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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA I PESCA,
ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

4023 Ordre APM/320/2017, d’11 d’abril, per la qual es modifica l’Ordre 
AAA/1424/2015, de 14 de juliol, per la qual s’estableixen mesures específiques 
de protecció en relació amb la llengua blava.

La lluita contra els diferents serotips del virus de la llengua blava que s’han detectat a 
Espanya s’ha portat a terme mitjançant un programa de vigilància, un programa de 
vacunació i el control dels moviments dels animals sensibles a la malaltia. L’adaptació dels 
programes de lluita a l’evolució epidemiològica de la malaltia s’ha fet mitjançant ordres 
ministerials successives, l’última de les quals ha estat l’Ordre AAA/1424/2015, de 14 de 
juliol, per la qual s’estableixen mesures específiques de protecció en relació amb la llengua 
blava, modificada en successives ocasions a fi d’ampliar les zones de restricció per als 
serotips 1 i 4, incloure la zona de vacunació contra el serotip 8 i adaptar les condicions dels 
moviments d’animals susceptibles com a resposta a l’evolució epidemiològica de la 
malaltia durant aquest període.

La vacunació ha demostrat ser l’eina més eficaç per al control de la malaltia, si bé com 
que es tracta d’una malaltia vectorial, per aconseguir aquest objectiu és necessari establir 
una estratègia comuna regional de vacunació, per la qual cosa es considera convenient 
modificar l’estratègia de vacunació preventiva contra el serotip 8 del virus de la llengua 
blava a la franja fronterera espanyola, i establir la voluntarietat en la vacunació contra 
aquest, tot això sense perjudici que les autoritats competents puguin establir l’obligatorietat 
d’aquesta vacunació en els territoris en què, sobre la base de la situació epidemiològica, 
ho considerin necessari.

Aquesta vacunació en zona lliure, de la qual ja ha estat degudament informada la 
Comissió Europea, està prevista per la Directiva 2012/5/UE del Parlament Europeu i del 
Consell, 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, incorporada al nostre ordenament 
mitjançant el 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, i així es permet l’ús de vacunes 
inactivades fora de les zones subjectes a restriccions dels moviments d’animals.

D’altra banda, es considera necessari introduir la vacunació obligatòria en cas que es 
detecti la circulació del virus a Espanya, sobre la base dels articles 7 i 11.2 del Reial 
decret 1228/2001, de 8 de novembre, i amb la finalitat de limitar la disseminació d’aquest 
a la resta del territori nacional, i permetre mantenir zones lliures de la malaltia.

En conseqüència, és procedent modificar l’Ordre AAA/1424/2015, de 14 de juliol, a fi 
de modificar les condicions de la vacunació contra el serotip 8.

En el procediment d’elaboració d’aquesta disposició s’han consultat les comunitats 
autònomes i els sectors afectats.

En virtut d’això, a l’empara del que estableixen l’article 8 de la Llei 8/2003, de 24 
d’abril, de sanitat animal, i la disposició final segona 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, i d’acord amb el Consell d’Estat, disposo:

Article únic. Modificació de l’Ordre AAA/1424/2015, de 14 de juliol, per la qual 
s’estableixen mesures específiques de protecció en relació amb la llengua blava.

L’Ordre AAA/1424/2015, de 14 de juliol, per la qual s’estableixen mesures específiques 
de protecció en relació amb la llengua blava, queda modificada de la manera següent:



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 87  Dimecres 12 d'abril de 2017  Secc. I. Pàg. 2

U. La lletra a) de l’apartat 1 de l’article 4 se substitueix per la següent:

«a) Els animals d’espècie ovina o bovina procedents de les respectives zones 
de vacunació que preveuen els apartats 1 i 2 de l’article 6, així com els que 
procedeixin d’una zona restringida establerta a causa de la notificació d’un focus de 
virus de llengua blava en el territori nacional, cas en què, fora de l’estació lliure de 
vectors, només s’autoritza el moviment si es tracta d’animals:

1r Procedents d’explotacions vacunades, i
2n Vacunats contra els respectius serotips o animals de menys de 4 mesos 

procedents de mares vacunades, i
3r Transportats en vehicles que s’han de desinsectar abans de la càrrega.

No obstant això, els animals d’espècies sensibles a la llengua blava procedents 
d’explotacions situades a les zones restringides en el territori nacional establertes 
després de la notificació d’un focus de llengua blava en un país fronterer amb 
Espanya, es poden moure per a la vida o el sacrifici directament cap a una zona 
lliure o cap a un territori d’altres estats membres amb les condicions que estableix a 
aquest efecte el Reglament (CE) núm. 1266/2007, de la Comissió, de 26 d’octubre.»

Dos. S’afegeix un apartat 3 bis a l’article 6, amb la redacció següent:

«3 bis. La vacunació contra el virus de la llengua blava dels animals de les 
espècies ovina i bovina de més de 3 mesos d’edat és obligatòria en cas que aquests 
animals s’ubiquin en una zona restringida establerta a causa de la circulació del 
virus en el territori nacional.»

Tres. L’apartat 5 de l’article 6 se substitueix pel següent:

«5. La vacunació contra el serotip 8 del virus de la llengua blava és voluntària 
en els animals de més de tres mesos pertanyents a les espècies ovina i bovina que,

a) Estiguin ubicats a la zona de vacunació preventiva que estableix l’annex III 
o,

b) Hagin de ser objecte de moviment a una zona restringida per serotip 8 a 
França per al seu toreig o de moviments temporals per participar en fires, mercats o 
exposicions en aquest país, i estigui previst el seu retorn a l’origen. En aquest cas la 
vacunació l’ha d’autoritzar l’autoritat competent de la comunitat autònoma d’origen.

No obstant el que estableix la lletra a), les comunitats autònomes que així ho 
disposin poden establir que la vacunació preventiva en el seu territori es faci de 
manera obligatòria.»

Quatre. S’afegeix una lletra d) a l’annex III, amb el contingut següent:

«d) La Comunitat Autònoma del País Basc.»

Disposició final primera. Mesures específiques de protecció en relació amb la llengua 
blava.

En el termini de dos anys, avaluada la situació epidemiològica de la malaltia de la 
llengua blava, l’eficàcia de la lluita contra els diferents serotips del virus que s’han detectat 
a Espanya, i el control dels moviments dels animals sensibles, la persona titular del 
Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient ha d’aprovar en el termini de dos 
anys una ordre que estableixi les mesures específiques de protecció en relació amb la 
malaltia esmentada.
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Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 11 d’abril de 2017.–La ministra d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi 
Ambient, Isabel García Tejerina.
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