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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
1738 Reial decret 71/2016, de 19 de febrer, pel qual es modifiquen el Reial decret 

2611/1996, de 20 de desembre, pel qual es regulen els programes nacionals 
d’eradicació de malalties dels animals, i el Reial decret 1311/2012, de 14 de 
setembre, pel qual s’estableix el marc d’actuació per aconseguir un ús 
sostenible dels productes fitosanitaris.

El Reial decret 2611/1996, de 20 de desembre, pel qual es regulen els programes 
nacionals d’eradicació de malalties dels animals, estableix a la disposició transitòria quarta 
el termini màxim i les condicions en què es pot autoritzar, quan la situació epidemiològica 
de la malaltia valorada a cada regió així 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 l’esmentada vacuna RB-51, de manera que, 
iniciada aquesta, s’ha de preveure una ampliació del termini màxim previst a l’esmentada 
disposició transitòria, 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 així ho aconsellin. Així mateix, el Programa nacional 
d’eradicació de la brucel·losi bovina 2015/2016, aprovat mitjançant la Decisió núm. 
SANTE/VP/2015/ES/SI2.700776, de 30 de gener de 2015, preveu per a les actuacions en 
casos de rebrots de malaltia (declaració de zones d’especial incidència), la possibilitat de 
vacunació amb aquesta vacuna. Atès el caràcter plurianual de l’esmentat programa de 
vacunació, les previsions de vacunació amb RB51 s’estenen a l’any 2018. Per això, la 
norma bàsica s’ha de modificar per ampliar fins al 31 de desembre de 2018 la possibilitat 
d’ús de la vacuna, fet que ha de permetre, de manera addicional, que si altres comunitats 
autònomes decideixen la seva aplicació disposin del període suficient perquè sigui eficaç.

D’altra banda, la disposició addicional tercera del Reial decret 1311/2012, de 14 de 
setembre, pel qual s’estableix el marc d’actuació per aconseguir un ús sostenible dels 
productes fitosanitaris, preveu que el ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient elevi 
al Consell de ministres un projecte de reial decret en què s’estableixi el règim d’infraccions i 
sancions en matèria d’incompliments de l’esmentat Reial decret, en desplegament dels 
règims corresponents previstos a què es refereix el seu article 53. No obstant això, com a 
conseqüència de la no-finalització dels estudis duts a terme pel grup de treball instaurat a 
aquest efecte, de moment no és viable el compliment dels terminis que defineix el Reial 
decret. Per tant, es considera necessari modificar-ne la redacció actual, per incrementar el 
termini d’elaboració de l’esmentat reglament sancionador en dos anys.

De la mateixa manera, la disposició transitòria primera del Reial decret 1311/2012, 
de 14 de setembre, estableix que els carnets expedits en virtut de l’Ordre de 8 de març 
de 1994, per la qual s’estableix la normativa reguladora de l’homologació de cursos de 
capacitació per fer tractaments amb plaguicides, té validesa fins a l’1 de gener de 2016. 
Tanmateix, s’ha constatat la necessitat de mantenir la validesa dels carnets expedits 
segons l’Ordre fins a la data de caducitat que s’hi indica, en virtut de la millora de l’eficiència 
del sistema d’emissió i renovació dels carnets.

Aquest Reial decret es dicta en virtut de l’habilitació que contenen la disposició final 
cinquena de la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal, i la disposició final segona de 
la Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal, i de conformitat amb el que 
estableix l’article 149.1, regles 13a, 16a i 23a, de la Constitució espanyola, que atribueix a 
l’Estat la competència exclusiva en matèria de, respectivament, bases i coordinació de la 
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planificació general de l’activitat econòmica, bases i coordinació general de la sanitat, i 
legislació bàsica sobre protecció del medi ambient.

En la tramitació d’aquesta norma s’han consultat les comunitats autònomes i les 
entitats representatives dels sectors afectats.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, i 
del ministre de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la 
deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 19 de febrer de 2016,

DISPOSO:

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

L’apartat 1 de la disposició transitòria quarta del Reial decret 2611/1996, de 20 de 
desembre, pel qual es regulen els programes nacionals d’eradicació de malalties dels 
animals, se substitueix pel següent:

«1. Sense perjudici del que disposa l’article 14.1, fins al 31 de desembre 
de 2018 es pot autoritzar, com a excepció pel que fa a la brucel·losi bovina, quan la 
situació epidemiològica de la malaltia valorada a cada regió així 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.»

Article segon. Modificació del Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel qual 
s’estableix el marc d’actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes 
fitosanitaris.

El Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s’estableix el marc d’actuació 
per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris, queda modificat de la manera 
següent:

U. La disposició addicional tercera se substitueix per la següent:

«Disposició addicional tercera. Reglament sancionador.

En el termini màxim de quatre anys des de l’entrada en vigor d’aquest Reial 
decret, el ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient ha d’elevar al Consell de 
Ministres un projecte de reial decret en què s’estableixi el règim d’infraccions i 
sancions en matèria d’incompliments d’aquest Reial decret, en desplegament dels 
règims corresponents previstos a què es refereix l’article 53.»

Dos. L’apartat 1 de la disposició transitòria primera se substitueix pel següent:

«1. Als efectes que preveu l’article 17.1, els carnets expedits en virtut de 
l’Ordre de 8 de març de 1994, per la qual s’estableix la normativa reguladora de 
l’homologació de cursos de capacitació per fer tractaments amb plaguicides, 
mantenen la seva validesa fins a la data de caducitat que s’hi indica, data a partir de 
la qual els carnets s’han de renovar d’acord amb el que estableix l’article 20.»

Disposició final única. Entrada en vigor i aplicació.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat», i és aplicable des de l’1 de gener de 2016.

Madrid, 19 de febrer de 2016.

FELIPE R.

La vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
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