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Servizo fixo punto a 
punto.

1.427 - 1.452 / 1.492 - 1.518 MHz
1.525 - 1.530 MHz

2.025 - 2.110 / 2.200 - 2.290 MHz
2.290 - 2.300 MHz
3.600 - 4.200 MHz
4.500 - 5.000 MHz

5,9 - 6,4 / 6,4 - 7,1 GHz
7,725 - 7,975 GHz / 8,025 -

8,275 GHz
10,449 - 10,680 GHz

12,75 -13,25 GHz
14,47 - 14,753 / 14,865 -

15,173 GHz
15,285 - 15,350 GHz

17,7 - 19,7 GHz
21,2 - 21,4 GHz

22,0 - 22,6 / 23,0 - 23,6 GHz
27,9405 - 28,4445 / 28,9485 -

29,4525 GHz
27,8285 - 27,9405 GHz

31,0 - 31,3 GHz
37,0 - 39,5 GHz

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
E MEDIO RURAL E MARIÑO

 10204 REAL DECRETO 908/2008, do 30 de maio, polo 
que se modifica o Real decreto 2611/1996, do 
20 de decembro, polo que se regulan os pro-
gramas nacionais de erradicación de enfermi-
dades dos animais, no que respecta ao prazo 
máximo previsto para a autorización de vaci-
nación de femias bovinas contra a brucelose. 
(«BOE» 144, do 14-6-2008.)

O Real decreto 2611/1996, do 20 de decembro, polo 
que se regulan os programas nacionais de erradicación 
de enfermidades dos animais, establece na súa disposi-
ción transitoria cuarta, modificada mediante o Real 
decreto 1616/2005, do 30 de decembro, o prazo máximo e 
as condicións en que se poderá autorizar, cando a situa-
ción epidemiolóxica da enfermidade valorada en cada 
rexión así o aconselle, a vacinación contra a brucelose 
bovina de femias, en determinadas áreas ou explotacións, 
coa vacina RB-51 respecto da infección con brucella abor-
tus, ou coa vacina REV-1 respecto da infección con bruce-
lla melitensis.

En uso da devandita posibilidade, a Xunta de Extre-
madura e a Xunta de Castilla y León estableceron progra-
mas obrigatorios de vacinación coa mencionada vacina 
RB-51, de forma que, iniciada esta, se debe prever unha 
ampliación do prazo máximo previsto na devandita dis-
posición transitoria, que permita incluír as necesarias 
revacinacions ou novas vacinacións en zonas de actua-
ción onde a situación epidemiolóxica e o Programa nacio-
nal de erradicación da brucelose bovina así o aconsellen. 
Así mesmo, o Programa nacional de erradicación da bru-
celose bovina 2008-2010 prevé no seu anexo II a relación 
de bisbarras ou unidades veterinarias locais das dúas 
comunidades autónomas referidas onde se aplicará o 
programa especial de vacinación con RB51. Dado o carác-
ter plurianual do referido programa, as previsións de 
vacinación con RB1 esténdense ao ano 2010. Por iso, a 

norma básica débese modificar para ampliar ata o 31 de 
decembro de 2010 a posibilidade de uso da devandita 
vacina, o que permitirá, de forma adicional, que se outras 
comunidades autónomas deciden a súa aplicación, dis-
poña do período suficiente para que sexa eficaz.

Na elaboración deste real decreto foron consultadas 
as comunidades autónomas e as entidades representati-
vas dos intereses dos sectores afectados.

Na súa virtude, por proposta da ministra de Medio 
Ambiente, e Medio Rural e Mariño, de acordo co Consello 
de Estado e logo de deliberación de Consello de Ministros 
na súa reunión do día 30 de maio de 2008,

D I S P O Ñ O :

Artigo único. Modificación da disposición transitoria 
cuarta do Real decreto 2611/1996, do 20 de decembro, 
polo que se regulan os programas nacionais de erra-
dicación de enfermidades dos animais.

O punto primeiro da disposición transitoria cuarta do 
Real decreto 2611/1996, do 20 de decembro, polo que se 
regulan os programas nacionais de erradicación de enfer-
midades dos animais, queda redactado do seguinte 
modo:

«1. Sen prexuízo do disposto no artigo 14.1, ata 
o 31 de decembro de 2010 poderase autorizar, como 
excepción no referente á brucelose bovina, cando a 
situación epidemiolóxica da enfermidade valorada 
en cada rexión así o aconselle, a vacinación de 
femias, en determinadas áreas ou explotacións, coa 
vacina RB-51 respecto da infección con brucella 
abortus, ou coa vacina REV-1 respecto da infección 
con brucella melitensis.»

Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor o día seguinte ao da 
súa publicación no «Boletín Oficial del Estado» e terá 
efectos desde o 1 de xaneiro de 2008.

Dado en Madrid o 30 de maio de 2008.

JUAN CARLOS R.

A ministra de Medio Ambiente, e Medio Rural e Mariño,
ELENA ESPINOSA MANGANA 

MINISTERIO 
DE SANIDADE E CONSUMO

 10390 ORDE SCO/1730/2008, do 6 de xuño, pola que 
se modifica o anexo do Real decreto 1091/2000, 
do 9 de xuño, polo que se aproba a regulamen-
tación técnico-sanitaria específica dos alimen-
tos dietéticos destinados a usos médicos espe-
ciais. («BOE» 147, do 18-6-2008.)

O Real decreto 1091/2000, do 9 de xuño, polo que se 
aproba a regulamentación técnico-sanitaria específica dos 
alimentos dietéticos destinados a usos médicos especiais, 

Servizos Bandas

  


