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MINISTERI D’AGRICULTURA, 
PESCA I ALIMENTACIÓ

 4974 CORRECCIÓ d’errors del Reial decret 2320/2004, 
de 17 de desembre, pel qual es regulen deter-
minades competències en relació amb l’ajuda 
econòmica comunitària a les organitzacions de 
productors que constitueixin un fons operatiu. 
(«BOE» 75, de 29-3-2005.)

Havent observat un error en el Reial decret 2320/2004, 
de 17 de desembre, pel qual es regulen determinades 
competències en relació amb l’ajuda econòmica comuni-
tària a les organitzacions de productors que constitueixin 
un fons operatiu, publicat en el «Butlletí Oficial de l’Es-
tat» núm. 304, de 18 de desembre de 2004, i en el suple-
ment en català núm. 24, de 20 de desembre de 2004, se’n 
fa la rectificació oportuna referida a la versió en llengua 
catalana:

A la pàgina 3608, segona columna, a la disposició 
transitòria única, on diu: ...s’hagin iniciat...», ha de dir: 
«...s’hagin iniciat o es puguin iniciar...». 

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
 5039 CORRECCIÓ d’errors del Reial decret 208/2005, 

de 25 de febrer, sobre aparells elèctrics i elec-
trònics i la gestió dels seus residus. («BOE» 76, 
de 30-3-2005.)

Havent observat un error en el Reial decret 208/2005, 
de 25 de febrer, sobre aparells elèctrics i electrònics i la 
gestió dels seus residus, publicat en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat» número 49, de 26 de febrer de 2005, i en el suple-
ment en català número 5, d‘1 de març de 2005, se’n fa la 
rectificació oportuna referida a la versió en llengua cata-
lana:

A la pàgina 860, segona columna, a l’annex II, al segon 
paràgraf de l’apartat b), on diu: «Com a element d’aliatge 
en acer fins al 3,5 per cent en pes...», ha de dir: «Com a 
element d’aliatge en acer fins al 0,35 per cent en pes...». 

MINISTERI D’AGRICULTURA, 
PESCA I ALIMENTACIÓ

 5091 ORDRE APA/778/2005, de 30 de març, per la 
qual es modifica l’Ordre APA/245/2005, de 9 
de febrer, per la qual s’estableixen mesures 
específiques de protecció en relació amb la 
llengua blava, i es prorroga la seva vigència 
fins al 15 d’abril de 2005 inclòs. («BOE» 77, 
de 31-3-2005.)

La llengua blava o febre catarral ovina és una malaltia 
inclosa a la llista A del Codi zoosanitari internacional de 
l’Organització Mundial de la Sanitat Animal (OIE). La seva 

propagació suposa un perill greu per a la cabanya i podria 
tenir conseqüències molt desfavorables per als intercan-
vis comercials en l’àmbit internacional. Les mesures 
específiques de lluita contra la malaltia estan regulades 
pel 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 13 d’octubre de 2004, el programa de vigilància de 
la llengua blava que preveu l’article 11.1.b) del Reial 
decret 1228/2001, de 8 de novembre, aplicat per la 
Comunitat Autònoma d’Andalusia, va posar de manifest 
la circulació del virus de la llengua blava en la part orien-
tal de la província de Cadis. Les mesures de protecció en 
l’àmbit comunitari han estat adoptades mitjançant la 
Decisió 2004/697/CE, de la Comissió, de 14 d’octubre 
de 2004, relativa a determinades mesures de protecció 
contra la febre catarral ovina o llengua blava a Espanya, 
i posteriorment mitjançant les decisions 2004/762/CE, de 
la Comissió, de 12 de novembre de 2004, i 2004/898/CE, 
de la Comissió, de 23 de desembre de 2004, totes dues 
de modificació de la Decisió 2003/828/CE, pel que fa als 
trasllats d’animals dins d’una zona restringida d’Espanya 
i Portugal, i a partir d’aquesta, en relació amb els brots 
de febre catarral ovina a Espanya, mitjançant la Decisió 
2005/138/CE, de la Comissió, de 16 de febrer de 2005, de 
modificació de la Decisió 2003/828/CE pel que fa als tras-
llats d’animals dins d’una zona restringida de Portugal, i 
a partir d’aquesta, en relació amb un brot de febre catar-
ral ovina en el dit Estat membre, i mitjançant la Decisió 
2005/216/CE, de la Comissió, de 9 de març de 2005, que 
torna a modificar la Decisió 2003/828/CE pel que fa a les 
excepcions a la prohibició de sortida per a trasllats 
interns d’animals, a fi de permetre certs moviments 
d’animals en els estats afectats, basats en un cessament 
temporal de l’activitat del vector transmissor de la llen-
gua blava.

D’acord amb la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat 
animal, i sense perjudici de les mesures adoptades per la 
Comissió Europea, mitjançant l’Ordre APA/3411/2004, 
de 22 d’octubre, es van establir mesures específiques de 
caràcter urgent respecte de la llengua blava, davant la 
seva aparició en el territori peninsular espanyol. Aquestes 
mesures han estat posteriorment modificades, atesa 
l’evolució de la malaltia, i seguint el criteri del grup d’ex-
perts previst en el Pla d’intervenció a què es refereix la 
disposició addicional única del Reial decret 1228/2001, de 
8 de novembre, pel qual s’estableixen mesures específi-
ques de lluita i eradicació de la febre catarral ovina o llen-
gua blava, per mitjà d’ordres ministerials, l’última de les 
quals és l’Ordre APA/245/2005, de 9 de febrer per la qual 
s’estableixen mesures específiques de protecció contra la 
llengua blava i la vigència de la qual finalitza el 31 de març 
de 2005.

Una vegada analitzades les dades, tant climatològi-
ques com entomològiques, cal ampliar l’aplicació de l’Or-
dre APA/245/2005 esmentada, fins al 15 d’abril de 2005, ja 
que es manté el cessament temporal de l’activitat del vec-
tor transmissor de la llengua blava. Així mateix, cal tenir 
en compte que, des del 25 de març de 2005, els animals 
d’espècies sensibles que hagin romàs des del 15 de 
desembre de 2004, data inicial d’inactivitat del vector, en 
una zona restringida estacionalment lliure, han de com-
plir el requisit d’haver estat protegits dels atacs de Culi-
coides durant els 100 dies anteriors al trasllat com a 
mínim, que preveu el punt 1 de l’apartat A de l’annex II de 
la Decisió 2003/828/CE, de la Comissió; sense perjudici 
d’això, és necessari modificar l’article 3 de la dita Ordre 
APA/245/2005, als efectes de les necessàries garanties 
sanitàries per protegir la nostra cabanya ramadera, a fi 
d’assegurar que es tracti d’animals seronegatius o sero-
positius però virològicament negatius, i igualment en el 
cas dels animals nascuts després del 15 de desembre 
de 2004.


