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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT
9661 Reial decret 1001/2012, de 29 de juny, pel qual es modifica el Reial decret 

1228/2001, de 8 de novembre, pel qual s’estableixen mesures específiques 
de lluita i eradicació de la febre catarral ovina o llengua blava.

La Directiva 2000/75/CE del Consell, de 20 de novembre, per la qual s’estableixen 
disposicions específiques relatives a les mesures de lluita i eradicació de la febre catarral 
ovina, incorporada a l’ordenament jurídic intern per mitjà del Reial decret 1228/2001, de 8 
de novembre, pel qual s’aproven disposicions específiques relatives a les mesures de 
lluita i eradicació de la febre catarral ovina, inclou normes sobre vacunació enfront 
d’aquesta malaltia. Aquestes normes es basen en l’experiència amb les anomenades 
«vacunes vives modificades», o «vacunes vives atenuades», que eren les úniques 
vacunes disponibles quan fa una dècada es va adoptar la Directiva. La utilització 
d’aquestes vacunes pot originar la circulació indesitjada del virus vacunal en animals no 
vacunats. No obstant això, els últims anys diverses empreses han desenvolupat vacunes 
inactivades contra el virus de la febre catarral ovina, que han tingut un ús ampli en la Unió 
Europea, vacunes l’ús de les quals no presenta risc de circulació indesitjada del virus 
vacunal.

Actualment hi ha un ampli consens a considerar que la utilització d’aquestes vacunes 
és la millor eina per lluitar contra la febre catarral ovina i prevenir la malaltia clínica. 
Tanmateix, el seu ús estava limitat per les normes existents, que disposaven l’ús de 
vacunes només en zones en què hi havia hagut casos de la malaltia i que, per tant, havien 
estat subjectes a restriccions dels moviments d’animals. A fi de fer més flexibles les 
normes de vacunació, recentment s’ha publicat la Directiva 2012/5/UE, de 14 de març de 
2012, que modifica la Directiva 2000/75/CE del Consell, pel que fa a la vacunació contra 
la febre catarral ovina.

La present proposta modifica les normes sobre vacunació que actualment estableix el 
Reial decret 1228/2001, a fi d’incorporar a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 
2012/5/UE, tenint en compte que ara es disposa de vacunes inactivades que també es 
poden utilitzar amb bons resultats i sense cap risc fora de les zones subjectes a 
restriccions dels moviments d’animals. Tanmateix, no s’ha d’excloure l’ús de vacunes 
vives atenuades, amb les degudes mesures preventives, ja que encara pot ser necessari 
en determinades circumstàncies, per exemple, si apareix un nou serotip del virus de la 
febre catarral ovina per al qual no es disposa de vacunes inactivades.

Així mateix, és procedent actualitzar el règim sancionador.
En l’elaboració d’aquesta disposició han estat consultades les comunitats autònomes 

i les entitats representatives dels sectors afectats.
Aquest Reial decret es dicta en virtut de l’habilitació expressa que preveu la disposició 

final cinquena de la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal.
En virtut d’això, a proposta del ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, 

d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la 
reunió del dia 29 de juny de 2012,
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DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 1228/2001, de 8 de novembre, pel qual 
s’estableixen mesures específiques de lluita i eradicació de la febre catarral ovina o 
llengua blava.

El Reial decret 1228/2001, de 8 de novembre, pel qual s’estableixen mesures 
específiques de lluita i eradicació de la febre catarral ovina o llengua blava, queda 
modificat de la manera següent:

U. A l’article 2, s’hi afegeix la lletra j), amb el contingut següent:

«j) Vacunes vives atenuades: vacunes que es produeixen adaptant aïllats de 
camp del virus de la febre catarral ovina mitjançant passis seriats en cultius de 
teixits o en ous embrionats de gallina.»

Dos. L’article 7 se substitueix pel següent:

«Article 7. Vacunació.

1. Es pot autoritzar l’ús de vacunes contra la llengua blava sempre que 
aquesta decisió es basi en una avaluació de risc específica portada a terme per 
l’autoritat competent:

L’anàlisi de risc ha de ser examinada pel Comitè Nacional del Sistema d’Alerta 
Sanitària Veterinària que regulen els articles 27 i 28 de la Llei 8/2003, de 24 
d’abril, de sanitat animal, que pot elevar a les autoritats competents les 
corresponents recomanacions o propostes sobre l’ús de vacunes.

La Direcció General de Sanitat de la Producció Agrària del Ministeri 
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient ha d’informar la Comissió de la Unió 
Europea en cas que es decideixi l’ús de les vacunes.

2. Sempre que s’utilitzin vacunes vives atenuades, l’autoritat competent ha 
d’establir:

a) Una zona de protecció que abasti almenys la zona de vacunació.
b) Una zona de vigilància que consisteixi en una àrea del territori amb una 

amplitud de 50 quilòmetres com a mínim a partir dels límits de la zona de protecció.»

Tres. L’article 10.3 se substitueix pel següent:

«3. La zona de vigilància ha de consistir en una part del territori d’una amplitud 
de 50 quilòmetres com a mínim a partir dels límits de la zona de protecció i en la 
qual no s’hagi practicat cap vacunació contra la febre catarral ovina amb vacunes 
vives atenuades durant els dotze mesos anteriors.»

Quatre. L’article 12 se substitueix pel següent:

«Article 12. Mesures a adoptar a la zona de vigilància.

L’autoritat competent ha de garantir que a la zona de vigilància:

1. S’apliquen les mesures a què es refereix l’apartat 1 de l’article anterior.
2. Es prohibeix qualsevol vacunació contra la febre catarral ovina utilitzant 

vacunes vives atenuades.»

Cinc. L’article 15 se substitueix pel següent:
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«Article 15. Infraccions i sancions.

En cas d’incompliment del que disposa aquest Reial decret, és aplicable el 
règim d’infraccions i sancions que preveu la Llei 8/2003, de 24 d’abril, sense 
perjudici de les responsabilitats civils, penals o d’un altre ordre que corresponguin.»

Disposició final primera. Incorporació de dret de la Unió Europea.

Mitjançant aquest Reial decret s’incorpora al dret espanyol la Directiva 2012/5/UE, 
de 14 de març de 2012, que modifica la Directiva 2000/75/CE del Consell, pel que fa a la 
vacunació contra la febre catarral ovina.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 29 de juny de 2012.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient,
MIGUEL ARIAS CAÑETE
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