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DISPOSICIONS

D EPA RTA MENT
D ’ECONOMIA I FINA NCES
ORD RE
de 27 d’agost de 2001, per la qual es m odifica
l’O rdre de 13 de m arç de 2001.
L’O rdre de 13 de març de 2001 va aprovar el
règim jurídic a seguir en l’establiment i el desenvolupament de control financer en l’àmbit de
la D irecció G eneral de Tributs. A questa O rdre
entrava en vigor, d’acord amb la seva disposició final, l’1 de setembre de 2001.
A tès que aquest canvi de procediment de
control necessita uns complexos requisits tècnics
i l’adaptació de les estructures administratives
actuals a unes de més adequades, es fa necessària
la pròrroga de la norma esmentada en determinats articles.
D e conformitat amb la disposició addicional
vuitena de la Llei 15/2000, de 29 de desembre,
de mesures fiscals i administratives, a proposta de l’interventor general de la G eneralitat,
O R D E NO :
A rticle únic
La disposició final de l’O rdre 13 de març de
2001, per la qual es va aprovar el règim jurídic
a seguir en l’establiment i el desenvolupament
de control financer en l’àmbit de la D irecció
G eneral de Tributs, queda redactada de la manera següent:
“D isposició final
”La present O rdre entrarà en vigor l’1 de
setembre de 2001, si bé en relació amb el que
preveuen els articles de l’1 al 20, ambdós inclosos, la seva eficàcia restarà suspesa fins a la data
d’assoliment dels requisits de caire tècnic que
permetin la seva aplicació, en la qual, respecte
dels expedients afectats, es produiran els efectes previstos per la disposició transitòria”.
D ISPO SICIÓ

FINA L

La present O rdre tindrà efectes a partir del
dia 1 de setembre de 2001.
Barcelona, 27 d’agost de 2001
F R A NCE SC H O MS I F E R R E T
Conseller d’E conomia i Finances
(01.234.007)

*
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D EPA RTA MENT
D ’A GRICU LTU RA ,
RA MA D ERIA I PESCA
ORD RE
de 2 d’agost de 2001, per la qual s’estableixen
normes per a la inscripció al Registre oficial d’establim ents i serveis plaguicides, dels centres de
neteja i desinfecció de vehicles destinats al transport de bestiar, i se’n regula el funcionam ent.
La desinfecció dels vehicles de transport
d’animals constitueix una mesura eficaç per a
la prevenció i la lluita contra les malalties infeccioses del bestiar.
A la Llei d’epizoòties de 20 de desembre de
1952 i al R eglament de 4 de febrer de 1955, que
la desenvolupa, s’inclou la desinfecció dels vehicles de transport de bestiar com a mesura
preventiva de caràcter general aplicable encara que no es presenti cap malaltia contagiosa que
pugui afectar els animals.
E l R eglament d’epizoòties, al capítol II, defineix la desinfecció com la destrucció de microorganismes patògens en el medi exterior o
en vectors per mitjans químics aplicats directament. E l capítol XVI està íntegrament dedicat a la necessitat de la desinfecció i la desinsectació exhaustiva dels locals i els mitjans de
transport d’animals en el cas de l’aparició d’una
epizoòtia.
Posteriorment, nombroses disposicions han
fet referència a la necessitat de la desinfecció dels
mitjans de transport d’animals, però sense fixar
les mesures concretes per a la seva aplicació.
E ls desinfectants emprats en la desinfecció
dels mitjans de transport d’animals es consideren
plaguicides d’ús ramader, i el Reial decret 3349/
1983, de 30 de novembre, pel qual s’aprova la
R eglamentació tecnicosanitària per a la fabricació, la comercialització i la utilització de plaguicides, els defineix com a substàncies o ingredients actius destinats a fer inofensius, destruir
o prevenir l’acció d’altres organismes nocius o
indesitjables diferents dels que ataquen els vegetals.
E l D ecret 149/1997, de 10 de juny, regula el
R egistre oficial d’establiments i serveis plaguicides, en el qual s’hauran d’inscriure els locals o les instal·lacions destinats a l’aplicació de
plaguicides, així com els serveis d’aplicació de
plaguicides fitosanitaris i d’ús ramader, i entre
els quals s’inclouen els centres de neteja i desinfecció de vehicles destinats al transport de
bestiar.
Per tot això, cal concretar en una disposició
les condicions que han de reunir els centres
dedicats a la neteja i la desinfecció d’aquest tipus de vehicles per a la inscripció al R egistre
esmentat, així com les operacions a realitzar en
aquests centres i el seu funcionament.
En conseqüència, en ús de les atribucions que
m’han estat conferides,
O R D E NO :
A rticle 1
O bjecte i àm bit d’aplicació
A questa O rdre té per objecte establir les
normes que han de complir els centres de neteja
i desinfecció de vehicles destinats al transport
de bestiar per ser inscrits al Registre oficial d’establiments i serveis plaguicides, que regula el

D ecret 149/1997, de 10 de juny (D O G C núm.
2418, de 23.6.1997).
A rticle 2
D efinicions
A efectes d’aquesta O rdre s’entén per:
Centre de neteja i desinfecció de vehicles:
l’establiment que disposi d’instal·lacions i equips
necessaris per realitzar correctament les operacions de neteja i desinfecció dels vehicles destinats al transport de bestiar que es trobi inscrit
com a tal al R egistre oficial d’establiments i
serveis plaguicides que regula el D ecret 149/
1997, de 10 de juny.
Vehicle destinat al transport de bestiar: qualsevol vehicle autoritzat per al transport de bestiar, ja sigui de manera regular o esporàdica.
A rticle 3
Característiques i condicions m ínim es que han
de reunir els centres de neteja i desinfecció de
vehicles
3.1 E ls centres de neteja i desinfecció de
vehicles disposaran, com a mínim, dels equips
i instal·lacions següents:
a) U n recinte tancat on s’ubicarà un edifici
de caràcter principal.
b) Instal·lació d’aigua corrent a una pressió
de 100 atmosferes.
c) Plataforma cimentada per a vehicles, amb
un desnivell suficient per permetre un bon drenatge dels afluents.
d) U na fossa per recollir les aigües de neteja i les restes sòlides arrossegades amb una capacitat per a tres mesos de treball del centre, o
bé una fossa amb decantador i un sistema d’emmagatzematge de la fase sòlida així separada per
a tres mesos de treball, sempre que la fase líquida
ja decantada estigui connectada a una estació
depuradora d’aigües residuals.
Caldrà presentar un contracte amb un gestor degudament autoritzat per al tractament
dels residus generats (aigües més dejeccions o
per a la fase sòlida decantada) o, alternativament, acreditar la disposició de terres suficients
per aplicar directament al sòl aquests residus,
d’acord amb els criteris que es fixen en les normatives vigents.
e) U n dispositiu per barrejar l’aigua i el desinfectant en les proporcions adients.
f) Maquinària per desinfectar els vehicles.
g) Un local tancat on s’emmagatzemi el material i l’utillatge necessari per fer les operacions de neteja i desinfecció.
h) Un local destinat a les tasques administratives del centre.
3.2 E ls centres de neteja i desinfecció de
vehicles reuniran les condicions tècniques suficients per realitzar les operacions següents:
a) Desmuntar els elements mòbils de la caixa
del vehicle.
b) E liminar del vehicle tota la matèria contaminant.
c) R entar amb aigua a pressió tot el vehicle,
inclosos els baixos, les rodes i la carrosseria.
d) R uixar amb una solució desinfectant autoritzada totes les parts externes del vehicle, així
com la zona habilitada per al transport del bestiar.
A rticle 4
A utoritz ació dels centres de neteja i desinfecció
de vehicles i inscripció al R egistre
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4.1 Per poder desenvolupar aquesta activitat, tots els centres de neteja i desinfecció de
vehicles han d’estar inscrits al R egistre oficial
d’establiments i serveis plaguicides, en endavant
R egistre.
4.2 E ls titulars dels centres de neteja i desinfecció hauran de sol·licitar la inscripció al
R egistre de conformitat amb el que estableix
l’article 6 del Decret 149/1997, de 10 de juny, pel
qual es regula el R egistre oficial d’establiments
i serveis plaguicides.
4.3 La inscripció dels centres de neteja i
desinfecció de vehicles al R egistre es realitzarà d’acord amb el que estableix l’article 8 de l’esmentat D ecret.
4.4 Els centres que vulguin utilitzar les seves
instal·lacions per dur a terme operacions de neteja d’altres vehicles diferents dels dedicats al
transport de bestiar, o de qualsevol altra activitat compatible, hauran de descriure aquesta altra activitat a la memòria que acompanya la sol·licitud d’autorització i inscripció al Registre.
A rticle 5
O bligacions dels titulars dels centres de neteja i
desinfecció de vehicles
E ls titulars dels centres de neteja i desinfecció de vehicles hauran de complir les obligacions següents:
5.1 D isposar de personal en possessió de la
capacitació o la titulació suficient per a l’aplicació i la manipulació de productes desinfectants
d’acord amb les disposicions de la R eglamentació tecnicosanitària que estableix el R eial
decret 3349/1983, de 30 de novembre, i modificada pel R eial decret 162/1991, de 8 de febrer,
i pel R eial decret 443/1994, d’11 de març.
El personal encarregat de fer les operacions de
neteja i desinfecció haurà de disposar, com a
mínim, del nivell bàsic d’aplicador de productes
fitosanitaris que estableix l’annex de l’Ordre de
4 de març de 1997, per la qual es regula la formació del personal de les empreses d’aplicació de
productes fitosanitaris i els responsables de la seva
venda (DOGC núm. 2353, de 18.3.1997). Aquest
curs es complementarà amb quatre hores lectives dedicades al coneixement bàsic i l’aplicació
correcta de productes zoosanitaris.
5.2 D isposar dels serveis d’un veterinari
encarregat de supervisar que les operacions de
neteja i desinfecció es realitzen de manera correcta. A quest veterinari haurà d’estar en possessió del nivell qualificat d’aplicador de productes fitosanitaris que estableix l’annex de l’Ordre
de 4 de març de 1997, per la qual es regula la
formació del personal de les empreses d’aplicació de productes fitosanitaris i els responsables
de la seva venda.
5.3 Realitzar les operacions de neteja i desinfecció de vehicles conforme al que s’estableix
en la legislació que estigui vigent sobre productes desinfectants per a aquest tipus d’activitat.
5.4 E xpedir la corresponent butlleta de
desinfecció que acrediti que el vehicle ha estat
objecte de les operacions de neteja i desinfecció, en la qual figuraran, com a mínim, les dades següents:
a) Nom del centre de neteja i desinfecció,
nom del municipi on es troba ubicat i el seu
número d’inscripció al Registre oficial d’establiments i serveis plaguicides.
b) Matrícula del vehicle desinfectat.
c) D ata i hora de finalització de les operacions de neteja i desinfecció.

Núm. 3464 – 31.8.2001

d) Nom, cognoms i NIF de la persona responsable del centre i segell.
E l conductor del vehicle haurà de conservar
les butlletes com a mínim durant un període de
sis mesos a comptar des de la data en què es va
efectuar la neteja i la desinfecció.
5.5 Portar un llibre de registre o suport informàtic, que s’haurà de conservar i mantenir
a disposició de l’autoritat competent durant un
mínim de tres anys, en el qual s’anotaran les
dades següents:
a) D ata i hora de finalització de les operacions de neteja i desinfecció.
b) Número de la butlleta de desinfecció.
c) Matrícula del vehicle desinfectat.
d) Nom, cognoms i D NI del conductor del
vehicle.
5.6 Complir la legislació vigent que reguli
el funcionament dels centres de neteja i desinfecció de vehicles, així com la normativa aplicable a les seves instal·lacions, maquinària i equips.
A rticle 6
Supervisió dels centres de neteja i desinfecció de
vehicles
E ls serveis veterinaris oficials del D epartament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca seran els
encarregats de controlar i supervisar els centres
de neteja i desinfecció de vehicles, i hauran de
realitzar les actuacions següents:
a) U na inspecció prèvia a la seva inscripció
al R egistre.
b) Inspeccions periòdiques, com a mínim un
cop l’any, per tal de verificar el compliment del
que s’estableix en aquesta O rdre i en aquelles
altres normes que regulen la seva activitat, en
l’àmbit de les seves competències com a veterinaris oficials del D epartament d’A gricultura,
R amaderia i Pesca.
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de la R àpita, i quadrícula núm. 15 del polígon
de vivers de cultiu Tortosa A , de D eltebre, han
sol·licitat canviar-ne la titularitat.
La tramitació dels expedients s’ha realitzat
d’acord amb el que disposen la Llei 23/1984, de
25 de juny, de cultius marins; la Llei 1/1986, de 25
de febrer, de pesca marítima de Catalunya, i el
Decret 9/1987, de 15 de gener, sobre cria i recollida de marisc (D O G C núm. 798, de 2.2.1987).
A més, s’han acreditat les transmissions de la
propietat dels vivers mitjançant el document
adequat de compravenda.
A proposta de la D irecció G eneral de Pesca
i A fers Marítims,
R E SO LC:
A rticle 1
E s declara el senyor E nrique Bertolín Balaguer titular de la concessió administrativa de
la quadrícula núm. 42 del polígon de vivers de
cultius A lfacs A , de Sant Carles de la R àpita, i
el senyor Julián A lbujar A sparo titular de la
concessió administrativa de la quadrícula núm.
15 del polígon de vivers de cultius Tortosa A, de
D eltebre.
A rticle 2
E ls nous titulars se subroguen en els termini, els drets i les obligacions dels titulars anteriors, i estan obligats a observar les disposicions
vigents sobre aquesta matèria.
Barcelona, 31 de juliol de 2001
J O SE P G R A U I SE R IS
Conseller d’A gricultura R amaderia i Pesca
(01.200.152)

D ISPO SICIÓ

TR A NSITÒ R IA

E ls establiments dedicats a la neteja i la desinfecció de vehicles que quan entri en vigor
d’aquesta O rdre no es trobin inscrits al R egistre, hauran de sol·licitar la inscripció en el termini màxim de sis mesos des de la publicació
d’aquesta O rdre al D iari O ficial de la G eneralitat de Catalunya.
D ISPO SICIÓ

FINA L

A questa Ordre entrarà en vigor l’endemà de
la seva publicació al D iari O ficial de la G eneralitat de Catalunya.
Barcelona, 2 d’agost de 2001
J O SE P G R A U I SE R IS
Conseller d’A gricultura, R amaderia i Pesca
(01.200.119)

RESOLU CIÓ
de 31 de juliol de 2001, de canvi de titularitat de
dues concessions adm inistratives de cultius m arins dels term es m unicipals de Sant Carles de la
R àpita i D eltebre.
Els titulars de les concessions administratives
corresponents a la quadrícula núm. 42 del polígon de vivers de cultiu Alfacs A, de Sant Carles

*

