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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE MEDI AMBIENT, I MEDI RURAL I MARÍ
10458 Reial decret 727/2011, de 20 de maig, pel qual es modifica el Reial decret 

2611/1996, de 20 de desembre, pel qual es regulen els programes nacionals 
d’eradicació de malalties dels animals.

El Reial decret 2611/1996, de 20 de desembre, pel qual es regulen els programes 
nacionals d’eradicació de malalties dels animals, estableix el règim de moviment dels 
animals de les espècies bovina, ovina i cabrum, en funció del resultat de l’execució dels 
programes esmentats. A fi d’aclarir determinats aspectes d’aquest règim de moviments, cal 
eliminar la figura de l’explotació de preencebament i especificar els criteris per al moviment 
des d’explotacions d’encebament o encebador, cosa que fa necessari modificar parcialment 
els articles 3, 17, 22 i 42 i l’annex 6.

Així mateix, el Reial decret 2611/1996, de 20 de desembre, estableix a la disposició 
transitòria quarta, modificada mitjançant el Reial decret 908/2008, de 30 de maig, el termini 
màxim i les condicions en què es pot autoritzar, quan la situació epidemiològica de la 
malaltia valorada a cada regió ho aconselli, la vacunació contra la brucel·losi bovina de 
femelles, en determinades àrees o explotacions, amb la vacuna RB-51 respecte de la 
infecció amb Brucella abortus, o amb la vacuna REV-1 respecte de la infecció amb Brucella 
melitensis.

En ús d’aquesta possibilitat, la Junta d’Extremadura i la Junta de Castella i Lleó han 
establert programes obligatoris vacunals amb la vacuna RB-51, de manera que, iniciada 
aquesta, s’ha de preveure una ampliació del termini màxim previst a la disposició transitòria 
esmentada, que permeti preveure les necessàries revacunacions o noves vacunacions en 
zones d’actuació on la situació epidemiològica i el Programa nacional d’eradicació de la 
brucel·losi bovina ho aconsellin. Així mateix, el Programa nacional d’eradicació de la 
brucel·losi bovina per a l’any 2011, aprovat mitjançant la Decisió 2010/712/UE de la 
Comissió, de 23 de novembre de 2010, per la qual s’aproven els programes anuals i 
plurianuals i la contribució financera de la Unió per a l’eradicació, el control i la vigilància 
de determinades malalties dels animals i zoonosis, presentats pels estats membres per a 
l’any 2011 i anys successius, preveu a l’annex II la relació de comarques o unitats 
veterinàries locals de les dues comunitats autònomes esmentades on s’ha d’aplicar el 
programa especial de vacunació amb RB51. Atès el caràcter plurianual d’aquest programa 
de vacunació (mínim 5 anys), les previsions de vacunació amb RB-51 s’estenen a l’any 
2014. Per això, la norma bàsica s’ha de modificar per ampliar fins al 31 de desembre de 
2014 la possibilitat d’ús d’aquesta vacuna, fet que permetrà, de forma addicional, que si 
altres comunitats autònomes decideixen aplicar-la, disposin del període suficient perquè 
sigui eficaç.

Dins del marc esmentat, atès que actualment es disposa d’una àmplia experiència 
quant a l’ús de la vacuna RB51 a Espanya, convé suprimir l’apartat i) de la disposició 
transitòria quarta amb la finalitat d’equiparar els moviments de les explotacions vacunades, 
dins del territori nacional, a la resta d’explotacions qualificades o en fase de qualificació 
com a B3.

Així mateix, una vegada que ja no és aplicable la disposició transitòria cinquena, convé 
modificar-la per preveure el necessari règim d’adaptació a la nova situació, per a les 
explotacions de preencebament de bestiar boví no qualificades.

Addicionalment, és necessari modificar l’annex 3, ja que la Unió Europea ha autoritzat 
un nou mètode per detectar la leucosi bovina enzoòtica. Sense perjudici de l’aplicació 
directa de la decisió comunitària aprovada a l’efecte, per seguretat jurídica es considera 
necessari mencionar-la a l’annex esmentat.
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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 la tramitació d’aquesta norma han estat consultades les comunitats autònomes i les 
entitats representatives dels sectors afectats.

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 20 de maig de 2011,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 2611/1996, de 20 de desembre, pel qual es 
regulen els programes nacionals d’eradicació de malalties dels animals.

El Reial decret 2611/1996, de 20 de desembre, pel qual es regulen els programes 
nacionals d’eradicació de malalties dels animals, es modifica en els termes següents:

U. L’apartat G) de l’article 3 se substitueix pel següent i se’n suprimeix l’apartat H).

«G) Explotació d’encebament o encebador: la que està dedicada a l’engreix 
d’animals de l’espècie bovina, o de les espècies ovina o cabrum, i el destí directe 
posterior dels quals només pot ser una altra o altres explotacions d’encebament o 
centres de concentració o un escorxador, sempre que l’explotació d’encebament 
d’origen estigui qualificada, o exclusivament i directament l’escorxador, si no està 
qualificada.

Són explotacions d’encebament qualificades les de bestiar boví amb estatut 
d’oficialment indemnes de brucel·losi bovina, oficialment indemnes de tuberculosi 
bovina i oficialment indemnes de leucosi bovina enzoòtica, o de bestiar oví o cabrum 
indemnes o oficialment indemnes de brucel·losi, d’acord amb el que preveu l’annex 
6.

A les mateixes instal·lacions de la mateixa explotació d’encebament no s’hi 
poden barrejar animals de l’espècie bovina amb animals de les espècies ovina i/o 
cabrum.»

Dos. L’apartat 4 de l’article 17 se substitueix pel següent:

«4. Quan a petició de part es realitzin proves de control en animals procedents 
d’explotacions d’encebament o encebadors amb destinació a sacrifici, i com a 
resultat d’això es diagnostiquin animals amb resultats desfavorables, és obligatori 
sacrificar-los per bé que no seran indemnitzats per això.»

Tres. L’apartat 4 de l’article 22 se substitueix pel següent i se’n suprimeix l’apartat 6:

«4. Els òrgans competents de les comunitats autònomes han d’adoptar les 
mesures necessàries perquè es portin a terme únicament els següents moviments 
d’animals amb destinació a encebadors, i queden prohibits la resta de moviments:

a) Els animals procedents d’explotacions del tipus B4, sempre que a més 
siguin del tipus T3, i oficialment indemnes de leucosi bovina enzoòtica, poden tenir 
com a destí qualsevol encebador, amb independència de la seva qualificació.

b) Els animals procedents d’explotacions del tipus B4, sempre que a més 
siguin del tipus T2 negatiu, i oficialment indemnes de leucosi bovina enzoòtica, 
poden tenir com a destí només encebadors no qualificats.

c) Els animals procedents d’explotacions del tipus B3, sempre que a més 
siguin del tipus T3 o T2 negatiu, i oficialment indemnes de leucosi bovina enzoòtica, 
poden tenir com a destí només encebadors no qualificats.

d) Els animals procedents d’explotacions del tipus B2 negatives, que a més 
siguin del tipus T3 o T2 negatives, poden tenir com a destí només encebadors no 
qualificats.»
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Quatre. L’apartat 4 de l’article 42 se substitueix pel següent:

«4. Els òrgans competents de les comunitats autònomes han d’adoptar les 
mesures necessàries perquè es portin a terme únicament els següents moviments 
directes d’animals amb destinació a explotacions d’encebament o encebadors, o 
entre aquests:

a) Els animals procedents d’explotacions de tipus M4 o M3 poden tenir com a 
destí qualsevol explotació d’encebament o encebador, i els d’explotacions del tipus 
M2 negatives, només explotacions d’encebament o encebadors no qualificades.

b) No obstant això, els animals procedents d’una explotació qualificada com a 
M3 o d’un encebador qualificat com a indemne de brucel·losi només pot tenir com a 
destí una altra explotació d’encebament o encebador qualificada com a oficialment 
indemne de brucel·losi sempre que no hagin estat mai vacunats contra la brucel·losi 
o, si ho han estat, que hagi estat més de dos anys abans.»

Cinc. Es modifica el títol de la disposició addicional única.

«Disposició addicional primera. Caràcter bàsic.»

Sis. S’afegeix una nova disposició addicional segona, amb el contingut següent:

«Disposició addicional segona. Aplicabilitat dels programes nacionals.

Sense perjudici del que preveu aquesta norma, és aplicable el contingut dels 
programes nacionals d’eradicació de la brucel·losi bovina, tuberculosi bovina i 
brucel·losi ovina i cabruna, aprovats anualment a escala nacional pel Comitè 
Nacional del Sistema d’Alerta Sanitària Veterinària, i a escala de la Unió Europea 
mitjançant decisió comunitària per al seu cofinançament, i als quals s’ha de donar 
publicitat mitjançant resolució de la Direcció General de Recursos Agrícoles i 
Ramaders i a través de la pàgina web del Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i 
Marí.»

Set. L’apartat 1 de la disposició transitòria quarta se substitueix pel següent, i se’n 
suprimeix l’apartat 3.i).

«1. Sense perjudici del que disposa l’apartat 1 de l’article 14, fins al 31 de 
desembre de 2014 es pot autoritzar, com a excepció quant a la brucel·losi bovina, 
quan la situació epidemiològica de la malaltia valorada a cada regió ho aconselli, la 
vacunació de femelles, en determinades àrees o explotacions, amb la vacuna RB-51 
respecte de la infecció amb Brucella abortus, o amb la vacuna REV-1 respecte de la 
infecció amb Brucella melitensis.»

Vuit. La disposició transitòria cinquena se substitueix per la següent:

«Disposició transitòria cinquena. Explotacions de preencebament de bestiar boví 
no qualificades.

No obstant el que estableix aquest Reial decret, les explotacions de 
preencebament de bestiar boví no qualificades definides en el Reial decret 51/2004, 
de 19 de gener, pel qual es modifica aquest Reial decret, i que treballaven com a tals 
fins a l’entrada en vigor del present Reial decret, poden enviar transitòriament, fins 
al 31 d’octubre de 2011, animals d’edat inferior a vuit mesos cap a explotacions 
d’encebament no qualificades, per a la qual cosa és necessari efectuar, en el cas 
d’animals de l’espècie bovina més grans de sis setmanes, proves de diagnòstic de 
tuberculosi dins els trenta dies anteriors a la realització del moviment, amb resultat 
negatiu.»
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Nou. L’annex 3 se substitueix pel següent:

«ANNEX 3

Diagnòstic de leucosi bovina enzoòtica

1. La detecció de la leucosi bovina enzoòtica s’ha de fer mitjançant les proves 
que preveu la Decisió 2009/976/UE de la Comissió, de 15 de desembre de 2009, 
per la qual es modifica l’annex D de la Directiva 64/432/CEE del Consell pel que fa 
a les proves de diagnòstic de la leucosi bovina enzoòtica.

2. El Laboratori Central de Sanitat Animal ubicat a Algete (Madrid), del Ministeri 
de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, és el designat com a Laboratori Nacional de 
Referència per a la leucosi bovina enzoòtica.»

Deu. L’annex 6 se substitueix pel següent:

«ANNEX 6

Qualificació sanitària d’explotacions d’encebadors

Totes les proves s’han de dur a terme a sol·licitud del titular de l’encebador, i és 
a càrrec seu el cost de la realització.

L’obtenció, el manteniment, la suspensió, la recuperació o la retirada de l’estatut 
d’encebador qualificat es regeixen pel que disposen els apartats I i II de l’annex I del 
Reial decret 1716/2000, de 13 d’octubre, per al bestiar boví, i el capítol I o el capítol 
II de l’annex A del Reial decret 2121/1993, de 3 de desembre, per a l’oví o cabrum, 
amb les especialitats següents:

a) Per a l’obtenció del títol, en el bestiar boví, és necessari que l’explotació es 
compongui exclusivament amb animals procedents de ramats oficialment indemnes 
de tuberculosi, oficialment indemnes de brucel·losi i oficialment indemnes de leucosi 
bovina enzoòtica, i que després de compondre’s s’hagin realitzat les proves que 
preveu l’annex I esmentat del Reial decret 1716/2000, de 13 d’octubre, amb resultat 
favorable.

b) Per al manteniment del títol, les proves efectuades per obtenir el títol tenen 
una validesa d’un any als efectes de la realització de les proves anuals exigides dins 
dels programes nacionals d’eradicació de la tuberculosi i la brucel·losi bovina, o de 
la brucel·losi ovina i cabruna, que s’executen a la comunitat autònoma corresponent.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 20 de maig de 2011.

JUAN CARLOS R.

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

ROSA AGUILAR RIVERO
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