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igual o superior a 0,3 cd i inferior a 280 cd. A més, en els 
angles indicats a continuació, la llum ha de ser igual o 
superior als límits especificats a continuació en cd: 

 b) Especificacions elèctriques. El dispositiu òptic ha 
d’estar dissenyat per funcionar a 12 o 24 V corrent con-
tinu. Els assajos fotomètrics i colorimètrics s’efectuen 
amb una tensió d’assaig de 13,5 o 28 V o amb la font 
d’energia subministrada pel fabricant, alimentada amb 
les tensions d’assaig prescrites de 13,5 V o 28 V. El senyal 
en el vehicle s’ha d’activar simultàniament al desbloqueig 
del baldó de qualsevol de les portes del vehicle i abans 
que s’obrin totalment i ha de funcionar intermitentment 
amb una cadència de 90 ± 30 períodes per minut i amb un 
temps d’encesa d’un 30% ± 5% del període i un temps 
d’apagada d’un 70 ± 5%.

c) Els assajos fotomètrics s’han de fer encenent el 
llum permanentment. Durant l’assaig fotomètric i en cas 
que el dispositiu s’escalfi de manera anormal, es poden 
fer servir sistemes per evitar un escalfament excessiu.

d) El senyal s’ha d’apagar després que es tanquin les 
portes del vehicle, per bé que es tolera que continuï 
il·luminat fins a vint segons després del tancament.

e) En cas que estigui elaborat amb diverses fonts 
lluminoses, ha de tenir un dispositiu d’avís de llum o LED 
fos o en mal estat. Aquest avís ha de tenir un indicador de 
tipus lluminós o acústic que avisi que el senyal no fun-
ciona correctament i que cal substituir-lo.

f) Funcionament a temperatures extremes. El dispo-
sitiu i els seus circuits electrònics associats s’han de sot-
metre a una temperatura de 65º durant un període de 6 
hores de funcionament continu.

Una altra mostra s’ha de sotmetre a una temperatura 
de –20 ºC durant 6 hores de funcionament continu.

Al final s’ha de comprovar que satisfan les prescrip-
cions fotomètriques i colorimètriques sense disminució 
sensible de les característiques inicials.

g) Assaig de color. La llum emesa pel senyal alimen-
tat a 13,5 o 28 V corrent continu ha d’estar dins de les 
especificacions següents, coordenades cromàtiques CIE 

  
Límit cap al Verd y ≤ x – 0,12 

 Vermell y ≥ 0,390
 Blanc y ≥ 0,790 – 0,67x.

 h) Realització dels assajos. La comprovació de compli-
ment de les característiques definides en els apartats a) fins 
al g) anteriors s’ha de dur a terme en un laboratori autoritzat 
a Espanya pel Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, en un 
altre Estat membre de la Unió Europea, en un país integrant 
de l’Espai Econòmic Europeu o a Turquia.

El laboratori, si els assajos són satisfactoris, ha 
d’emetre un certificat en aquest sentit, i indicar les mar-
ques que identifiquen el senyal.

i) Compatibilitat electromagnètica. El senyal ha de 
complir el que estableix per a assajos d’emissions i 
immunitat la Directiva 72/245/CEE, i les seves modifica-
cions, relativa a la compatibilitat electromagnètica.»

Disposició transitòria única. Termini d’adequació dels 
senyals.
L’obligació d’incorporar un sistema de fixació del senyal 

V-10, Transport escolar, al vehicle, que estableix mitjançant 
aquesta Ordre, només és exigible als senyals instal·lats en 
vehicles matriculats per primera vegada un cop passat un 
any de l’entrada en vigor d’aquesta disposició.

Disposició final única. Entrada en vigor.
La present Ordre entra en vigor l’endemà de la publi-

cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 16 de gener de 2007.–La Vicepresidenta Pri-
mera del Govern i Ministra de la Presidència, María Teresa 
Fernández de la Vega Sanz. 

  

MINISTERI D’AGRICULTURA, 
PESCA I ALIMENTACIÓ

 1471 ORDRE APA/53/2007, de 17 de gener, per la 
qual es modifica el Catàleg oficial de races de 
bestiar d’Espanya, que conté l’annex del Reial 
decret 1682/1997, de 7 de novembre, pel qual 
s’actualitza el Catàleg oficial de races de bes-
tiar d’Espanya. («BOE» 21, de 24-1-2007.)

El Reial Decret 1682/1997, de 7 de novembre, pel qual 
s’actualitza el Catàleg oficial de races de bestiar d’Espanya, 
estableix el procediment de modificació de l’annex que 
conté el dit Catàleg.

D’acord amb l’article 4 del mateix Reial Decret, la 
modificació de l’annex es basa, en aquest cas, en les pro-
postes que els governs del Principat d’Astúries, de la 
Junta d’Andalusia, de la Generalitat de Catalunya, i de la 
Junta de Castella i Lleó i la Federació Espanyola 
d’Associacions de Bestiar Selecte, han presentat al Comitè 
de Races de Bestiar d’Espanya.

En l’elaboració de la present Ordre han estat consulta-
des les comunitats autònomes, entitats representatives 
del sector, així com entitats científiques en matèria de 
reproducció, selecció i genètica animal.

conforme a la Convenció sobre la circulació per carretera 
(E/CONF 56/ 16/ REV. 1 
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En virtut d’això, disposo:

Article únic. Modificació de l’annex del Reial Decret 
1682/1997, de 7 de novembre, pel qual s’actualitza el 
Catàleg oficial de races de bestiar d’Espanya.
Al Catàleg oficial de races de bestiar d’Espanya que 

conté l’annex del Reial decret 1682/1997, de 7 de novem-
bre, pel qual s’actualitza el Catàleg oficial de races de 
bestiar d’Espanya, s’hi introdueixen les modificacions 
següents:

a) A l’apartat 1.1, paràgraf de l’espècie porcina, 
s’incorporen les races «Ibèrica (varietat Retinto)» e 
«Ibèrica (varietat Entrepelado)».

b) A l’apartat 1.1 s’incorpora l’espècie aviària i 
s’inclou sota aquest epígraf la raça «Combatent Espa-
nyol».

c) A l’apartat 1.2, paràgraf de l’espècie bovina, s’hi 
incorpora la raça «Morucha (varietat Negra)».

d) A l’apartat 1.2, paràgraf de l’espècie porcina, s’hi 
incorporen les races «Gochu Asturcelta», Ibèrica (varietat 
Torbiscal) i Ibèrica (varietat Lampiño).

e) A l’apartat1.2, paràgraf de l’espècie aviària, s’hi 
incorporen les races «Penedesenca», «Gallina Emporda-
nesa», «Oca Empordanesa», «Gallina del Prat», «Andalusa 
Blava» i «Utrerana».

f) A l’apartat 3 s’incorpora l’espècie ovina i s’inclou 
sota aquest epígraf la raça «Lacaune».

g) A l’apartat 3 s’incorpora l’espècie cabruna i 
s’inclou sota aquest epígraf la raça «Alpina».

Disposició final única. Entrada en vigor.
La present Ordre entra en vigor l’endemà de la publi-

cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat»

Madrid, 17 de gener de 2007.–La Ministra d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació, Elena Espinosa Mangana. 

 1472 ORDRE APA/54/2007, de 22 de gener, per la 
qual s’estableixen mesures específiques de 
protecció en relació amb la llengua blava. 
(«BOE» 21, de 24-1-2007.)

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 pro-
pagació suposa un risc per a la cabanya i podria tenir 
conseqüències molt desfavorables per als intercanvis 
comercials a escala internacional. Les mesures específi-
ques 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, va posar de manifest la cir-
culació del virus de la llengua blava en territori peninsu-
lar. Les mesures de protecció a escala comunitària 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 rela-
ció amb la febre catarral ovina i les condicions que 
s’apliquen als trasllats d’animals des d’aquestes zones o a 
través seu. Des de la seva aparició a la Península, la malal-
tia s’ha caracteritzat per la presentació d’un silenci epizoo-
tiològic en funció de la dinàmica estacional del vector en 
determinades èpoques de l’any; així, després dels últims 
focus notificats a finals del 2004, la malaltia va reemergir 

a la Península el juliol de 2005, i la circulació vírica va tor-
nar a cessar el desembre d’aquell mateix any. El setembre 
del 2006 es va tornar a constatar la circulació del virus 
de la llengua blava, la qual va cessar el desembre del 
mateix any.

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 a la vista 
de l’evolució de la malaltia i seguint 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 ministe-
rials, l’última de les quals és l’Ordre APA/1202/2006, de 24 
d’abril, 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 efectuat 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 estacional-
ment lliure) i, per tant, no hi ha risc de circulació vírica 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 vigilàn-
cia en relació amb la febre catarral ovina i les condicions 
que s’apliquen als trasllats d’animals des d’aquestes 
zones o a través seu, preveu a l’article 3.3 el moviment 
d’animals sensibles després d’un període de temps un 
cop ha cessat l’activitat del vector.

En funció de la situació actual de la malaltia, escau 
una revisió de l’Ordre APA/1202/2006, de 24 d’abril, per tal 
de considerar durant un període de temps determinat una 
zona del territori nacional com a estacionalment lliure de 
llengua blava. Aquesta consideració deixa de tenir efecte 
28 dies abans de la data primera en què el vector pugui 
reprendre l’activitat segons les dades històriques o imme-
diatament 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 «Culi-
coides imicola» adults.

Raons de seguretat jurídica aconsellen, atès l’abast de 
les modificacions, aprovar una nova ordre, que deroga 
l’anterior, cosa que en facilita l’aplicació.

En virtut d’això, i 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 específi-
ques de lluita i eradicació de la febre catarral ovina o llen-
gua blava, disposo:

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.
L’objecte d’aquesta Ordre és establir mesures específi-

ques de protecció contra la llengua blava, aplicable a tot 
el territori nacional.

Article 2. Definicions.
1. Als efectes d’aquesta Ordre, són aplicables les 

definicions que estableixen els articles 3 de la Llei 8/2003, 
de 24 d’abril, de sanitat animal, i 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.


