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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS
I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

2845 Reial decret 118/2021, de 23 de febrer, pel qual es modifica el Reial decret 
53/2013, d’1 de febrer, pel qual s’estableixen les normes bàsiques aplicables 
per a la protecció dels animals utilitzats en experimentació i altres fins 
científics, incloent-hi la docència.

El Reglament (UE) 2019/1010 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juny 
de 2019, relatiu a l’adaptació de les obligacions d’informació en l’àmbit de la legislació 
relativa al medi ambient i pel qual es modifiquen els reglaments (CE) núm. 166/2006 i (UE) 
núm. 995/2010 del Parlament Europeu i del Consell, les directives 2002/49/CE, 
2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE i 2010/63/UE del Parlament Europeu i del Consell, 
els reglaments (CE) núm. 338/97 i (CE) núm. 2173/2005 del Consell, i la Directiva 
86/278/CEE del Consell, modifica, entre altres normes, la Directiva 2010/63/UE del 
Parlament Europeu i del Consell, de 22 de setembre de 2010, relativa a la protecció dels 
animals utilitzats per a fins científics, incorporada a l’ordenament jurídic intern per mitjà 
del Reial decret 53/2013, d’1 de febrer, pel qual s’estableixen les normes bàsiques 
aplicables per a la protecció dels animals utilitzats en experimentació i altres fins científics, 
incloent-hi la docència.

Per això, sense perjudici de l’eficàcia i l’aplicabilitat directes del Reglament esmentat, 
és necessari, per seguretat jurídica, modificar el Reial decret 53/2013, d’1 de febrer, amb 
la finalitat última de simplificar i optimitzar l’accés a la informació. Les modificacions es 
refereixen a la publicació i l’eventual actualització dels resums no tècnics dels projectes 
autoritzats pels òrgans competents, així com als informes sobre l’aplicació del Reial decret 
i a la comunicació de dades estadístiques sobre usos d’animals en el marc de la norma 
esmentada.

D’altra banda, es proposa una nova redacció per a la remissió que conté l’article 34.2.e) 
de la norma de manera que es dissipin millor els dubtes que l’aplicació de la norma ha 
generat aquests anys i s’ajusti millor a la Directiva pel fet que el reenviament es refereix al 
text complet dels articles 9 i 25, en lloc de fer-ho a apartats concrets d’aquests preceptes. 
Es tracta, en definitiva, d’una decisió interna orientada a perfeccionar el text de la disposició 
reglamentària.

En la tramitació d’aquest Reial decret s’han consultat les comunitats autònomes i 
entitats representatives dels sectors afectats. Així mateix, aquest Reial decret s’ha sotmès 
al procediment d’audiència i informació públiques.

Aquesta norma s’adequa als principis de bona regulació a què es refereix l’article 129 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. En concret, compleix els principis de necessitat i eficàcia, i garanteix l’aplicació 
homogènia de la normativa a tot el territori nacional i, amb això, l’interès general. També 
s’adequa al principi de proporcionalitat, atès que no hi ha cap altra alternativa menys 
restrictiva de drets o que imposi menys obligacions al destinatari. Pel que fa als principis 
de seguretat jurídica, transparència i eficiència, la norma és coherent amb la resta de 
l’ordenament jurídic, persegueix un accés clar i senzill a aquesta i s’ha instat la participació 
de les parts interessades, i s’han evitat càrregues administratives innecessàries o 
accessòries.
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En virtut d’això, a proposta del ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, de la ministra 
de Sanitat i del ministre de Ciència i Innovació, d’acord amb el Consell d’Estat, i amb la 
deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 23 de febrer de 2021,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 53/2013, d’1 de febrer, pel qual s’estableixen 
les normes bàsiques aplicables per a la protecció dels animals utilitzats en 
experimentació i altres fins científics, incloent-hi la docència.

El Reial decret 53/2013, d’1 de febrer, pel qual s’estableixen les normes bàsiques 
aplicables per a la protecció dels animals utilitzats en experimentació i altres fins científics, 
incloent la docència, queda modificat com segueix:

U. La lletra e) de l’article 34.2 queda redactada com segueix:

«e) un examen de les situacions i excepcions que preveuen els articles 6, 7, 9, 
19, 20, 21, 22, 23, 25, 26 i 29; i»

Dos. L’article 36 queda redactat com segueix:

«Article 36. Resums no tècnics dels projectes.

1. A l’efecte de la seva publicació, els òrgans competents han de presentar a 
la Comissió Europea, per mitjans electrònics, els resums no tècnics dels projectes, 
així com les actualitzacions d’aquests, en un termini màxim de sis mesos des de la 
seva autorització. Aquests resums, que han de presentar els responsables dels 
projectes, han de ser anònims i, per això, no han de contenir denominacions 
d’usuaris, noms de persones, ni cap altra dada de caràcter personal.

2. Sempre que la propietat intel·lectual i la informació confidencial quedin 
protegides, el resum no tècnic del projecte ha d’incloure, almenys, el següent:

a) informació sobre els objectius del projecte, inclosos els perjudicis i els 
beneficis previstos, així com el nombre i el tipus d’animals que s’han d’utilitzar;

b) la demostració del compliment del requisit de reemplaçament, reducció i 
refinament.

3. Els òrgans competents poden exigir que el resum no tècnic del projecte 
especifiqui si aquest s’ha de sotmetre a una avaluació retrospectiva i, en aquest cas, 
establir el termini. En aquest cas, el resum no tècnic del projecte s’ha d’actualitzar 
amb els resultats de l’avaluació retrospectiva en un termini de sis mesos a partir de 
la finalització d’aquesta avaluació retrospectiva.

4. La informació a què es refereixen els apartats 1 i 3 s’ha de presentar per a 
la seva publicació en el format comú que estableixi la Comissió Europea.»

Tres. L’article 41.4 queda redactat de la manera següent:

«4. Els punts de contacte que estableix l’apartat anterior, a efectes del 
compliment de l’obligació de comunicació d’informació a la Comissió Europea, han 
d’elaborar informes amb la freqüència, el format i el contingut que estableixi la 
Comissió Europea o, si s’escau, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, en 
coordinació amb les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla. Aquests 
informes s’han de remetre anualment al Ministeri esmentat, i es fixa com a data límit 
el 31 de març.»
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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, 23 de febrer de 2021.

FELIPE R.

La vicepresidenta primera del Govern i ministra de la Presidència, 
Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica,

CARMEN CALVO POYATO
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