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I.  DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE MEDI AMBIENT, 
 I MEDI RURAL I MARÍ

10204 REIAL DECRET 908/2008, de 30 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, pel que fa al termini màxim previst per 
a l’autorització de vacunació de femelles bovines contra la brucel·losi.

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 seva disposició transitòria 
quarta, modificada mitjançant el Reial decret 1616/2005, de 30 de desembre, el termini 
màxim i les condicions en què es pot autoritzar, quan la situació epidemiològica de la 
malaltia valorada en 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 de vacunació 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 ho aconsellin. Així mateix, el Programa nacional d’eradicació de la brucel·losi 
bovina 2008-2010 preveu, al seu 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, les previsions de 
vacunació amb RB1 s’estenen a l’any 2010. Per això, la norma bàsica s’ha de modificar per 
ampliar fins al 31 de desembre de 2010 la possibilitat d’ús d’aquesta vacuna, cosa que ha de 
permetre, de manera addicional, que si altres comunitats autònomes decideixen aplicar-la, 
disposi del període suficient perquè sigui eficaç.

En l’elaboració d’aquest Reial decret han estat consultades les comunitats autònomes 
i les entitats representatives dels interessos 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 30 de maig de 2008,

D I S P O S O :

Article únic. Modificació 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.

L’apartat primer 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, queda redactat de la manera següent:

«1.  Sense perjudici del que disposa l’article 14.1, fins al 31 de desembre de 2010 
es pot autoritzar, com a excepció pel que fa a la brucel·losi bovina, quan la situació 
epidemiològica de la malaltia valorada en 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”.»
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Disposició final única. Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial 
de l’Estat» i té efectes des de l’1 de gener de 2008.

Madrid, 30 de maig de 2008.

JUAN CARLOS R.

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

ELENA ESPINOSA MANGANA
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