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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
536 Reial decret 5/2014, de 10 de gener, pel qual es modifica el Reial decret 

1330/1997, d’1 d’agost, d’integració de serveis perifèrics i d’estructura de les 
delegacions del Govern, pel que fa al Laboratori Arbitral Agroalimentari de 
Santander i al Laboratori Central de Sanitat Animal de Santa Fe, Granada.

La Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i funcionament de l’Administració General 
de l’Estat, a l’article 33 estableix el principi general d’integració dels serveis territorials a 
les delegacions de Govern, i preveu l’excepció dels casos «en què per les singularitats de 
les seves funcions o pel volum de gestió sigui aconsellable la dependència directa dels 
òrgans centrals corresponents, en nom d’una major eficàcia en la seva actuació».

L’article 34.1 estableix que «els serveis no integrats a les delegacions de Govern 
s’han d’organitzar territorialment atenent el compliment dels seus fins i la naturalesa de 
les funcions que hagin de dur a terme». Al seu torn el 34.2. estableix que l’organització 
d’aquests serveis s’ha d’establir per reial decret a proposta conjunta del ministre 
corresponent i del ministre d’Administracions Públiques, (actualment Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques), quan prevegi unitats amb nivell de subdirecció general o 
equivalents, o per ordre conjunta, quan afecti òrgans inferiors.

Al seu torn l’article 35 estableix que els serveis no integrats depenen de l’òrgan central 
competent sobre el sector d’activitat en què hi operin, el qual els ha de fixar els objectius 
concrets d’actuació i controlar-ne l’execució, així com el funcionament dels serveis.

L’organització territorial dels serveis perifèrics i de les delegacions i subdelegacions 
de Govern, la va establir el Reial decret 1330/1997, d’1 d’agost, d’integració de serveis 
perifèrics i d’estructura de les delegacions del Govern, i la va deplegar l’Ordre del Ministeri 
de la Presidència de 7 de novembre de 1997.

D’acord amb l’article 1.4 del Reial decret 1330/1997, d’1 d’agost, es van integrar a les 
delegacions del Govern tots els serveis corresponents a les direccions provincials de 
l’aleshores Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

El Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient té dos laboratoris agroalimentaris, 
un, el Laboratori Arbitral Agroalimentari de Madrid, integrat funcionalment i orgànicament 
al Departament, i el Laboratori Agroalimentari de Santander, integrat orgànicament a la 
Delegació del Govern de Cantàbria. També té dos laboratoris de sanitat i genètica animal, 
el Laboratori Central de Veterinària, a Algete (Madrid), integrat funcionalment i 
orgànicament al Departament, i el Laboratori Central de Sanitat Animal, a Santa Fe, 
Granada, integrat orgànicament a la Subdelegació del Govern de Granada. 
Independentment d’altres funcions, actuen com a laboratoris de referència en diverses 
àrees i de col·laboració amb les comunitats autònomes en la realització d’anàlisis, la 
normalització de mètodes analítics i la proposta de mètodes oficials.

Els laboratoris són entitats especialitzades en la realització d’unes funcions amb un 
gran contingut tecnicocientífic i, per tant, es caracteritzen per la singularitat de les funcions 
que porten a terme. La designació com a laboratoris de referència de la Unió Europea i 
nacionals en determinades matèries exigeix el compliment de requisits molt estrictes, que 
només es poden aconseguir amb una adequada elecció i qualitat dels mitjans materials i 
personals posats a la seva disposició.

És convenient unificar el sistema de gestió de tots els laboratoris que tenen la mateixa 
naturalesa, atesa la seva complexa gestió ja que són laboratoris de referència, i són 
entitats especialitzades amb marcat caràcter tecnicocientífic respecte a les funcions que 
porten a terme i per la singularitat d’aquestes.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 17  Dilluns 20 de gener de 2014  Secc. I. Pàg. 2

És procedent, per això, exceptuar el Laboratori Agroalimentari de Santander i el 
Laboratori Central de Sanitat Animal de Santa Fe, Granada, de la seva integració en els 
serveis perifèrics i d’estructura de les delegacions del Govern.

Aquest Reial decret es dicta en aplicació dels articles 33 i 34 de la Llei 6/1997, de 14 
d’abril.

En virtut d’això, a proposta conjunta del ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi 
Ambient i del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el Consell 
d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 10 de 
gener de 2014,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 1330/1997, d’1 d’agost, d’integració de serveis 
perifèrics i d’estructura de les delegacions del Govern.

L’article 1.4 del Reial decret 1330/1997, d’1 d’agost, d’integració de serveis perifèrics i 
d’estructura de les delegacions del Govern, se substitueix pel següent:

«4. Del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient: els serveis 
corresponents a les direccions provincials del Departament, que queden 
suprimides. No obstant això, s’exceptua de la integració en els serveis perifèrics i 
d’estructura de la Delegació del Govern a Cantàbria el Laboratori Agroalimentari de 
Santander, i de la Subdelegació del Govern a Granada, el Laboratori Central de 
Sanitat Animal, situat a Santa Fe, Granada. Els dos laboratoris depenen 
orgànicament i funcionalment del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi 
Ambient.»

Disposició addicional primera. Dependència orgànica.

1. El Laboratori Agroalimentari de Santander passa a dependre de la Direcció 
General de la Indústria Alimentària, a través de la Subdirecció General de Control i de 
Laboratoris Alimentaris.

2. El Laboratori Central de Sanitat Animal, a Santa Fe, Granada, passa a dependre 
de la Direcció General de Sanitat de la Producció Agrària, a través de la Subdirecció 
General de Sanitat i Higiene Animal i Traçabilitat.

Disposició addicional segona. Coordinació.

Els titulars del Laboratori Agroalimentari de Santander i el Laboratori Central de 
Sanitat Animal de Santa Fe han de prestar la col·laboració que necessitin els delegats del 
Govern i, si s’escau, els subdelegats del Govern, així com dels òrgans competents de les 
comunitats autònomes.

Disposició addicional tercera. Adscripció de béns.

Els béns immobles, els vehicles i la maquinària, els equips informàtics i de 
comunicacions, els equipaments i els béns mobles, així com la resta de mitjans materials 
del Laboratori Agroalimentari de Santander i del Laboratori Central de Sanitat Animal 
situat a Santa Fe, Granada, s’adscriuen al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi 
Ambient, mitjançant l’acta corresponent, amb acord del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques.

Disposició transitòria primera. Llocs de treball afectats per la reestructuració.

1. Els llocs de treball que hi ha al Laboratori Agroalimentari de Santander i al 
Laboratori Central de Sanitat Animal situat a Santa Fe, Granada, s’adscriuen 
provisionalment, per resolució del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, al 
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Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, fins que no entri en vigor la nova 
relació de llocs de treball.

Aquests llocs es retribueixen amb càrrec als crèdits pressupostaris del Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques fins que s’efectuï l’adequació corresponent dels 
crèdits.

2. El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i el Ministeri d’Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient han d’adequar els pressupostos del capítol I que correspon a 
l’exercici 2014, sobre la base del que conté aquest Reial decret.

3. La nova relació de llocs de treball en cap cas pot suposar un increment de la 
despesa pública.

Disposició transitòria segona. Gestió financera i de personal fins al tancament de 
l’exercici de 2013.

Els actes de disposició dels crèdits necessaris per a les retribucions del personal o el 
funcionament dels laboratoris, així com les actuacions de gestió del personal d’aquests, 
els continua portant a terme el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques fins que 
s’efectuï l’adequació corresponent dels crèdits.

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, 10 de gener de 2014.

JUAN CARLOS R.

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