen medidas espe-
cíficas de loita e erradicación da febre catarral
o v i n a o u l i n g u a a z u l . ( « B O E » 2 8 7 ,
do 30-11-2001.)

O Real decreto 650/1994, do 15 de abril, polo que
se establecen medidas xerais de loita contra determi-
nadas enfermidades dos animais e medidas específicas
contra a enfermidade vesicular porcina, e mediante o
que se incorporou a Directiva 92/119/CEE, do Consello,
do 17 de decembro, ó noso dereito interno, estableceu
medidas xerais de loita contra determinadas enfermi-
dades dos animais, entre as que se conta a febre catarral
ovina ou lingua azul, prevíndose no seu artigo 15 que
as disposicións específicas relativas ás medidas de loita
e erradicación propias de cada unha das enfermidades
serán as establecidas polo Consello da Unión Europea.

En consecuencia, de conformidade coa previsión da
citada normativa comunitaria, o Consello aprobou a
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Directiva 2000/75/CE, do 20 de novembro, pola que
se establecen disposicións específicas relativas ás medi-
das de loita e erradicación da febre catarral ovina, sendo
polo tanto necesario incorporar estas medidas ó orde-
namento xurídico interno. Na nova directiva establécense
as medidas de loita contra esta enfermidade, tendo en
conta as características de cría das especies sensibles
á febre catarral, ó mesmo tempo que se fixan as normas
aplicables ós movementos das especies sensibles a ela
e do seu esperma, óvulos e embrións, a partir das zonas
sometidas a restriccións a raíz da aparición da enfer-
midade.

Na elaboración desta disposición foron consultadas
as comunidades autónomas e os sectores afectados.

Este real decreto díctase en virtude do previsto no
artigo 149.1.16.a da Constitución, que lle atribúe ó Esta-
do a competencia exclusiva en materia de bases e coor-
dinación da sanidade.

Na súa virtude, por proposta do ministro de Agri-
cultura, Pesca e Alimentación, de acordo co Consello
de Estado e logo de deliberación do Consello de Minis-
tros na súa reunión do día 8 de novembro de 2001,

D I S P O Ñ O :

Artigo 1. Obxecto.

Este real decreto ten por obxecto establece-las nor-
mas de control e as medidas para a loita contra a febre
catarral ovina ou lingua azul, e para a súa erradicación.

Artigo 2. Definicións.

Para os efectos deste real decreto, entenderase por:

a) Explotación: todo establecemento —agrario ou
doutro tipo— no que, permanente ou temporalmente,
se críen ou garden animais das especies sensibles á
febre catarral ovina.

b) Especie sensible: calquera especie de ruminante.
c) Animal: todo animal pertencente a unha especie

sensible, con exclusión dos salvaxes.
d) Propietario ou coidador: toda persoa física ou xurí-

dica que sexa propietaria dos animais ou estea encar-
gada do seu coidado, con remuneración ou sen ela.

e) Vector: o insecto da especie Culicoides imicola
ou calquera outro insecto do xénero Culicoides que poida
transmiti-la febre catarral ovina.

f) Sospeita: a aparición de calquera indicio clínico
de febre catarral ovina nunha das especies sensibles,
asociada a un conxunto de datos epidemiolóxicos que
permitan razoablemente contemplar esta eventualidade.

g) Confirmación: a declaración, pola autoridade
competente, da circulación do virus da febre catarral
ovina nunha zona determinada, baseada en datos de
laboratorio; non obstante, en caso de epidemia, a auto-
ridade competente poderá así mesmo confirma-la enfer-
midade baseándose en datos clínicos e/ou epidemio-
lóxicos.

h) Autoridade competente: os órganos competentes
das comunidades autónomas, no ámbito das súas com-
petencias.

i) Veterinario oficial: o veterinario designado pola
autoridade competente.

Artigo 3. Laboratorio nacional de referencia e labora-
torios autorizados.

1. Desígnase como laboratorio nacional de referen-
cia o Centro de Investigación en Sanidade Animal
INIA-CISA, estrada de Algete-El Casar, quilómetro 8, Val-
deolmos, 20180 Madrid.

2. As comunidades autónomas poderán autorizar,
no seu ámbito territorial, laboratorios de diagnóstico para
a febre catarral ovina ou lingua azul os diagnósticos posi-
tivos dos cales serán confirmados polo laboratorio nacio-
nal de referencia.

3. O laboratorio nacional de referencia será respon-
sable da coordinación das normas e os métodos de diag-
nóstico establecidos en cada laboratorio de diagnóstico
autorizado pola autoridade competente para esta enfer-
midade, así como da utilización dos reactivos e as probas
das vacinas e terá as seguintes funcións:

a) Subministrar reactivos de diagnóstico ós labora-
torios de diagnóstico que o soliciten.

b) Controla-la calidade de tódolos reactivos de diag-
nóstico utilizados.

c) Organización periódica de probas comparativas.
d) Conservación dos axentes causantes da enfer-

midade ou tecidos que os conteñan que se illasen, dos
casos confirmados.

e) Confirmación dos resultados positivos obtidos
nos laboratorios de diagnóstico.

4. O laboratorio nacional cooperará co laboratorio
comunitario de referencia.

Artigo 4. Laboratorio comunitario de referencia.

1. O laboratorio comunitario de referencia para a
febre catarral ovina é o que figura no anexo I.

2. Sen prexuízo do previsto na Decis ión
90/424/CEE, do Consello, do 26 de xuño, relativa a
determinados gastos no sector veterinario, e en parti-
cular do seu artigo 28, as funcións deste laboratorio
son as establecidas no citado anexo I.

Artigo 5. Notificación obrigatoria.

Toda sospeita ou confirmación da circulación do virus
da febre catarral ovina notificaráselle de forma inmediata
á autoridade competente.

Artigo 6. Sospeita da enfermidade.

1. En caso de que nunha explotación situada nunha
zona non sometida a restriccións de acordo con este
real decreto estean un ou máis animais dos que se sos-
peite que poden estar afectados de febre catarral ovina,
o veterinario oficial aplicará inmediatamente os medios
oficiais de investigación co fin de confirmar ou desmen-
ti-la presencia da dita enfermidade. En particular, efec-
tuará ou fará que se efectúen as tomas de mostras ade-
cuadas para os exames de laboratorio e o diagnóstico
da enfermidade así como para o seu posterior envío
ó laboratorio nacional de referencia co fin de confirmar,
se é o caso, o diagnóstico da enfermidade e comproba-lo
tipo de virus.

2. Notificada a sospeita de presencia da enfermi-
dade, o veterinario oficial realizará as seguintes actua-
cións:

a) Pór inmediatamente a explotación ou explota-
cións presuntamente afectadas baixo vixilancia oficial.

b) Ordena-la elaboración dun censo oficial dos ani-
mais, con indicación, para cada especie, do número de
animais xa mortos, infectados ou expostos á infección
e o mantemento actualizado deste, co fin de rexistrar
nel os animais nacidos ou mortos durante o tempo en
que se manteña a sospeita.

Os datos contidos no dito censo deberán presentarse
cando así se solicite e poderán verificarse en cada ins-
pección ou visita.

c) Ordena-la realización dun reconto dos lugares que
poidan constituír un medio para a supervivencia ou a
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instalación do vector, en particular os lugares favorables
á súa reproducción.

d) Ordena-la realización dun estudio epidemiolóxico,
de conformidade co disposto no artigo 9, deste real
decreto.

e) Visitar regularmente a explotación ou explota-
cións e, cando o faga, efectuar un estudio clínico deta-
llado ou a autopsia dos animais sospeitosos da infección
ou morte, respectivamente, e confirma-la enfermidade,
se o considera necesario, mediante exames de labora-
torio.

f) Velar por que non se trasladen animais proce-
dentes da explotación ou explotacións ou con destino
a elas.

Os animais quedarán confinados durante as horas
de actividade dos vectores, cando o veterinario oficial
considere que se dispón dos medios necesarios para
a execución desta medida.

g) Velar por que se realicen tratamentos regulares
dos animais mediante insecticidas autorizados, dos edi-
ficios utilizados para a súa estabulación e dos seus arre-
dores (en particular, os lugares ecoloxicamente favora-
bles á aparición de poboacións de Culicoides).

A autoridade competente fixará o ritmo dos trata-
mentos tendo en conta a permanencia do insecticida
utilizado e as condicións climáticas para previr, na medi-
da do posible, os ataques dos vectores.

h) Velar por que os cadáveres dos animais mortos
na explotación sexan retirados e destruídos de acordo
co disposto na normativa vixente e, en concreto, no Real
decreto 2224/1993, do 17 de decembro, sobre normas
sanitarias de eliminación e transformación de animais
mortos e desperdicios de orixe animal e protección fronte
a axentes patóxenos en pensos de orixe animal e no
Real decreto 1911/2000, do 24 de novembro, polo que
se regula a destrucción dos materiais especificados de
risco en relación coas encefalopatías esponxiformes
transmisibles e a súa normativa de desenvolvemento.

3. A autoridade competente poderá facer extensi-
vas as medidas recollidas no punto anterior a outras
explotacións, en caso de que a súa implantación, a súa
situación xeográfica, ou os contactos coa explotación
na que se sospeite a existencia da enfermidade, permitan
supor que existe posibilidade de contaminación.

4. Ata que se apliquen as medidas enunciadas no
punto 2, o propietario ou o coidador de calquera animal
do que se sospeite que poida estar afectado pola enfer-
midade, adoptará tódalas medidas de conservación
necesarias para garanti-lo cumprimento do disposto na
alínea f) do citado punto.

5. As medidas a que se refire este artigo só poderán
ser suspendidas polo veterinario oficial cando a sospeita
de febre catarral ovina fose desmentida pola autoridade
competente.

Artigo 7. Vacinación.

A vacinación contra a febre catarral ovina só poderá
efectuarse de conformidade coas disposicións deste real
decreto.

Artigo 8. Confirmación da enfermidade.

1. Cando se confirme oficialmente a presencia de
febre catarral ovina o veterinario oficial realizará as
seguintes actuacións:

a) Ordenará o sacrificio inmediato dos animais que
se considere necesario para evitar que se estenda a epi-
demia, informando disto ó Ministerio de Agricultura, Pesca
e Alimentación para o seu traslado á Comisión Europea.

Nos supostos nos que a autoridade competente deter-
mine que o sacrificio se realice nun matadoiro, infor-

marase disto ás autoridades competentes en materia
de saúde pública.

b) Ordenará a destrucción, eliminación, incineración
ou enterramento dos cadáveres dos citados animais de
acordo co disposto na normativa vixente e, en concreto,
no Real decreto 2224/1993 e no Real decreto
1911/2000 e a súa normativa de desenvolvemento.

c) Estenderá a aplicación das medidas establecidas
no artigo 6 ás explotacións situadas nun raio de 20
quilómetros (comprendido na zona de protección defi-
nida no artigo 10 deste real decreto) arredor da explo-
tación ou explotacións infectadas.

d) Aplicará as disposicións posteriores que poida
adopta-la Comisión Europea, en especial no concernente
á aplicación dun posible programa de vacinación ou de
calquera outra medida alternativa.

En caso necesario, as autoridades competentes pode-
rán toma-la iniciativa de comezar un programa de vaci-
nación, informando disto ó Ministerio de Agricultura, Pesca
e Alimentación, para o seu traslado á Comisión Europea.

e) Ordenará a realización dun estudio epidemiolóxi-
co de acordo co disposto no artigo 9 deste real decreto.

2. A zona a que se refire a alínea c) do punto anterior
poderá ser ampliada ou reducida pola autoridade com-
petente en función das circunstancias epidemiolóxicas,
xeográficas ou meteorolóxicas. Esta autoridade informa-
rá disto ó Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación
para o seu traslado á Comisión Europea.

3. En caso de que esta zona se estenda a Francia,
Portugal ou Andorra, os órganos competentes das comu-
nidades autónomas notificarán esta circunstancia ó
Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, para
efectos de que poida establecerse cos estados que poi-
dan resultar afectados, a oportuna colaboración na deli-
mitación das zonas.

Artigo 9. Estudio epidemiolóxico.

O estudio epidemiolóxico, ó que se refiren a alínea d)
do punto 2 do artigo 6 e a alínea e) do punto 1 do
artigo 8, estudiará os aspectos seguintes:

a) Período da posible presencia da febre catarral
ovina na explotación.

b) Posible orixe da enfermidade na explotación e
localización das demais explotacións nas que haxa ani-
mais que puidesen infectarse ou contaminarse a partir
do mesmo foco.

c) Presencia e distribución dos vectores da enfer-
midade.

d) Movementos de animais desde ou cara ás explo-
tacións afectadas, ou posible saída de cadáveres de ani-
mais das citadas explotacións.

Artigo 10. Zona de protección e zona de vixilancia.

1. Como complemento das medidas a que se refire
o artigo 8 deste real decreto, a autoridade competente
delimitará unha zona de protección e unha zona de vixi-
lancia, tendo en conta os factores de tipo xeográfico,
administrativo, ecolóxico e epizootiolóxico relacionados
coa febre catarral ovina e as estructuras de control.

2. A zona de protección consistirá nunha área do
territorio comunitario dun raio de 100 quilómetros como
mínimo a partir das explotacións infectadas.

3. A zona de vixilancia consistirá nunha área do terri-
torio dunha amplitude de 50 quilómetros como mínimo
a partir dos límites da zona de protección, na que non
se practicase ningunha vacinación sistemática durante
os doce meses anteriores.

4. En caso de que a zona de protección ou a de
vixilancia se estenda a Francia, Portugal ou Andorra, os
órganos competentes das comunidades autónomas noti-



Suplemento núm. 15 Sábado 1 decembro 2001 1369

ficarán esta circunstancia ó Ministerio de Agricultura,
Pesca e Alimentación, para efectos de que poida esta-
blecerse cos estados que poidan resultar afectados, a
oportuna colaboración na delimitación das zonas.

5. A delimitación inicial, tanto da zona de protección
como da zona de vixilancia, só poderá ser modificada
pola Comisión Europea, por iniciativa propia ou por soli-
citude do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimenta-
ción, logo de petición debidamente motivada da auto-
ridade competente e tendo en conta o seguinte:

a) A situación xeográfica e os factores ecolóxicos.
b) As condicións meteorolóxicas.
c) A presencia e distribución do vector.
d) Os resultados dos estudios epizootiolóxicos efec-

tuados de acordo co artigo 9 deste real decreto.
e) Os resultados das análises de laboratorio.
f) A aplicación das medidas de loita e, en concreto,

a desinsectación.

Artigo 11. Medidas que se aplicarán na zona de pro-
tección.

1. A autoridade competente aplicará as seguintes
medidas na zona de protección:

a) Identificación de tódalas explotacións situadas no
interior da zona nas que haxa animais.

b) Realización dun programa de vixilancia epidemio-
lóxica baseado no seguimento de grupos de animais
sentinela da especie bovina (ou, no seu defecto, doutras
especies de ruminantes) e das poboacións de vectores.

c) Prohibición da saída de animais da zona.

2. Como complemento das medidas establecidas no
punto 1, poderase proceder á vacinación sistemática dos
animais contra a febre catarral ovina e a súa identifi-
cación na zona de protección, logo de autorización da
Comisión Europea, para o cal a autoridade competente
da comunidade autónoma lle remitirá ó Ministerio de
Agricultura, Pesca e Alimentación a información nece-
saria para o seu traslado á Comisión para efectos de
que esta adopte a decisión que proceda.

Artigo 12. Medidas que hai que adoptar na zona de
vixilancia.

A autoridade competente aplicará na zona de vixi-
lancia as medidas a que se refire o punto 1 do artigo
anterior e prohibirá calquera vacinación contra a febre
catarral ovina na dita zona.

Artigo 13. Información.

A autoridade competente adoptará as medidas nece-
sarias para que tódolos habitantes das zonas de pro-
tección e de vixilancia estean completamente informa-
dos das restriccións vixentes e se ateñan a tódalas dis-
posicións que se impoñan para a aplicación adecuada
das medidas correspondentes.

Artigo 14. Controis da Comisión.

1. Na realización dos controis que os especialistas
da Comisión Europea realicen, de conformidade coa pre-
visión contida no artigo 17 da Directiva 2000/75/CE,
representantes do Ministerio de Agricultura, Pesca e Ali-
mentación poderán acompaña-los representantes dos
órganos competentes das comunidades autónomas.

2. Cando se realicen estes controis, os órganos com-
petentes das comunidades autónomas e do Ministerio
de Agricultura, Pesca e Alimentación, no ámbito das súas
competencias, deberán prestarlles ós expertos veterina-

rios da Comisión Europea toda a asistencia que necesiten
para o cumprimento do seu cometido.

3. Os órganos competentes das comunidades autó-
nomas adoptarán as medidas necesarias para ter en con-
ta os resultados dos controis efectuados.

Artigo 15. Infraccións e sancións.

1. En caso de incumprimento do disposto neste real
decreto, será de aplicación o réxime de infraccións e
sancións establecido na Lei de epizootias do 20 de
decembro de 1952, no seu regulamento aprobado polo
Decreto do 4 de febreiro de 1955 e no Real decreto
1945/1983, do 22 de xuño, polo que se regulan as
infraccións e sancións en materia de defensa do con-
sumidor e da producción agroalimentaria, sen prexuízo
das posibles responsabilidades civís, penais ou doutra
orde que poidan concorrer.

2. As infraccións e sancións ó disposto neste real
decreto para o traslado, desprazamento, transporte e
movemento de animais dentro do territorio nacional
entre comunidades autónomas, serán as reguladas no
artigo 103.2 da Lei 50/1998, do 30 de decembro, de
medidas fiscais, administrativas e da orde social.

3. O incumprimento das disposicións relativas á reti-
rada e eliminación dos cadáveres dos animais das espe-
cies bovina, ovina e caprina rexerase pola súa normativa
específica de aplicación.

Disposición adicional única. Plan de intervención.

1. O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación
preparará un plan de intervención, en coordinación coas
comunidades autónomas, no que se especifique o modo
en que se aplicarán as medidas establecidas neste real
decreto. Este plan, na elaboración do cal se terán en
conta os criterios que se recollen no anexo II deste real
decreto, deberá permiti-lo acceso ás instalacións, equi-
pos, persoal e demais elementos necesarios para a erra-
dicación rápida e eficaz da enfermidade.

2. Unha vez elaborado o plan será sometido á apro-
bación da Comisión Europea, que poderá introduci-las
modificacións que sexan necesarias, especialmente para
garanti-la súa compatibilidade cos plans doutros estados
membros, así como modificalo ou completalo posterior-
mente para adecualo ós cambios da situación.

3. A execución do plan, unha vez aprobado, corres-
póndelle ás autoridades competentes.

Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa.

Quedan derrogadas cantas disposicións de igual ou
inferior rango se opoñan ó establecido neste real decreto.

Disposición derradeira primeira. Carácter básico e título
competencial.

Este real decreto ten carácter básico e díctase ó abeiro
do disposto no artigo 149.1.16.a da Constitución, que
lle atribúe ó estado a competencia exclusiva en materia
de bases e coordinación xeral da sanidade.

Disposición derradeira segunda. Facultade de desen-
volvemento.

Facúltase o ministro de Agricultura, Pesca e Alimen-
tación para dictar, no ámbito das súas competencias,
as disposicións que sexan necesarias para o desenvol-
vemento e aplicación do disposto neste real decreto.

Disposición derradeira terceira. Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor o día seguinte ó
da súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid o 8 de novembro de 2001.

JUAN CARLOS R.

O ministro de Agricultura, Pesca
e Alimentación,

MIGUEL ARIAS CAÑETE
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ANEXO I

Laboratorio comunitario de referencia da febre catarral
ovina

O laboratorio comunitario de referencia da febre
catarral ovina é o seguinte:

AFRC Institute for Animal Health Pirbright Laboratory
Ash Road

Pirbright
Woking
Surrey
GU24 ONF
Reino Unido.

Son funcións do laboratorio comunitario de referencia
as seguintes:

1. Coordinar, de acordo coa Comisión, os métodos
empregados nos estados membros para o diagnóstico
da febre catarral ovina, mediante as tarefas específicas
seguintes:

a) Especificar, almacenar e subministra-las cepas do
virus da febre catarral ovina para realizar probas sero-
lóxicas e prepara-lo antisoro.

b) Subministrar soros patrón e outros reactivos de
referencia ós laboratorios nacionais de referencia co fin
de normaliza-las probas e os reactivos utilizados nos esta-
dos membros.

c) Crear e manter unha colección de axentes illados
e cepas do virus da febre catarral ovina.

d) Organizar periodicamente probas comparativas
dos procedementos de diagnóstico a escala comunitaria.

e) Recadar e clasificar datos e información sobre
os métodos de diagnóstico empregados e os resultados
das probas efectuadas na Comunidade.

f) Caracteriza-los axentes illados do virus da febre
catarral ovina cos métodos máis avanzados de que se
dispoña para lograr unha maior comprensión da epide-
mioloxía da enfermidade.

g) Manterse ó día das novidades sobre o control,
a epidemioloxía e a prevención da febre catarral ovina
en todo o mundo;

2. Colaborar activamente na localización dos focos
de febre catarral ovina nos estados membros, estudiando
os axentes illados que se lle envíen para realizar análises
confirmatorias, caracterizacións e estudios epidemiolóxi-
cos;

3. Facilita-la formación ou a reconversión profesio-
nal dos expertos en diagnósticos de laboratorio con vis-
tas á harmonización das técnicas de diagnóstico en toda
a Comunidade.

4. Proceder a intercambios de información mutuos
e recíprocos co laboratorio mundial da febre catarral
ovina designado pola Oficina Internacional de Epizootias
(OIE), concretamente no que se refire á evolución da
situación mundial en materia de febre catarral ovina.

ANEXO II

Criterios mínimos que deberá cumpri-lo plan
de intervención

O plan de intervención a que se refire este real decreto
deberá recoller como mínimo os criterios seguintes:

1. Unha lista cos centros locais de control da enfer-
midade que conten con medios adecuados para coor-
dina-las medidas de control a escala local.

2. Informacións detalladas sobre a experiencia e
atribucións do persoal que participe nas medidas de
control.

3. A posibilidade, para calquera centro local de con-
trol da enfermidade, de establecer contacto coas persoas
ou organizacións que participen directa ou indirectamen-
te no control dun foco.

4. A dispoñibilidade dos equipos e materiais nece-
sarios para levar a cabo de forma apropiada as medidas
de control da enfermidade.

5. As instruccións detalladas relativas ás medidas
que deban adoptarse cando se sospeite ou se confirme
que hai risco de infección ou de contaminación, incluída
a destrucción de canles.

6. Programas de formación para actualizar e desen-
volve-los coñecementos relativos ós procedementos
sobre o terreo e ós procedementos administrativos.

7. Para os laboratorios de diagnóstico, medios para
realizar inspeccións post mortem, a capacidade nece-
saria para efectuar probas serolóxicas, histolóxicas, etcé-
tera, e a preparación para elaborar diagnósticos rápidos
(para estes efectos, estableceranse, se procede, dispo-
sicións relativas ó transporte rápido de mostras).

8. Precisións relativas á cantidade de vacinas contra
a enfermidade que se considera necesaria en caso de
ter que recorrer á vacinación de urxencia.

9. Disposicións regulamentarias para a aplicación
dos plans de intervención.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

22362 CORRECCIÓN de erros do texto refundido da
Lei de augas, aprobado polo Real decreto lexis-
lativo 1/2001, do 20 de xullo. («BOE» 287,
do 30-11-2001.)

Advertidos erros no texto refundido da Lei de augas,
aprobado polo Real decreto lexislativo 1/2001, do 20
de xullo, publicado no «Boletín Oficial del Estado», suple-
mento número 12 en lingua galega, do 16 de agosto,
procédese a efectua-las oportunas modificacións:

Na páxina 875, primeira columna, disposición derro-
gatoria única, número 5, onde di: «5. Os artigos 158,
173 e 174 da Lei 13/1996...», debe dicir: «5. O núme-
ro 5 do artigo 158 e artigos 173 e 174 da Lei 13/1996...».

Na páxina 883, primeira columna, artigo 54, núme-
ro 2, liñas segunda e terceira, onde di: «... poderanse
utilizar nun predio augas procedentes de mananciais can-
do o volume...», debe dicir: «... poderanse utilizar nun
predio augas procedentes de mananciais situados no
seu interior e aproveitar nel augas subterráneas, cando
o volume...».

Na páxina 885, segunda columna, artigo 67, núme-
ro 2, liñas segunda e terceira, onde di: «... o ministro
de Medio Ambiente poderá autorizar con carácter excep-
cional cesións de dereitos de uso da auga que non res-
pecten...», debe dicir: «... o ministro de Medio Ambiente
poderá autorizar expresamente, con carácter temporal
e excepcional, cesións de dereitos de uso da auga que
non respecten...».

Na páxina 898, segunda columna, despois da dis-
posición adicional oitava, incorpórase unha nova dispo-
sicional adicional novena, co seguinte texto:


