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Amb una periodicitat, almenys, semestral, les
comunitats autònomes han de comunicar al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació les resolucions de concessió i extinció del reconeixement de
les organitzacions i associacions, per practicar les
anotacions i modificacions corresponents.
El Registre general d’organitzacions o associacions de criadors de gossos de races pures té caràcter públic i informatiu, i queda a disposició de totes
les autoritats competents en la matèria.»

del Reial decret 558/2001, de 25 de maig, en la seva redacció anterior a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret.

Tres. S’afegeix un nou article amb el contingut
següent:

El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

«Article 8. Prototip racial.
Tractant-se de races canines espanyoles, l’organització o l’associació sol·licitant s’ha d’ajustar al
prototip racial, únic per a tot el territori nacional, i a
l’estructura i divisió del Llibre genealògic regulats,
tant aquell com aquests, per la comunitat autònoma
competent en cada cas, segons estableix l’article 3.
Tractant-se d’altres races, el prototip racial és el
que correspongui d’acord amb els criteris internacionals en la matèria.»
Quatre.
següent:

Disposició final primera.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de la competència estatal sobre bases i coordinació de la planificació
general de l’activitat econòmica a què es refereix l’article
149.1.13a de la Constitució.
Disposició final segona.

Cinc. Se suprimeix la disposició addicional primera.
Sis. Se substitueix l’annex del Reial decret 558/2001,
de 25 de maig, relatiu a «races canines espanyoles», per
l’annex que s’adjunta en aquest Reial decret.
Disposició transitòria primera.
ciacions ja reconegudes.

Organitzacions i asso-

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha de
remetre a la comunitat autònoma competent en cada cas,
en el termini màxim de dos mesos des de l’entrada en
vigor d’aquest Reial decret, els expedients del procediment de reconeixement oficial de les organitzacions o
associacions reconegudes pel Departament.
Les comunitats autònomes són competents per a
totes les actuacions que preveu el Reial decret 558/2001,
de 25 de maig, pel qual es regula el reconeixement oficial
de les organitzacions o associacions de criadors de gossos de raça pura, a partir de la recepció de la indicada
documentació, llevat del que fa referència als recursos
interposats en relació amb el reconeixement d’aquestes.
Disposició transitòria segona.
tratius en tramitació.

JUAN CARLOS R.
La ministra d’Agricultura, Pesca
i Alimentació,
ELENA ESPINOSA MANGANA

«ANNEX
Races canines espanyoles
Les races canines espanyoles són les que figuren a
continuació:
Alà espanyol.
Ca de bestiar (gos de pastor mallorquí).
Ca de bou (gos de presa mallorquí).
Ca eivissenc (podenc eivissenc).
Ca mè mallorquí.
Ca rater mallorquí (ratoner mallorquí).
Ca de Palleiro.
Ca Guicho.
Euskal artzain txakurra varietat Iletsua.
Euskal artzain txakurra varietat Gorbeiakoa.
Llebrer espanyol.
Gos d’atura català (gos de pastor català).
Gos rater valencià (ratoner valencià).
Mastí dels Pirineus.
Mastí espanyol.
Pastor garafiano.
Perdiguer gallec.
Perdiguer de Burgos.
Gos d’aigua espanyol.
Gos majorero.
Presa canari.
Podenc andalús.
Podenc canari.
Podenc gallec.
Gos ratoner andalús.
Rastrejador espanyol.
Villano de Las Encartaciones.»

Procediments adminis-

Els procediments de reconeixement oficial d’associacions i organitzacions de criadors de gossos de races
pures, en tramitació en el moment de l’entrada en vigor
d’aquest Reial decret, són resolts d’acord amb la normativa en vigor en el moment que s’iniciïn.
Disposició transitòria tercera.
races canines espanyoles.

Entrada en vigor.

Madrid, 23 de desembre de 2005.

S’afegeix un nou article amb el text

«Article 9. Deure d’informació.
Les organitzacions o associacions de criadors de
gossos de races pures que portin o creïn llibres o
registres genealògics han de facilitar la informació
que s’hi recull quan els sigui sol·licitada per les
comunitats autònomes.»

Títol competencial.

Prototips racials de les

Fins que la comunitat autònoma competent reguli en
cada cas els prototips racials de les races canines espanyoles, mantenen la seva vigència els que conté l’annex
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ORDRE APA/1/2006, de 10 de gener, per la qual
s’estableixen mesures específiques de protecció en relació amb la llengua blava. («BOE» 10,
de 12-1-2006.)

La llengua blava o febre catarral ovina és una malaltia
inclosa a la llista del Codi zoosanitari internacional de
l’Organització Mundial de la Sanitat Animal. La seva propagació suposa un risc per a la cabanya i podria tenir
conseqüències molt desfavorables per als intercanvis
comercials internacionals. Les mesures específiques de
lluita contra la malaltia estan regulades pel Reial decret
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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, va posar de manifest la circulació del virus de la llengua blava al territori peninsular.
Les mesures de protecció comunitàries es van adoptar
mitjançant decisions de la Comissió, l’última de les quals
és la Decisió 2005/393/CE, de 23 de maig de 2005, relatives a les zones de protecció i vigilància en relació amb la
febre catarral ovina i les condicions que s’apliquen als
trasllats d’animals des d’aquestes zones o a través
d’aquestes. Després d’un silenci epizootiològic, la malaltia va tornar a emergir a la península tot i que havia cessat
la circulació viral el desembre de 2005.
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 al territori peninsular espanyol. Aquestes
mesures han estat posteriorment modificades atesa l’evolució de la malaltia i segons el criteri del grup d’experts
que preveu el Pla d’intervenció a què es refereix la disposició addicional única del Reial decret 1228/2001, de 8 de
novembre, mitjançant successives ordres ministerials,
l’última de les quals és l’Ordre APA/3335/2005, de 26 d’octubre, per la qual s’estableixen mesures específiques de
protecció en relació amb la llengua blava. Els ajustos
legislatius han estat necessaris per gestionar el risc sobre
la base de la situació epidemiològica en el temps i de les
peculiaritats de cada sector específic.
Una vegada efectuada l’anàlisi de les dades històriques i recents, tant climatològiques com entomològiques,
el grup d’experts que preveu el Pla d’intervenció a què es
refereix la disposició addicional única del Reial decret
1228/2001, de 8 de novembre, considera que no hi ha risc
de presència de vector durant els mesos hivernals en una
determinada zona del territori espanyol (zona estacionalment lliure) i per tant, no hi ha risc de circulació viral en
aquesta zona.
Sobre això, la Decisió de la Comissió 2005/393/CE, de
23 de maig de 2005, sobre les zones de protecció i vigilància en relació amb la febre catarral ovina i les condicions
que s’apliquen als trasllats d’animals des d’aquestes
zones o a través d’aquestes, preveu en l’article 3.3 el
moviment d’animals sensibles després d’un període de
temps un cop hagi cessat l’activitat del vector.
En funció de la situació actual de la malaltia, escau
una modificació de l’Ordre APA/3335/2005, de 26 d’octubre, per tal de considerar, durant un període de temps
determinat, una zona del territori nacional estacionalment
lliure de llengua blava. Aquesta consideració deixa de
tenir efecte 28 dies abans de la data més primerenca en
què el virus pugui reprendre la seva activitat segons les
dades històriques o immediatament si les dades climàtiques o les dades resultants del programa de vigilància i
seguiment continu indiquen una represa més precoç de
l’activitat dels mosquits Culicoides imicola adults.
Atès l’abast de les modificacions, raons de seguretat
jurídica aconsellen aprovar una nova ordre, que deroga
l’anterior, la qual n’ha de facilitar l’aplicació.
En virtut d’això, i a l’empara del que estableixen l’article 8 de la Llei 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, disposo:
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Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.
L’objecte de la present Ordre és establir mesures específiques de protecció contra la llengua blava, aplicables a
tot el territori nacional.
Article 2.

Definicions.

1. Als efectes d’aquesta Ordre, són aplicables les
definicions que preveuen els articles 3 de la Llei 8/2003,
de 24 d’abril, de sanitat animal, 2 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.
2. Així mateix, s’entén per:
a) Centre de mostratge per a la llengua blava: la
instal·lació autoritzada i sota control de l’autoritat veterinària competent en la qual es manté un grup aïllat d’animals protegits de l’acció de Culicoides, o bé perquè és
una instal·lació creada amb aquesta finalitat, o bé perquè
és una explotació ramadera en la qual s’hagin col·locat
els dispositius necessaris per impedir l’entrada de Culicoides, durant un període de temps adequat, a fi de sotmetre
els animals a proves de diagnòstic davant de la llengua
blava.
b) Zona restringida estacionalment lliure, zona restringida no estacionalment lliure i zona lliure: les que preveu l’annex II.
Article 3.

Centres de mostratge per a la llengua blava.

1. En els centres de mostratge per a la llengua blava
s’han de complir almenys les condicions següents:
a) Procedir a la neteja, desinfecció i desinsectació
del centre entre cada partida d’animals que s’introdueixin
per al mostratge davant de la llengua blava.
b) Utilitzar insecticides/repel·lents en tots els animals abans de l’entrada al centre, i amb la freqüència de
ruixada ajustada a la seva durada d’efectivitat, segons les
indicacions del producte i les rebudes del veterinari d’explotació.
c) Posar en totes les naus de l’explotació malles amb
un diàmetre de pas igual o inferior a 5 mm en les finestres, portes i altres possibles obertures, i impregnar
aquestes malles amb insecticides que, a més, tinguin
efecte repel·lent. Repetir la impregnació abans que perdi
algun dels dos efectes, segons les indicacions del veterinari, i repetir l’aplicació almenys cada 20 dies, o sempre
que la pluja hagi estat d’una intensitat que hagi pogut
produir l’arrossegament dels principis actius. El titular
s’ha d’encarregar que la pols no s’hi acumuli, i ha de tornar a aplicar els insecticides després de cada neteja de les
malles.
d) Tractament amb insecticides autoritzats de femers
i zones humides de l’explotació annexes a aquestes installacions.
e) Portar un registre escrit de les aplicacions realitzades amb els repel·lents i insecticides, amb indicació
expressa de les dates d’aplicació.
f) Portar un registre detallat de les entrades i sortides
dels animals, amb la seva identificació individual i les
explotacions d’origen i destinació.
g) Comunicar immediatament als serveis veterinaris
oficials la sospita de qualsevol simptomatologia que
puguin tenir els animals, i que pugui ser compatible amb
la llengua blava.
2. L’aparició d’animals positius a la tècnica analítica
de determinació de llengua blava dóna lloc que les autoritats de sanitat animal d’origen duguin a terme un estudi,
de manera que permeti descartar el risc que la resta dels
animals del centre de mostratge puguin estar infectats,
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cas en què es pot autoritzar la sortida d’animals negatius
del centre. Aquest fet s’ha de posar en coneixement de les
autoritats competents de destinació.
3. Els serveis veterinaris oficials han d’inspeccionar
almenys amb una periodicitat mínima mensual el compliment de les condicions d’autorització, i en especial l’efectivitat dels mitjans utilitzats per mantenir els animals
protegits de l’atac de Culicoides.
4. S’han de remetre a la Subdirecció General de
Sanitat Animal del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació les autoritzacions pertinents i els codis de registre
dels centres d’aïllament, a fi d’elaborar una llista d’aquestes instal·lacions.
Article 4. Vacunació d’espècies sensibles en zona restringida.
1. S’estableix la vacunació obligatòria en la zona restringida de tots els ovins reproductors així com de tots els
ovins amb més de 3 mesos.
La vacunació s’ha de portar a terme sota supervisió
oficial i amb les vacunes que amb aquesta finalitat subministri la Direcció General de Ramaderia a les comunitats
autònomes de les zones restringides.
2. La vacunació amb vacuna viva només es pot fer
en les èpoques en què el programa de vigilància entomològica assenyali que el vector no és actiu en la zona. La
vacunació amb les vacunes inactivades s’ha de dur a
terme tan tard com es pugui i abans de l’aparició del vector.
3. Els animals vacunats s’han de marcar en el
moment de la primovacunació amb una marca auricular
de color on ha de figurar almenys la llegenda «LA». Les
autoritats competents en sanitat animal de les comunitats
autònomes han de portar a terme un registre dels animals
vacunats, en què han de figurar almenys l’any/el mes de
primovacunació i de successives vacunacions, el codi
d’explotació i la identificació individual dels animals,
quan escaigui.
4. Amb la finalitat de donar compliment al que estableix l’article 11.2 del Reial decret 1228/2001, les autoritats
competents de les comunitats autònomes han de remetre
a la Subdirecció General de Sanitat Animal els programes
vacunals que pretenguin aplicar al seu territori, a fi de
traslladar-ho a la Comissió Europea.
Article 5. Moviment d’animals sensibles amb destinació
a territori d’altres estats membres.
Els animals d’espècies sensibles d’explotacions situades en la zona restringida es poden moure directament al
territori d’altres estats membres amb l’autorització prèvia
de l’Estat membre de destinació, amb les condicions que
estableix a l’efecte la Decisió 2005/393/CE de la Comissió,
de 23 de maig de 2005, sobre les zones de protecció i vigilància en relació amb la febre catarral ovina i les condicions que s’apliquen als trasllats d’animals des d’aquestes zones o a través d’aquestes.
Article 6. Requisits generals dels moviments per a vida
des de la zona restringida.
1. Qualsevol moviment d’animals d’espècies sensibles entre dues comunitats autònomes, amb origen en
explotacions situades en zona restringida, l’ha de notificar
l’autoritat competent en sanitat animal de la comunitat
autònoma d’origen a l’autoritat competent en sanitat animal de la comunitat autònoma de destinació amb una
antelació mínima de 48 hores.
2. Tots els animals que abandonin la zona restringida
per al seu moviment per a vida dins d’Espanya han d’estar marcats, de manera que se n’impedeixi el trasllat posterior a un altre Estat membre de la Unió Europea. Aquest
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marcatge s’ha de fer almenys en el document d’identificació bovina (DIB) dels animals bovins, previst en el Reial
decret 1980/1998, de 18 de setembre, pel qual s’estableix
un sistema d’identificació i registre dels animals de l’espècie bovina, i sempre s’ha de garantir que aquest marcatge es manté en el DIB dels animals quan les autoritats
competents de les comunitats autònomes emetin un nou
document a causa del canvi de posseïdor dels animals, o
altres circumstàncies previstes en el Reial decret 1980/1998,
de 18 de setembre. En la resta de remugants, el marcatge
s’ha d’efectuar mitjançant una marca auricular de color.
3. Quan els animals abandonin la zona restringida, el
transport s’ha de fer en vehicles precintats per l’autoritat
competent.
4. En el certificat oficial de moviment que preveu
l’article 50 de la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal, o com a documentació adjunta, hi han de constar, a
més de la identificació dels animals objecte de moviment,
la identificació del precintatge del mitjà de transport així
com la identificació del responsable en origen de l’aplicació d’aquestes mesures i, en els casos en què sigui procedent, la documentació acreditativa del desinsectant o
repel·lent empleat (inclosos el producte usat, la data
d’aplicació i, si s’escau, el temps d’espera) i la documentació acreditativa del resultat de les anàlisis de laboratori
efectuades a aquests animals.
Article 7. Requisits addicionals dels moviments per a
vida des de zona restringida estacionalment lliure.
1. A més dels requisits que preveu l’article 6, qualsevol moviment per a vida dels animals de les espècies
sensibles, procedents d’explotacions ubicades en la zona
restringida estacionalment lliure amb destinació a zona
lliure es pot dur a terme amb el compliment d’algun dels
requisits següents:
a) que hagin estat almenys durant 60 dies a la zona
estacionalment lliure, o
b) que hagin estat almenys durant 28 dies a la zona
estacionalment lliure, període després del qual se n’han
pres mostres i han resultat serològicament negatius
(ELISA), o
c) que hagin estat almenys durant 7 dies a la zona
estacionalment lliure, període després del qual se n’han
pres mostres i han resultat virològicament negatius (PCR),
o
d) que es tracti d’animals nascuts després de la data
d’interrupció de l’activitat del vector, o
e) que es tracti d’animals vacunats contra la llengua
blava entre 30 dies i un any abans del moviment.
f) que es tracti d’ovins menors de 2 mesos d’edat
nascuts de femelles vacunades amb destinació a engreix
en explotacions ubicades en zona lliure, cas en què els
animals han de quedar immobilitzats en l’explotació de
destinació i tenen com a única destinació final el sacrifici
en escorxadors nacionals.
A aquest efecte, les autoritats competents de les
comunitats autònomes han d’elaborar una llista d’explotacions d’engreix d’oví que compleixin els requisits higienicosanitaris per ser autoritzades per rebre ovins d’engreix de menys de 2 mesos de zones de restricció. Aquesta
llista s’ha de remetre a la Subdirecció General de Sanitat
Animal del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació a fi
d’elaborar una llista nacional i posar-la a disposició de les
autoritats competents de les comunitats autònomes.
2. L’autoritat competent només pot autoritzar les
excepcions que preveu el present article durant el període
d’interrupció de l’activitat del vector.
En el moment en què, a través del programa de vigilància epidemiològica, es detecti que s’ha reiniciat l’activitat del vector en la zona restringida afectada, l’autoritat
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competent ha de garantir que es deixin d’aplicar aquestes
excepcions.
Article 8. Requisits addicionals dels moviments per a
vida des de la zona restringida no estacionalment
lliure.
1. A més dels requisits que preveu l’article 6, qualsevol moviment per a vida dels animals de les espècies
sensibles, procedents d’explotacions ubicades en la zona
restringida no estacionalment lliure i amb destinació a
explotacions ubicades dins d’aquesta zona, es pot dur a
terme amb el compliment dels requisits generals
següents:
a) Els animals que s’han de transportar no poden
presentar signes clínics de llengua blava el dia del seu
transport.
b) Els animals s’han de transportar en vehicles de
transport que s’han de desinsectar abans de la càrrega,
sota supervisió de l’autoritat competent.
c) La càrrega i el transport dels animals s’han de fer
preferentment en les hores centrals del dia o de la nit i, en
tot cas, fora de les hores d’activitat màxima del vector.
d) Tots els animals sensibles objecte de moviment
s’han de tractar prèviament amb un desinsectant o repellent sota supervisió de l’autoritat competent. En les explotacions d’origen s’ha d’haver procedit a la desinsectació
prèvia dels locals i els voltants on romanguin els animals.
2. A més dels requisits de l’apartat anterior, els animals d’espècies sensibles d’explotacions situades en la
zona restringida no estacionalment lliure es poden moure
per a vida a la resta del territori nacional amb el compliment d’alguna de les condicions que estableix l’annex I.
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esmentada o en escorxador ubicat a la resta del territori
nacional, són els següents:
a) Els animals que s’han de transportar no poden
presentar signes clínics de llengua blava el dia del seu
transport.
b) Els vehicles de transport s’han de desinsectar
abans de la càrrega, sota supervisió de l’autoritat competent.
c) La càrrega i el transport dels animals s’han de fer
preferentment en les hores centrals del dia o de la nit i, en
tot cas, fora de les hores de màxima activitat del vector.
d) Els animals objecte de moviment s’han de tractar
prèviament amb un repel·lent el dia del transport, o amb
un desinsectant amb una antelació màxima en aquest cas
de 7 dies naturals abans del transport, tenint en compte el
període de supressió del producte utilitzat sota supervisió
de l’autoritat competent.
Article 10. Moviments d’animals de lídia destinats a
espectacles taurins, des de la zona restringida.
1. Qualsevol moviment d’animals de lídia amb destinació a espectacles taurins té la consideració de moviment a escorxador.
2. Els animals que no s’hagin sacrificat durant la
celebració de l’espectacle s’han de sacrificar o reexpedir
directament a l’explotació d’origen en el termini que estableixi l’autoritat sanitària on hi hagi els animals.
3. En cas que els animals procedeixin d’explotacions
situades en zona restringida no estacionalment lliure, els
equins i animals de cabestre o altres animals sensibles
que puguin entrar en contacte amb els animals de la partida han d’estar prèviament desinsectats o tractats amb
repel·lent, sota supervisió veterinària.
Article 11. Esperma, òvuls i embrions.

Article 9. Moviments per a sacrifici des de la zona restringida.
1. Qualsevol moviment d’animals d’espècies sensibles entre dues comunitats autònomes, amb origen en
explotacions situades en zona restringida, l’ha de notificar
l’autoritat competent en sanitat animal de la comunitat
autònoma d’origen a l’autoritat competent en sanitat animal de la comunitat autònoma de destinació amb una
antelació mínima de 48 hores.
2. Els animals s’han de sacrificar sota supervisió oficial. S’ha d’informar l’autoritat sanitària competent de
l’escorxador de la intenció d’enviar-hi animals i notificarne l’arribada a l’autoritat sanitària competent en matèria
d’expedició.
3. Quan els animals abandonin la zona restringida, el
transport s’ha de fer en vehicles precintats per l’autoritat
competent.
4. En el certificat oficial de moviment que preveu
l’article 50 de la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal, o com a documentació adjunta, hi han de constar, a
més de la identificació dels animals objecte de moviment,
la identificació del precintatge del mitjà de transport així
com la identificació del responsable en origen de l’aplicació d’aquestes mesures i, en els casos en què escaigui, la
documentació acreditativa del desinsectant o repel·lent
empleat (inclosos el producte usat, la data d’aplicació i, si
s’escau, el temps d’espera).
5. Els animals d’espècies sensibles d’explotacions
situades en la zona restringida estacionalment lliure es
poden moure per a sacrifici directament a la resta del territori nacional.
6. Els requisits per autoritzar els moviments per a
sacrifici d’animals d’espècies sensibles des d’explotacions radicades en la zona restringida no estacionalment
lliures, amb destinació a escorxador ubicat dins la zona

El trasllat d’esperma, òvuls i embrions de donants de
zona restringida s’ha de regir pel que preveu la Decisió
2005/393/CE, de la Comissió, de 23 de maig de 2005.
Article 12. Zona lliure.
Els moviments de sortida des d’una zona lliure, o dins
d’aquesta zona, d’animals d’espècies sensibles, tant per a
vida com per a sacrifici, o amb destinació a espectacles
taurins, no estan sotmesos a cap condició específica amb
motiu de la llengua blava.
Article 13. Trànsit per zona restringida.
El trànsit d’animals sensibles expedits a partir d’una
zona lliure, a través de zona restringida no estacionalment
lliure, amb destinació directa a una altra zona lliure, queda
prohibit.
Article 14. Animals de les espècies equines.
Per als moviments d’animals de les espècies equines,
amb origen en explotacions ubicades a la zona restringida
no estacionalment lliure, s’han de complir les condicions
següents:
a) Els animals objecte de moviment s’han d’haver
desinsectat com a màxim dins els 5 dies naturals previs al
moviment. Així mateix, els vehicles de transport s’han
d’haver desinsectat abans de la càrrega.
b) La càrrega i el transport dels animals s’ha de fer
fora de les hores de màxima activitat del vector.
Article 15. Règim sancionador.
En cas d’incompliment del que disposa la present
Ordre és aplicable el règim d’infraccions i sancions que
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preveu la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal,
sense perjudici de les possibles responsabilitats civils,
penals o d’un altre tipus que hi puguin concórrer.
Disposició derogatòria única. Derogació normativa.
Queden derogades totes les normes del mateix rang o
inferior que s’oposin al que disposa aquesta Ordre i, en
especial, l’Ordre APA/3335/2005, de 26 d’octubre, per la
qual s’estableixen mesures específiques de protecció en
relació amb la llengua blava.
Disposició final primera. Habilitació normativa i títol
competencial.
La present Ordre es dicta d’acord amb el que preveu
l’article 149.1.16a de la Constitució, pel qual s’atribueix a
l’Estat la competència exclusiva en matèria de bases i
coordinació general de la sanitat.
Disposició final segona. Entrada en vigor.
La present Ordre entra en vigor el mateix dia de la
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Madrid, 10 de gener de 2006.
ESPINOSA MANGANA
ANNEX I
Condicions mínimes per als moviments per a vida
d’animals d’espècies sensibles a la llengua blava
des d’explotacions situades en zona restringida
no estacionalment lliure
El moviment d’animals d’espècies sensibles a la llengua blava des d’explotacions situades en zona restringida
no estacionalment lliure a explotacions situades a la resta
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 Culicoides durant el període mínim que preveu la normativa
comunitària vigent en iniciar el trasllat (60 dies), o
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, o
que hagin estat protegits dels atacs de Culicoides
durant, com a mínim, 7 dies abans de la data del trasllat, i
hagin estat sotmesos durant aquest període a una prova
d’aïllament 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, o
que es tracti d’animals vacunats contra la llengua
blava entre 30 dies i un any abans del moviment, o
que es tracti d’ovins de menys de 2 mesos d’edat nascuts de femelles vacunades amb destinació a engreix en
explotacions ubicades en zona lliure, cas en què els animals han de quedar immobilitzats en l’explotació de destinació i tenen com a única destinació final el sacrifici en
escorxadors nacionals.
A aquest efecte, les autoritats competents de les
comunitats autònomes han d’elaborar una llista d’ex-
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plotacions d’engreix d’oví que compleixin els requisits
higienicosanitaris per autoritzar-les per rebre ovins
d’engreix de menys de 2 mesos de zones de restricció.
Aquesta llista s’ha de remetre a la Subdirecció General
de Sanitat Animal del Ministeri d’Agricultura, Pesca i
Alimentació a fi d’elaborar una llista nacional i posar-la
a disposició de les autoritats competents de les comunitats autònomes.
ANNEX II
Classificació de zones en funció de les dades
d’activitat de Culicoides imicola adults
Zona restringida:
A.1 Zona estacionalment lliure a partir de l’1 de
desembre de 2005.
Comunitat de Madrid: les comarques veterinàries de El
Escorial, Griñón i Navalcarnero.
Província d’Àvila: les comarques veterinàries de Cebreros, Las Navas del Marqués i Navaluenga.
Província de Salamanca: les comarques veterinàries de
Béjar, Ciudad Rodrigo i Sequeros.
Província de Càceres.
Província de Toledo.
Província de Ciudad Real.
Província de Badajoz: les comarques veterinàries de
Zafra, Azuaga, Castuera i Herrera del Duque.
Província de Jaén: les comarques veterinàries de Jaén,
Alcalá la Real, Huelma, Úbeda, Linares i Santiesteban del
Puerto.
Província de Còrdova: la comarca veterinària de Lucena
i Baena.
Província de Sevilla: les comarques veterinàries de
Lebrija, Marchena, Osuna, San Lúcar la Mayor i Utrera.
Província de Màlaga: les comarques veterinàries de
Ronda, Estepona i Antequera.
A.2 Zona estacionalment lliure a partir del 15 de
desembre de 2005.
Província d’Àvila: les comarques veterinàries de Sotillo
de la Adrada, Candeleda i Arenas de San Pedro.
Comunitat de Madrid: les comarques veterinàries
d’Aranjuez i San Martín de Valdeiglesias.
Província de Jaén: la comarca veterinària d’Andújar.
Província de Còrdova: les comarques veterinàries de
Montoro, Pozoblanco, Hinojosa del Duque, Peñarroya-Pueblo Nuevo, Posadas i Montilla.
Província de Sevilla: les comarques veterinàries del
Ronquillo, Cazalla, Cantillana, Carmona i Écija.
Província de Cadis: les comarques veterinàries de Litoral, Campiña, La Janda i Sierra de Cádiz.
Província de Badajoz: les comarques veterinàries de
Don Benito, Badajoz, Jerez de los Caballeros i Mèrida.
Província de Huelva: la comarca veterinària de Cartaya.
A.3 Zona estacionalment lliure a partir del 30 de
desembre de 2005.
Província de Huelva: les comarques veterinàries de
Cortegana, Aracena, Puebla de Guzmán, Valverde del
Camino, La Palma del Condado i Almonte.
Província de Cadis: la comarca veterinària de Campo de
Gibraltar.
A.4 Zona no estacionalment lliure.
Província de Màlaga: les comarques veterinàries de
Màlaga, Cartama i Vélez Málaga.
Ciutats de Ceuta i Melilla.
B. Zona lliure: la resta del territori nacional.

