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10574 REAL DECRETO 480/2002, do 31 de maio,
polo que se modifica a disposición transitoria
segunda do Real decreto 2611/1996, do 20
de decembro, polo que se regulan os progra-
mas nacionais de erradicación de enfermida-
des dos animais. («BOE» 131, do 1-6-2002.)

O Real decreto 2611/1996, do 20 de decembro,
polo que se regulan os programas nacionais de erra-
dicación de enfermidades dos animais, establece na súa
disposición transitoria segunda un prazo máximo para
o traslado de bovinos non afectados pola tuberculose
e pola brucelose, e procedentes de explotacións nas que
foi diagnosticada algunha destas enfermidades, a outras
comunidades autónomas, para a súa engorda e posterior
sacrificio.

En consideración á situación existente, e á vista dos
resultados dos programas nacionais de erradicación da
tuberculose e da brucelose, estímase conveniente posi-
bilitar que, ata o 31 de decembro de 2003 e respecto
dos bovinos que non reaccionasen positivos nunha explo-
tación afectada por tuberculose ou brucelose, se poida
autoriza-lo seu movemento, se ben só por unha vez, a
unha explotación de engorda, da cal unicamente pode-
rán ser trasladados ó matadoiro para o seu sacrificio.
En consecuencia, debe modificarse neste sentido a dis-
posición transitoria segunda do Real decreto
2611/1996.

Na elaboración deste real decreto foron consultadas
as comunidades autónomas e os sectores afectados.

Na súa virtude, por proposta do ministro de Agri-
cultura, Pesca e Alimentación, de acordo co Consello
de Estado e logo de deliberación do Consello de Minis-
tros na súa reunión do día 31 de maio de 2002,

D I S P O Ñ O :

Artigo único. Modif icación do Real decreto
2611/1996, do 20 de decembro.

A disposición transitoria segunda do Real decreto
2611/1996, do 20 de decembro, polo que se regulan
os programas nacionais de erradicación de enfermidades
dos animais, queda redactada do seguinte modo:

«Non obstante o disposto na alínea a) dos arti-
gos 19 e 24, e na alínea a) do punto 1 dos arti-
gos 22 e 27, os órganos competentes das comu-
nidades autónomas poderán autorizar, ata o 31 de
decembro de 2003, logo do illamento dos animais
sospeitosos e sacrificio dos reaccionantes positivos
de tuberculose e brucelose, o movemento dos
outros bovinos procedentes da explotación afec-
tada, sempre e cando o seu destino sexa exclu-
sivamente unha única explotación de engorda para
o seu posterior traslado ó matadoiro, logo de comu-
nicación á Comunidade Autónoma de destino.»

Disposición derradeira primeira. Título competencial.

Este real decreto ten carácter básico e díctase ó abeiro
do disposto no artigo 149.1.16.a da Constitución, polo
que se lle atribúe ó Estado a competencia exclusiva en
materia de bases e coordinación xeral da sanidade.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor o día seguinte ó
da súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid o 31 de maio de 2002.
JUAN CARLOS R.

O ministro de Agricultura, Pesca
e Alimentación,

MIGUEL ARIAS CAÑETE

MINISTERIO DO INTERIOR
10711 ORDE INT/1272/2002, do 22 de maio, pola

que se modifica parcialmente a Orde do 4 de
decembro de 2000, pola que se desenvolve
o capítulo III do título II do Regulamento xeral
de conductores, aprobado polo Real decreto
772/1997, do 30 de maio. («BOE» 133,
do 4-6-2002.)

A experiencia na aplicación práctica da Orde do 4
de decembro de 2000, pola que se desenvolve o capí-
tulo III do título II do Regulamento xeral de conductores
e se regulan as probas de aptitude para a obtención
do permiso e a licencia de conducción, aconsella intro-
ducir algunhas modificacións en canto ó modo de rea-
lización de certas probas, réxime de convocatorias, con-
trol dos cursos impartidos polas escolas particulares de
conductores, sinalización dos vehículos e criterios de
cualificación das probas prácticas de control de aptitudes
e comportamentos en circuíto cerrado e en circulación
en vías abertas ó tráfico xeral.

En canto ó vehículo utilizado polo profesor para as
clases prácticas de circulación en motocicletas, ó i-lo
dito vehículo ocupado por unha soa persoa, non existe
inconveniente en admitir que ese vehículo sexa outra
motocicleta, que permite unha maior facilidade no segui-
mento do alumno. En consecuencia, resulta necesario
modifica-lo parágrafo segundo do punto 6 da alínea séti-
ma da orde que prohibía a utilización de intercomuni-
cadores que tivesen contacto físico co oído. Este sistema
é o único posible a bordo dunha motocicleta e está per-
mitido excepcionalmente para as probas de aptitude polo
punto 3 do artigo 11 da Lei sobre tráfico, circulación
de vehículos de motor e seguridade vial.

Por outra parte, a forma de lles da-las instruccións
ós aspirantes á obtención de permisos de conducción
da clase A que padezan hipoacusia, que se encontraba
regulada no punto 8.3 do punto décimo terceiro, entre
as exencións, pásase ó lugar que lle corresponde, que
é o parágrafo terceiro do número 6 da punto sétimo,
dedicado á proba de control de aptitudes e comporta-
mentos en circulación en vías abertas ó tráfico xeral.

Co fin de que os aspirantes conten co tempo sufi-
ciente para a preparación das probas de control de coñe-
cementos, modifícase o parágrafo primeiro do punto
noveno, permitindo a presentación ás ditas probas antes
de cumpri-la idade mínima esixida para obte-lo permiso
ou licencia de que se trate.

Noutro ámbito, a experiencia positiva na aplicación
dun prazo entre convocatorias de probas non superadas
aconsella modifica-lo parágrafo segundo do punto nove-
no, impoñendo o dito prazo como regra xeral, axustado
ós intervalos máis usuais entre convocatorias, e esixindo
un número mínimo de clases prácticas que garanta unha
mellor preparación dos aspirantes.


