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moviment. Així mateix, els vehicles de transport s’han de 
desinsectar abans de la càrrega.

b) La càrrega i el transport dels animals s’ha de fer 
fora de les hores de activitat màxima del vector.

Article 12. Règim sancionador.

En cas d’incompliment del que disposa aquesta Ordre 
és aplicable el règim d’infraccions i sancions que preveu 
la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal, sense per-
judici de les possibles responsabilitats civils, penals o 
d’un altre ordre que puguin concórrer.

Disposició addicional única. Consideració de determi-
nats moviments com a moviments a zona lliure.

Es consideren moviment a zona lliure els moviments 
des de zones restringides a comunitats autònomes o a les 
ciutats de Ceuta i Melilla que no hagin declarat focus l’any 
2005 i mentre estigui en vigor aquesta Ordre.

Disposició transitòria única. Període de vacunació 
potestativa.

S’estableix un període transitori de 7 dies a partir de la 
data d’entrada en vigor d’aquesta Ordre en el qual, segons 
el parer dels serveis veterinaris oficials, es pot vacunar els 
animals susceptibles a la llengua blava a les províncies o 
comarques veterinàries següents:

Província de Jaén: les comarques veterinàries d’Alcalá 
la Real, Huelma, Úbeda, Linares i Santiesteban del 
Puerto.

Província de Toledo: les comarques veterinàries d’Al-
morox, Torrijos, Juncos, Toledo, Gálvez, Mora, Madride-
jos, Quintanar de la Orden i Ocaña.

Província de Ciudad Real: les comarques veterinàries 
de Malagón, Ciudad Real, Calzada de Calatrava, Manzana-
res, Valdepeñas, Villanueva de los Infantes i Tomelloso.

Província d’Àvila: les comarques veterinàries d’Arenas 
de San Pedro, Candeleda, Cebreros, Las Navas del Mar-
qués, Navaluenga i Sotillo de la Adrada.

Província de Salamanca: les comarques veterinàries 
de Béjar, Ciudad Rodrigo i Sequeros.

Comunitat de Madrid: les comarques veterinàries 
d’Aranjuez, El Escorial, Griñón, Navalcarnero i San Martín 
de Valdeiglesias.

Mentre transcorre el termini assenyalat de 7 dies per 
efectuar la vacunació, el moviment d’animals sensibles 
des de la resta de la zona restringida a aquestes zones 
vacunals s’ha d’entendre com a moviment a zona lliure.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les normes del mateix rang o 
inferior que s’oposin al que disposa aquesta Ordre i, 
d’una manera especial, l’Ordre APA/990/2005, de 14 
d’abril, per la qual s’estableixen mesures específiques de 
protecció en relació amb la llengua blava.

Disposició final primera. Habilitació normativa i títol 
competencial.

Aquesta Ordre es dicta d’acord amb el que preveu 
l’article 149.1.16.a de la Constitució, pel qual s’atribueix a 
l’Estat la competència exclusiva en matèria de bases i 
coordinació general de la sanitat, a excepció de la regula-
ció relativa als moviments amb tercers països, que es 
dicta d’acord amb el que preveu l’article 149.1.16.a, primer 
incís, de la Constitució, pel qual s’atribueix a l’Estat la 
competència exclusiva en matèria de sanitat exterior.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor el mateix dia de la publi-
cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 26 d’octubre de 2005.

ESPINOSA MANGANA

ANNEX

Condicions mínimes per als moviments d’animals d’espè-
cies sensibles a la llengua blava des d’explotacions situa-
des en zona restringida a explotacions situades en zona 

lliure del territori nacional

El moviment d’animals d’espècies sensibles a la llengua 
blava des d’explotacions situades en zona restringida a explo-
tacions situades en zona lliure del territori nacional es pot dur 
a terme si es compleix alguna de les condicions següents:

Que es tracti d’animals protegits dels atacs de «Culi-
coides» durant el període mínim que preveu la normativa 
comunitària vigent en iniciar el trasllat (60 dies), i s’hagi 
obtingut en tots els animals de la partida un resultat ana-
lític negatiu a la llengua blava.

Que hagin estat protegits dels atacs de «Culicoides» 
durant, com a mínim, 28 dies abans de la data del trasllat, 
i hagin estat sotmesos durant aquest període a una prova 
serològica per detectar els anticossos del grup del virus de 
la febre catarral ovina, amb resultats negatius, i aquesta 
prova s’ha d’haver efectuat amb mostres preses, com a 
mínim, 28 dies després de la data d’inici del període de 
protecció contra els atacs de vectors.

Que hagin estat protegits dels atacs de «Culicoides» 
durant, com a mínim, 14 dies abans de la data del trasllat, i 
hagin estat sotmesos durant aquest període a una prova d’aï-
llament del virus de la febre catarral ovina o una prova de 
reacció en cadena de la polimerasa (RT-PCR), amb resultats 
negatius, i aquesta prova s’ha d’haver efectuat amb mostres 
de sang preses, com a mínim, set dies després de la data 
d’inici del període de protecció contra els atacs de vectors.

Que es tracti d’animals vacunats contra la llengua 
blava entre 60 dies i un any abans del moviment.

Que es tracti d’ovins no vacunats de fins a 2 mesos 
d’edat nascuts de femelles vacunades, amb destinació a 
engreix, cas en què els animals només es poden destinar 
a centres d’engreix autoritzats per les autoritats compe-
tents de destinació.

Als centres de reagrupament o de tipificació d’aquests 
ovins s’ha de fer un mostratge de cada partida per a con-
trol analític mitjançant PCR en un nombre d’animals de la 
partida que asseguri, almenys, la troballa d’un animal 
infectat amb una prevalença del 30% i un interval de con-
fiança del 95%. 

MINISTERI 
D’ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

 17764 ORDRE APU/3336/2005, de 21 d’octubre, sobre 
procediment de concessió de subvencions per 
reparar els danys causats per incendis fores-
tals a la Comunitat Autònoma de Catalunya a 
l’empara del Reial decret llei 11/2005, de 22 de 
juliol. («BOE» 258, de 28-10-2005.)

El Consell de Ministres, en la reunió del dia 22 de juliol 
de 2005, va disposar l’aprovació del Reial decret 
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llei 11/2005, de 22 de juliol («Butlletí Oficial de l’Estat» 
número 175, del dia 23 de juliol), pel qual s’aproven 
mesures urgents en matèria d’incendis forestals, convali-
dat per les Corts Generals mitjançant Resolució de data 28 
de juliol de 2005 («Butlletí Oficial de l’Estat» número 184, 
del dia 3 d’agost).

A l’article 11, faculta el Ministeri d’Administracions 
Públiques per proposar el pagament de les subvencions a 
les entitats locals, destinades a les obres de reparació o 
restitució d’infraestructures municipals, així com de la 
xarxa viària de les diputacions provincials, i per establir el 
procediment per a la seva concessió, seguiment i control, 
en el marc de la cooperació econòmica de l’Estat a les 
inversions de les entitats locals.

D’altra banda, l’article 1.2 de l’esmentat Reial decret 
llei disposa que el Govern, mitjançant un reial decret, pot 
declarar l’aplicació de les mesures que preveu el capítol 
primer d’aquest Reial decret llei a altres incendis de carac-
terístiques similars que s’hagin esdevingut o es puguin 
esdevenir des de l’1 d’abril fins a l’1 de novembre de 
2005.

D’acord amb aquest segon apartat de l’article 1, s’ha 
aprovat el Reial decret 949/2005, de 29 de juliol, que esta-
bleix els municipis de Guadalajara afectats per incendis, 
així com diversos nuclis de la província de Càceres i un de 
la província de Badajoz, i el Reial decret 1123/2005, de 26 
de setembre, pel qual es declara, per a incendis esdevin-
guts en diverses comunitats autònomes, l’aplicació de les 
disposicions que conté el Reial decret llei 11/2005, de 22 
de juliol, que inclou, en el seu àmbit d’aplicació, municipis 
de la Comunitat Autònoma de Catalunya.

El Ministeri d’Administracions Públiques, de conformi-
tat amb les facultats de desplegament que preveuen 
aquestes normes, va publicar l’Ordre APU/2872/2005, de 
15 de setembre, sobre procediment de concessió de sub-
vencions per reparar els danys causats per incendis fores-
tals a l’empara del Reial decret llei 11/2005, de 22 de juliol. 
No obstant això, atès que el nou Reial decret 1123/2005 
inclou en l’àmbit d’aplicació del Reial decret llei 11/2005 
municipis i nuclis de població de la Comunitat Autònoma 
de Catalunya, i tenint en compte que el procediment per a 
la concessió de les subvencions esmentades es realitza en 
el marc de la cooperació econòmica de l’Estat a les inver-
sions de les entitats locals, és necessari establir les parti-
cularitats en el procediment que s’ha de seguir per conce-
dir-les a la Comunitat Autònoma esmentada.

En aquest sentit, la disposició addicional segona del 
Reial decret 835/2003, de 27 de juny, pel qual es regula la 
cooperació econòmica de l’Estat a les inversions de les 
entitats locals, de conformitat amb la legislació aplicable, 
remet a la Generalitat de Catalunya l’elaboració i aprova-
ció del programa de finançament de les actuacions sub-
vencionades, i estableix que els crèdits corresponents a la 
subvenció de l’Estat s’han de lliurar com a subvenció ges-
tionada.

En compliment de la disposició final primera del Reial 
decret 1123/2005, de 26 de setembre, per la qual es faculta 
els titulars dels diferents departaments ministerials, en 
l’àmbit de les seves respectives competències, perquè 
dictin les disposicions necessàries i estableixin els termi-
nis per a l’execució de les mesures que s’hi preveuen, 
disposo:

Primer. Objecte i àmbit d’aplicació.–Aquesta Ordre 
té per objecte declarar l’aplicació del contingut de l’Ordre 
APU/2872/2005, de 15 de setembre, sobre procediment de 
concessió de subvencions per reparar els danys causats 
per incendis forestals a l’empara del Reial decret llei 
11/2005, de 22 de juliol (BOE núm. 223, de 17 de setembre 
de 2005), a:

1. Municipis i nuclis de població de la Comunitat 
Autònoma de Catalunya, detallats a l’annex del Reial 
decret 1123/2005, de 26 de setembre, pel qual es declara, 

per a incendis esdevinguts en diverses comunitats autò-
nomes, l’aplicació de les disposicions que conté el Reial 
decret llei 11/2005, de 22 de juliol, pel qual s’aproven 
mesures urgents en matèria d’incendis forestals (BOE 
núm. 239, de data 6 d’octubre de 2005).

2. Qualssevol altres municipis i nuclis de població, 
de la Comunitat Autònoma de Catalunya, que per haver 
patit, des de l’1 d’abril de 2005 fins a l’1 de novembre de 
2005, incendis forestals determini el Govern mitjançant 
un Reial decret, amb les particularitats que estableixen els 
apartats següents d’aquesta Ordre.

Segon. Programa de finançament.
1. D’acord amb la disposició addicional segona del 

Reial decret 835/2003, de 27 de juny, pel qual es regula la 
cooperació econòmica de l’Estat a les inversions de les 
entitats locals, correspon a la Generalitat de Catalunya 
l’elaboració i aprovació del programa de finançament de 
les actuacions subvencionades en el qual han de constar 
la subvenció de l’Estat i les aportacions de les restants 
administracions públiques a cadascuna d’aquestes.

2. Als efectes de disposar de les subvencions de l’Es-
tat, el programa de finançament de les actuacions sub-
vencionades a què es refereix l’apartat anterior ha de ser 
aprovat dins el termini de quatre mesos des de la publica-
ció d’aquesta Ordre en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Tercer. Remissió d’informació.–La Generalitat de 
Catalunya ha de remetre a la Comissió d’Assistència al 
Subdelegat del Govern a les províncies interessades 
informació sobre els projectes tècnics de reparació dels 
danys que contingui, almenys, les dades següents corres-
ponents a cada actuació: municipi, cost o pressupost, 
infraestructures municipals i xarxa viària de les diputa-
cions provincials afectades, caràcter de l’actuació asse-
nyalant si és una mera reparació de la instal·lació o 
implica alteracions, proposta de subvenció de l’Estat i 
aportacions de les restants administracions públiques.

Quart. Informe de les actuacions per les Comissions 
d’Assistència al Subdelegat del Govern.

1. La Comissió d’Assistència al Subdelegat del 
Govern ha d’emetre un informe sobre les actuacions 
incloses en el programa amb càrrec a l’aportació de l’Estat 
dins el termini de quinze dies des de la seva recepció, als 
efectes de constatar que la tipologia de les obres i el 
caràcter de les reparacions o restitucions s’ajusten al que 
disposa l’Ordre APU/287/2005, de 15 de setembre. En cas 
que les variacions introduïdes no es considerin justifica-
des, la Comissió d’Assistència al Subdelegat del Govern 
ho ha de comunicar motivadament a la Generalitat de 
Catalunya.

2. El subdelegat del Govern a les províncies afecta-
des ha de remetre a la Direcció General de Cooperació 
Local, del Ministeri d’Administracions Públiques, l’informe 
que assenyala l’apartat anterior, dins el termini de 10 dies 
des de l’expiració del termini per a la seva emissió, acom-
panyat d’una relació quantificada i prioritzada dels projec-
tes tècnics o dels pressupostos que, havent rebut informe 
favorable de la Comissió d’Assistència, hagin de rebre 
subvenció.

Cinquè. Tramitació de les subvencions.–En vista de 
la relació i de l’informe de la Comissió d’Assistència al 
Subdelegat del Govern a les províncies interessades, la 
Direcció General de Cooperació Local, amb la comprova-
ció prèvia de la seva conformitat al que estableix l’Ordre 
APU/2872/2005, de 15 de setembre, ha de tramitar la sub-
venció a la Generalitat de Catalunya d’acord amb el que 
preveu l’article 86 («Subvencions gestionades») de la Llei 
47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària.
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Disposició addicional única. Terminis aplicables per a 
l’obtenció de subvencions per altres ens territorials de 
la Comunitat Autònoma de Catalunya que, a l’empara 
de l’article 1.2 del Reial decret llei 11/2005, es puguin 
incloure en l’àmbit d’aplicació de l’Ordre 
APU/2872/2005, de 15 de setembre, sobre procedi-
ment de concessió de subvencions per reparar els 
danys causats per incendis forestals a l’empara del 
Reial decret llei 11/2005, de 22 de juliol.

El termini de quatre mesos que fixa l’apartat segon.2 
d’aquesta Ordre es computa des de l’endemà de la publi-

cació, en el «Butlletí Oficial de l’Estat», del Reial decret pel 
qual s’incloguin altres municipis i nuclis de població, de la 
Comunitat Autònoma de Catalunya, en l’àmbit d’aplicació 
de les mesures que preveu el capítol I del Reial decret 
llei 11/2005.

Disposició final. Entrada en vigor.

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

Madrid, 21 d’octubre de 2005.

SEVILLA SEGURA 
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