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Disposició final tercera. Entrada en vigor.

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

Madrid, 28 de desembre de 2007.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Indústria, Turisme i Comerç,

JOAN CLOS I MATHEU 

MINISTERI D’AGRICULTURA, 
PESCA I ALIMENTACIÓ

 22462 ORDRE APA/3864/2007, de 27 de desembre, per 
la qual s’estableixen mesures específiques de 
protecció en relació amb la llengua blava. 
(«BOE» 312, de 29-12-2007.)

La llengua blava o febre catarral ovina és una malaltia 
inclosa al Codi Zoosanitari Internacional de l’Organització 
Mundial de la Sanitat Animal (OIE) i a la llista A de malal-
ties de declaració obligatòria de la Unió Europea. 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 previst a 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 en l’àmbit comunitari es van 
adoptar mitjançant decisions de la Comissió, l’última de 
les quals és el Reglament (CE) núm. 1266/2007 de la 
Comissió, de 26 d’octubre de 2007, pel qual s’estableixen 
disposicions d’aplicació de la Directiva 2000/75/CE del 
Consell, pel que fa al control, el seguiment, la vigilància i 
les restriccions al trasllat de determinats animals d’espè-
cies sensibles a la febre catarral ovina.

D’acord amb la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat 
animal, i sens 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 s’han modificat posteriorment a la vista de l’evo-
lució de la malaltia i seguint el criteri del grup d’experts 
previst al Pla d’intervenció a què es refereix la disposició 
addicional única del Reial decret 1228/2001, de 8 de 
novembre, mitjançant ordres ministerials successives, 
l’última de les quals és l’Ordre APA/3544/2007, de 5 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures específiques 
de protecció en relació amb la llengua blava. Els ajusta-
ments 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.

Des de la seva aparició a la península, la malaltia s’ha 
caracteritzat per presentar un silenci epizootiològic en 
funció de la dinàmica estacional del vector en determina-
des èpoques de l’any. Una vegada efectuada l’anàlisi de 
les dades històriques i recents, tant climatològiques com 
entomològiques, el grup d’experts previst en el Pla d’in-
tervenció 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 

al servei universal i els drets dels usuaris en relació amb 
les xarxes i els serveis de comunicacions electròniques 
(Directiva de servei universal), no estava transposada cor-
rectament al nostre ordenament jurídic.

Així mateix, la Comissió Europea considera en la seva 
carta de citació que no s’ha aplicat correctament la nor-
mativa comunitària en la consulta pública efectuada per a 
la designació de l’operador encarregat de prestar el servei 
universal de telecomunicacions.

El Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç ha remès 
al·legacions a la Comissió Europea sobre el contingut de 
la carta de citació i ha afirmat l’adequació del procedi-
ment seguit per a la designació de l’operador encarregat 
de prestar el servei universal de telecomunicacions a la 
normativa comunitària.

La Comissió Europea no ha contestat formalment 
sobre l’adequació o no a la normativa comunitària del 
procediment esmentat.

D’altra banda, l’apartat 1 de la disposició transitòria 
segona del Reglament sobre les condicions per a la pres-
tació de serveis de comunicacions electròniques, el servei 
universal i la protecció dels usuaris aprovat pel Reial 
decret 424/2005, de 15 d’abril, estableix, de conformitat 
amb l’habilitació reglamentària establerta en la disposició 
transitòria segona de la Llei 32/2003, de 3 de novembre, 
general de telecomunicacions, l’obligació de Telefónica de 
España, SAU, de prestar el servei universal fins al 31 de 
desembre de l’any 2007.

En conseqüència, davant la falta de resposta formal per 
part de la Comissió Europea sobre l’adequació o no del pro-
cediment seguit per a la designació de l’operador encarregat 
de prestar el servei universal de telecomunicacions i als 
efectes de garantir la disponibilitat del servei universal de 
telecomunicacions a partir de l’1 de gener de 2008, és neces-
sari modificar l’apartat 1 de la disposició transitòria segona 
del Reglament de servei universal i prorrogar l’obligació de 
Telefónica de España, SAU, de prestar el servei universal 
fins al 31 de desembre de l’any 2008.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Indústria, 
Turisme i Comerç, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la 
deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió 
del dia 28 de desembre de 2007,

D I S P O S O :

Article únic. Modificació del Reglament sobre les condi-
cions per a la prestació de serveis de comunicacions 
electròniques, el servei universal i la protecció dels 
usuaris, aprovat pel Reial decret 424/2005, de 15 
d’abril.

Es modifica el paràgraf primer de l’apartat 1 de la dis-
posició transitòria segona, sobre el règim transitori apli-
cable al servei universal, que queda redactat de la manera 
següent:

«1. De conformitat amb l’habilitació reglamen-
tària establerta en la disposició transitòria segona 
de la Llei 32/2003, de 3 de novembre, general de 
telecomunicacions, s’estableix l’obligació de Telefó-
nica de España, SAU, de prestar el servei universal 
fins al 31 de desembre de l’any 2008.»

Disposició final primera. Facultats de desplegament.

S’autoritza el ministre d’Indústria, Turisme i Comerç a 
dictar les disposicions necessàries per al desplegament i 
aplicació d’aquest Reial decret.

Disposició final segona. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de la compe-
tència exclusiva sobre telecomunicacions reconeguda a 
l’article 149.1a 21 de la Constitució.
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(CE) núm. 1266/2007 de la Comissió, de 26 d’octubre 
de 2007.

Article 4. Requisits generals per a moviments amb desti-
nació a vida dins d’Espanya des de la zona restringida 
cap a zona lliure.

1. Tot moviment per a vida dels animals de les espè-
cies sensibles, procedents d’explotacions ubicades a les 
zones restringides S-1 i S-1-4 amb destinació a zona lliure 
de la mateixa comunitat autònoma o d’una comunitat 
autònoma diferent, es pot realitzar amb el compliment 
dels requisits generals següents:

a) Els animals que es transportin no han de presentar 
signes clínics de llengua blava el dia del seu transport.

b) Tot moviment d’animals d’espècies sensibles 
entre dues comunitats autònomes, amb origen en explo-
tacions situades a les zones restringides pel virus de la 
llengua blava, l’ha de notificar l’autoritat competent en 
sanitat animal de la comunitat autònoma d’origen a l’au-
toritat competent en sanitat animal de la comunitat autò-
noma de destinació amb una antelació mínima de qua-
ranta-vuit hores.

c) Tots els animals que abandonin la zona restringida 
per al seu moviment per a vida a zona lliure dins d’Espanya, 
han d’estar marcats. Aquest marcatge s’ha de realitzar, 
almenys, en el document d’identificació bovina (DIB) dels 
animals bovins, previst al 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 en tot moment 
s’ha de garantir que aquest marcatge es manté en el DIB 
dels animals quan les autoritats competents de les comuni-
tats autònomes emetin un nou document amb motiu del 
canvi de posseïdor dels animals, o altres circumstàncies 
previstes al 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. No obstant això, per als ani-
mals que estiguin identificats segons el Reial decret 947/
2005, de 29 de juliol, pel qual s’estableix un sistema d’iden-
tificació i registre dels animals de les espècies ovina i 
cabrum, no és necessari una marca auricular de color, i en 
aquest cas s’ha de fer constar, en el certificat oficial del movi-
ment previst a l’article 50 de la Llei 8/2003, de 24 d’abril, o 
com a documentació adjunta a aquest, la identificació dels 
animals objecte de moviment.

2. En els moviments previstos en aquest article s’ha 
de fer constar en el certificat oficial de moviment previst a 
l’article 50 de la Llei 8/2003, de 24 d’abril, o com a docu-
mentació adjunta a aquest, la identificació dels animals 
objecte de moviment i, en els casos que sigui procedent la 
documentació acreditativa del desinsectant o repel·lent 
utilitzat (inclòs el producte usat, data d’aplicació i, si s’es-
cau, temps d’espera), així com la identificació del respon-
sable en origen de l’aplicació d’aquestes mesures, la docu-
mentació acreditativa del resultat de les anàlisis de 
laboratori efectuades als animals esmentats i, si s’escau, la 
data de les 3 últimes vacunacions contra la llengua blava 
aplicades en l’animal i nom de les vacunes utilitzades.

Article 5. Requisits addicionals dels moviments per a 
vida des de zona restringida estacionalment lliure cap 
a zona lliure.

1. A més dels requisits previstos a l’article 4, tot 
moviment per a vida dels animals de les espècies sensi-
bles, procedents d’explotacions ubicades a la zona res-
tringida estacionalment lliure amb destinació a zona lliure 
es pot realitzar amb el compliment d’algun dels requisits 
següents:

a) Que hagin estat durant almenys seixanta dies a la 
zona estacionalment lliure, després de la data d’interrup-

hivernals en una determinada zona del territori espanyol 
(zona estacionalment lliure) i, per tant, no hi ha risc de 
circulació vírica en aquesta zona.

Sobre això, el Reglament (CE) núm. 1266/2007, de la 
Comissió, de 26 d’octubre de 2007, preveu a l’article 8.1.a) 
el moviment d’animals sensibles transcorregut un perí-
ode de temps després del cessament de l’activitat del 
vector.

En funció de la situació actual de la malaltia, és proce-
dent una revisió de l’Ordre APA/3544/2007, de 5 de desem-
bre, per tal de considerar durant un període de temps 
determinat una zona del territori nacional com a estacio-
nalment lliure de llengua blava. Aquesta consideració 
deixa de tenir efecte vint-i-vuit dies abans de la data més 
primerenca en què el vector pugui reprendre la seva acti-
vitat 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 adults, i es 
detecten almenys cinc Culicoides multípars per trampa.

Atès l’abast de les modificacions, raons de seguretat 
jurídica aconsellen l’aprovació d’una nova ordre, que 
deroga l’anterior, la qual cosa en facilitarà l’aplicació.

En virtut d’això, i a l’empara del que estableixen l’arti-
cle 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, disposo:

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

L’objecte d’aquesta Ordre és establir mesures específi-
ques 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 previstes a l’article 3 de la Llei 8/2003,
de 24 d’abril, de sanitat animal; a l’article 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; a l’article 2.a) del Reial 
decret 1939/2004, de 27 de setembre, pel qual es regula la 
qualificació sanitària de les ramaderies de caps de bestiar 
de lídia i el moviment dels animals pertanyents a aques-
tes, i a l’article 2 del Reglament (CE) núm. 1266/2007 de la 
Comissió, de 26 d’octubre de 2007, pel qual s’estableixen 
disposicions d’aplicació de la Directiva 2000/75/CE del 
Consell pel que fa al control, el seguiment, la vigilància i 
les restriccions al trasllat de determinats animals d’espè-
cies sensibles a la febre catarral ovina. Així mateix, és 
aplicable la definició de lloc de control establerta a l’article 
1.2.h) del Reglament (CE) núm. 1/2005 del Consell, de 22 
de desembre de 2004, relatiu a la protecció dels animals 
durant el transport i les operacions connexes i pel qual es 
modifiquen les directives 64/432/CEE i 93/119/CE i el 
Reglament (CE) núm. 1255/97.

2. Així mateix, s’entén com a:

a) Zona restringida estacionalment lliure S-1 i S-1-4, 
zona restringida no estacionalment lliure S-1 i S-1-4 i zona 
lliure: les previstes a l’annex II.

b) Espectacles taurins: els classificats així a l’article 
25 del Reial decret 145/1996, de 2 de febrer, pel qual es 
modifica el Reglament d’espectacles taurins i s’hi dóna 
una nova redacció.

Article 3. Requisits dels moviments intracomunitaris per 
a vida des de les zones restringides.

Els animals d’espècies sensibles d’explotacions situa-
des a les zones restringides es poden moure per a vida 
directament a territori d’altres estats membres amb les 
condicions que estableix a aquest efecte el Reglament 
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ció de l’activitat del vector per a cada territori segons el 
que estableix l’annex II, o

b) que hagin estat durant almenys vint-i-vuit dies a 
la zona estacionalment lliure, després de la data respec-
tiva d’interrupció de l’activitat del vector, període després 
del qual s’han pres mostres i han resultat serològicament 
negatius (ELISA), o

c) que hagin estat durant almenys catorze dies a la 
zona estacionalment lliure, després de la data respectiva 
d’interrupció de l’activitat del vector període després del 
qual s’han pres mostres i han resultat virològicament 
negatius (PCR), o

d) que es tracti d’animals nascuts després de la data 
respectiva d’interrupció de l’activitat del vector, o

e) que es tracti d’animals vacunats contra els sero-
tips del virus de la llengua blava presents a la zona segons 
les condicions establertes a l’annex I, o

f) que es tracti d’ovins menors de dos mesos d’edat, 
nascuts abans de la declaració de zona estacionalment 
lliure, procedents de femelles vacunades amb destinació 
a engreix en explotacions ubicades en zona lliure; en 
aquest cas, els animals queden immobilitzats en l’explo-
tació 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’explo-
tacions d’engreix d’oví que compleixin els requisits higie-
nicosanitaris per a la seva autorització per rebre ovins 
d’engreix de menys de dos mesos de zones de restricció. 
Aquesta llista s’ha de remetre a la Subdirecció General de 
Sanitat Animal del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimen-
tació a fi d’elaborar una llista nacional i posar-la a disposi-
ció de les autoritats competents de les comunitats autò-
nomes.

2. L’autoritat competent únicament pot autoritzar les 
excepcions que preveu aquest article durant el període 
d’interrupció de l’activitat del vector.

En el moment en què, a través del programa de vigi-
lància epidemiològica, es detecti que s’ha reiniciat l’activi-
tat del vector a la zona restringida afectada, l’autoritat 
competent ha de garantir que es deixin d’aplicar aquestes 
excepcions.

3. En els moviments previstos en aquest article s’ha 
de fer constar en el certificat oficial establert a l’article 50 
de la Llei 8/2003, de 24 d’abril, o com a documentació 
adjunta a aquest, sobre la base de quin requisit previst al 
punt 1 es realitza el moviment.

Article 6. Requisits addicionals dels moviments per a 
vida des de la zona restringida no estacionalment 
lliure.

1. A més dels requisits previstos a l’article 4, tot 
moviment per a vida dels animals de les espècies sensi-
bles, procedents d’explotacions ubicades a la zona res-
tringida no estacionalment lliure i amb destinació a explo-
tacions ubicades en zona lliure o zona estacionalment 
lliure, es pot realitzar amb el compliment dels requisits 
generals següents:

a) Els animals s’han de transportar en vehicles de 
transport que han de ser desinsectats abans de la càrrega, 
sota supervisió de l’autoritat competent.

b) La càrrega i el transport dels animals s’ha de rea-
litzar preferentment en les hores centrals del dia o de la 
nit i, en tot cas, fora de les hores de màxima activitat del 
vector.

c) Tots els animals sensibles objecte de moviment 
s’han de tractar prèviament amb un desinsectant o repel-
lent sota supervisió de l’autoritat competent.

2. A més dels requisits de l’apartat anterior, els animals 
d’espècies sensibles d’explotacions situades a la zona res-

tringida no estacionalment lliure es poden moure per a vida 
a la resta del territori nacional amb el compliment d’alguna 
de les condicions que s’estableixen a l’annex I. No obstant 
això, per als animals que des de zona lliure o des de zona 
estacionalment lliure entrin a les zones restringides no esta-
cionalment lliures per assistir a concursos, fires o subhastes, 
s’exceptua per a la sortida cap a zona lliure o zona estacio-
nalment lliure dels requisits previstos a l’annex I, sempre 
que els animals s’hagin mantingut durant tot aquest temps 
en instal·lacions en què es porti a terme un protocol de des-
insectació adequat.

Així mateix, es poden establir excepcions en el règim 
de moviments d’ovins menors de dos mesos d’edat des 
de zona restringida no estacionalment lliure amb destina-
ció a engreix, a explotacions ubicades en zona lliure o 
estacionalment lliure, dins el territori nacional, segons el 
que estableix l’article 8.1.b) del Reglament (CE) núm. 
1266/2007, de la Comissió, de 26 d’octubre de 2007, sem-
pre que es compleixin les garanties addicionals recollides 
en el protocol elaborat a aquest efecte i acordat en el Sub-
comitè Nacional del Sistema d’Alerta Sanitària Veterinària, 
i es compleixin els requisits que s’hi recullen.

Article 7. Moviments per a sacrifici des de les zones res-
tringides.

1. Els animals d’espècies sensibles d’explotacions 
situades a les zones restringides es poden moure per a 
sacrifici directament a territori d’altres estats membres 
amb les condicions que estableix el Reglament (CE) núm. 
1266/2007 de la Comissió, de 26 d’octubre de 2007.

2. Els animals s’han de transportar a l’escorxador 
per al seu sacrifici en un termini màxim de quaranta-vuit 
hores des de l’arribada a aquest, sota supervisió oficial. 
L’autoritat sanitària competent de l’escorxador ha de ser 
informada de la intenció d’enviar-hi animals i ha de notifi-
car la seva arribada a l’autoritat sanitària competent en 
matèria d’expedició.

3. En el certificat oficial de moviment previst a l’arti-
cle 50 de la Llei 8/2003, de 24 d’abril, o com a documenta-
ció adjunta a aquest, ha de constar la identificació dels 
animals objecte de moviment i, en els casos que sigui 
procedent, la documentació acreditativa del desinsectant 
o repel·lent utilitzat (inclòs el producte usat, data d’aplica-
ció i, si s’escau, temps d’espera).

4. D’altra banda, els animals d’espècies sensibles 
d’explotacions situades a la zona restringida estacional-
ment lliure, es poden moure per a sacrifici directament a 
la resta del territori nacional.

5. Els requisits per autoritzar els moviments per a 
sacrifici d’animals d’espècies sensibles des d’explotaci-
ons radicades a la zona restringida no estacionalment 
lliure, amb destinació a un escorxador ubicat a la resta del 
territori nacional, a més són els següents:

a) Els animals que es transportin no han de presen-
tar signes clínics de llengua blava el dia del seu trans-
port.

b) Els vehicles de transport s’han de desinsectar 
abans de la càrrega.

c) La càrrega i el transport dels animals s’han de rea-
litzar 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) En l’escorxador de destinació, així com en l’explo-
tació d’origen, s’ha d’haver procedit a la desinsectació 
prèvia dels locals i voltants en què hagin de romandre els 
animals. No obstant això, l’autoritat competent de sanitat 
animal de la comunitat autònoma de destinació pot 
exceptuar de la desinsectació prèvia l’escorxador de des-
tinació quan no hi hagi risc de presència del vector.

e) Els animals objecte de moviment s’han de tractar 
prèviament amb un desinsectant o repel·lent, que garan-
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teixi la seva desinsectació durant el transport dels ani-
mals, excepte si els animals s’han de sacrificar en les pri-
meres vint-i-quatre hores; en aquest cas no és necessària 
la seva desinsectació prèvia.

6. No obstant el que disposa aquest article, en cap 
cas no es poden autoritzar moviments per a sacrifici dels 
animals de les espècies sensibles, procedents d’explotaci-
ons ubicades a les zones restringides no estacionalment 
lliures amb destinació a les províncies de zona lliure del 
territori nacional, en què històricament s’hagi notificat la 
presència de focus de llengua blava, excepte que com-
pleixin els requisits de l’annex I.

Article 8. Moviments de caps de bestiar de lídia des de 
les zones restringides destinats a zona lliure.

1. Tot moviment de caps de bestiar de lídia amb des-
tinació a espectacles taurins té la consideració de movi-
ment a l’escorxador, d’acord amb el que estableix l’article 
7 d’aquesta Ordre.

2. Els animals als quals no s’hagi donat mort durant 
la celebració de l’espectacle s’han de sacrificar o reexpe-
dir directament a l’explotació d’origen en el termini que 
estableixi l’autoritat sanitària on es trobin els animals.

3. En cas que els animals procedeixin d’explotacions 
situades a la zona restringida no estacionalment lliure, els 
equins i esquellers o altres animals sensibles que puguin 
entrar en contacte amb els animals de la partida s’han 
d’haver desinsectat prèviament o han d’haver estat trac-
tats amb repel·lent, sota supervisió veterinària.

Article 9. Vacunació d’espècies sensibles a les zones res-
tringides.

1. S’estableix la vacunació obligatòria contra els 
serotips 1 i 4 del virus de la llengua blava dels animals, 
més grans de tres mesos, pertanyents a les espècies 
ovina i bovina a la zona restringida S-1-4.

2. S’estableix la vacunació obligatòria contra el sero-
tip 1 del virus de la llengua blava dels animals, més grans 
de tres mesos, pertanyents a les espècies ovina i bovina a 
la zona restringida S-1.

3. La vacunació s’ha de portar a terme sota supervi-
sió oficial i amb les vacunes que amb aquesta finalitat 
subministri la Direcció General de Ramaderia del Minis-
teri d’Agricultura, Pesca i Alimentació a les comunitats 
autònomes de les zones restringides.

4. Els animals vacunats s’han de marcar en el 
moment de la primera vacunació amb una marca auricu-
lar de color en què ha de figurar, almenys, la llegenda 
«LA». No obstant això, en el cas de bovins, el marcatge es 
pot realitzar en el document d’identificació bovina (DIB), 
que preveu el Reial decret 1980/1998, de 18 de setembre, i 
s’ha de garantir en tot moment que es manté aquest mar-
catge al DIB dels animals quan les autoritats competents 
de les comunitats autònomes emetin un nou document 
amb motiu del canvi de posseïdor dels animals, o altres 
circumstàncies previstes al Reial decret 1980/1998, de 18 
de setembre.

També s’exceptua la marca auricular en els animals 
que estiguin identificats electrònicament, segons el Reial 
decret 947/2005, de 29 de juliol, pel qual s’estableix un 
sistema d’identificació i registre dels animals de les espè-
cies ovina i cabrum, per als quals no és necessària una 
marca auricular de color si es fan constar les dades de la 
vacunació en el registre de tractaments que preveu l’arti-
cle 8 del Reial decret 1749/1998, de 31 de juliol, pel qual 
s’estableixen les mesures de control aplicables a determi-
nades substàncies i els seus residus en els animals vius i 
els seus productes.

5. Les autoritats competents en sanitat animal de les 
comunitats autònomes han de portar a terme un registre 

dels animals vacunats, en què, almenys, ha de figurar 
l’any/mes de la primera vacunació i de vacunacions suc-
cessives, el codi d’explotació i la identificació individual 
dels animals, quan escaigui.

6. Amb la finalitat de donar compliment al que esta-
bleix l’article 11.2 del Reial decret 1228/2001, de 8 de 
novembre, les autoritats competents de les comunitats 
autònomes, han de remetre a la Subdirecció General de 
Sanitat Animal els programes de vacunació que preten-
guin aplicar al seu territori, a fi de traslladar-ho a la Comis-
sió Europea.

Article 10. Esperma, òvuls i embrions.

El trasllat d’esperma, òvuls i embrions de donants de 
les zones restringides es regeix pel que preveu el Regla-
ment (CE) núm. 1266/2007 de la Comissió, de 26 d’octubre 
de 2007.

En el cas d’esperma procedent d’animals que hagin 
estat més de 60 dies en explotacions ubicades en zones 
estacionalment lliures s’ha d’aplicar el que disposa l’arti-
cle 5.1.

En el cas d’esperma procedent d’animals ubicats en 
explotacions situades en zona no estacionalment lliure, i 
vacunats contra el serotip o serotips presents en les res-
pectives zones restringides no estacionalment lliures, 
se’n pot autoritzar el trasllat, sempre que es compleixin 
en els animals donants de l’esperma els requisits relatius 
a vacunació que preveu l’annex I.

Article 11. 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 12. Trànsit per la zona restringida.

1. S’autoritza el trànsit d’animals sensibles expedits 
a partir d’una zona lliure, a través d’una zona restringida 
estacionalment lliure, amb destinació directa a una altra 
zona lliure.

2. El trànsit d’animals sensibles expedits a partir 
d’una zona situada fora de les zones restringides no esta-
cionalment lliures, a través de les zones esmentades, es 
regeix pel que preveu el Reglament (CE) núm. 1266/2007, 
de la Comissió, de 26 d’octubre de 2007.

Article 13. Comunicació d’informació.

Les autoritats competents dels territoris inclosos a 
l’annex II han de remetre mensualment a la Subdirecció 
General de Sanitat Animal del Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació, com a molt tard 22 dies després de la 
conclusió del mes objecte de l’informe, la informació sol-
licitada als punts 1 i 2 de l’annex II del Reglament (CE) 
núm. 1266/2007 de la Comissió, de 26 d’octubre de 2007.

Article 14. 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, sens perju-
dici de les possibles responsabilitats civils, penals o d’un 
altre ordre que hi puguin concórrer.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queda derogada l’Ordre APA/3544/2007, de 5 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures específiques 
de protecció en relació amb la llengua blava.
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Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 27 de desembre de 2007.–La ministra d’Agri-
cultura, Pesca i Alimentació, Elena Espinosa Mangana.

ANNEX I

Requisits mínims per als moviments d’animals d’espè-
cies sensibles a la llengua blava, des d’explotacions situ-
ades a les zones restringides no estacionalment lliures 
S-1 i S-1-4 cap a explotacions situades en zona lliure o 
estacionalment lliure de la mateixa comunitat autònoma 
o d’una comunitat autònoma diferent i en el moviment 
per a vida entre les zones restringides no estacionalment 

lliures S-1 i S-1-4
A. El moviment d’animals d’espècies sensibles a la 

llengua blava des d’explotacions situades a la zona res-
tringida S-1 no estacionalment lliure cap a explotacions 
situades en zona lliure o estacionalment lliure del territori 
nacional o cap a explotacions situades en zona restringida 
no estacionalment lliure S-1-4 es pot realitzar si es com-
pleixen alguna de les condicions següents:

1. Que hagin estat protegits de l’atac de «Culicoides» 
durant, com a mínim, catorze dies abans de la data del 
trasllat, i hagin estat sotmesos durant aquest període a 
una prova d’aïllament del virus de la llengua blava o una 
prova de reacció en cadena de la polimerasa (PCR), amb 
resultats negatius, i aquesta prova s’ha d’haver efectuat 
amb mostres de sang preses, com a mínim, catorze dies 
després de la data d’inici del període de protecció contra 
els atacs de vectors, o

2.  Que hagin estat protegits dels atacs de «Culicoi-
des» durant, com a mínim, vint-i-vuit dies abans de la 
data del trasllat, i hagin estat sotmesos durant aquest 
període a una prova serològica per a la detecció dels anti-
cossos 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, vint-i-vuit dies des-
prés de la data d’inici del període de protecció contra els 
atacs de vectors, o

3. En el cas d’animals vacunats: que es tracti d’ani-
mals de l’espècie ovina i bovina més grans de tres mesos 
d’edat, amb destí per a vida, i vacunats amb una vacuna 
inactivada contra el serotip 1 del virus de la llengua blava; 
en aquest cas el moviment es pot realitzar una vegada 
hagin transcorregut setanta dies des de l’aplicació de la 
segona dosi de vacuna que estableixi la immunitat enfront 
de la llengua blava segons el protocol de vacunació utilit-
zat, o bé s’hagi realitzat una presa de mostra a partir dels 
vint-i-cinc dies de l’aplicació de la segona dosi de vacuna 
que estableixi la immunitat enfront de la llengua blava 
segons el protocol de vacunació utilitzat, per a la realitza-
ció d’una prova de PCR amb resultats negatius, sense que 
sigui necessari l’aïllament en cap dels dos casos. Una 
vegada efectuada una d’aquestes condicions el termini 
màxim per al moviment és de sis mesos des de l’aplicació 
de la segona dosi de vacuna.

B. El moviment d’animals d’espècies sensibles a la 
llengua blava des d’explotacions situades a la zona res-
tringida S-1-4 no estacionalment lliure cap a explotacions 
situades en zona lliure o estacionalment lliure del territori 
nacional o cap a explotacions situades en zona restringida 
no estacionalment lliure S-1 es pot realitzar si es complei-
xen alguna de les condicions següents:

1. Que hagin estat protegits de l’atac de «Culicoides» 
durant, com a mínim, catorze dies abans de la data del 
trasllat, i hagin estat sotmesos durant aquest període a 
una prova d’aïllament del virus de la llengua blava o una 
prova de reacció en cadena de la polimerasa (PCR), amb 

resultats negatius, i aquesta prova s’ha d’haver efectuat 
amb mostres de sang preses, com a mínim, catorze dies 
després de la data d’inici del període de protecció contra 
els atacs de vectors.

A més del requisit anterior, els animals de l’espècie 
ovina i bovina més grans de tres mesos d’edat, amb destí 
per a vida, han d’estar vacunats amb una vacuna inacti-
vada enfront del serotip 4 del virus de la llengua blava, 
d’acord amb les condicions següents:

a) Que es tracti d’animals que ja hagin estat prèvia-
ment vacunats; en aquest cas el moviment s’ha de pro-
duir immediatament després de l’aplicació de la dosi de 
vacuna de record, sempre que aquesta dosi s’hagi aplicat 
dins el termini d’immunitat garantit segons el protocol de 
vacunació utilitzat. El termini màxim per al moviment és 
d’un any, o

b) que es tracti d’animals vacunats per primera 
vegada, i han de passar almenys vint-i-cinc dies des de 
l’aplicació de la dosi de vacuna que estableixi la immuni-
tat enfront de la llengua blava segons el protocol de 
vacunació utilitzat. El termini màxim per al moviment és 
d’un any.

O bé,

2.  Que es tracti d’animals de l’espècie ovina i bovina 
més grans de tres mesos d’edat, amb destí per a vida, i 
vacunats amb vacuna inactivada enfront dels serotips 1 i 
4 del virus de la llengua blava; en aquest cas el moviment 
es pot realitzar una vegada hagin transcorregut setanta 
dies des de l’aplicació de la segona dosi de vacuna que 
estableixi la immunitat enfront de tots dos serotips 
segons el protocol de vacunació utilitzat, o bé s’hagi rea-
litzat una presa de mostra a partir dels vint-i-cinc dies de 
l’aplicació de la dosi de vacuna que estableixi la immuni-
tat enfront de tots dos serotips segons el protocol de 
vacunació utilitzat, per a la realització d’una prova de PCR 
amb resultats negatius, sense que sigui necessari l’aïlla-
ment en cap dels dos casos. Una vegada efectuada una 
d’aquestes condicions, el termini màxim per al moviment 
és de sis mesos des de l’aplicació de la segona dosi de 
vacuna del serotip 1 i d’un any des de l’aplicació de la 
segona dosi de vacuna enfront del serotip 4.

No obstant això, en cas que es tracti d’animals que ja 
han estat prèviament vacunats, el moviment es pot pro-
duir immediatament després de l’aplicació de la dosi de 
vacuna de record, sempre que aquesta dosi s’hagi aplicat 
dins el termini d’immunitat garantit segons el protocol de 
vacunació utilitzat. El termini màxim per al moviment és 
d’un any per al serotip 4 i de sis mesos per al serotip 1.

ANNEX II

Classificació de zones en funció de les dades d’activitat 
de Culicoides multípars per trampa

A. Zona restringida S-1:

A.1 Zona estacionalment lliure des de l’1 de novem-
bre de 2007.

La Comunitat Autònoma de la Rioja.
Les províncies o comarques veterinàries següents:

a) A la Comunitat Autònoma d’Aragó: a la província 
d’Osca, les comarques veterinàries d’Ayerbe, Jaca i 
Sabiñánigo; a la província de Saragossa, les comarques 
veterinàries d’Ejea de los Caballeros i Sos del Rey 
Católico.

b) A la Comunitat Autònoma de Castella i Lleó: a la 
província de Burgos les comarques veterinàries de 
Miranda de Ebro, Medina de Pomar, Vall de Mena, Brivi-
esca, Villarcayo de las Merindades de Castilla la Vieja, 
Espinosa de los Monteros i Belorado.
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c) A la Comunitat Autònoma del País Basc: la provín-
cia d’Àlaba.

d) A la Comunitat Foral de Navarra: les comarques 
veterinàries d’Elizondo, Estella, Ochagavia, Pamplona, 
Sangüesa, Tafalla i Tudela.

A.2 Zona estacionalment lliure des del 15 de desem-
bre de 2007.

A la Comunitat Autònoma de Cantàbria: les comar-
ques veterinàries de Gama (Bárcena de Cicero), Ramales i 
Solares (Medio Cudeyo).

A.3 Zona estacionalment lliure des del 30 de desem-
bre de 2007.

A la Comunitat Autònoma del País Basc: la província 
de Biscaia.

A.4 Zona no estacionalment lliure.

a) A la Comunitat Autònoma del País Basc: la provín-
cia de Guipúscoa.

b) A la Comunitat Foral de Navarra: les comarques 
veterinàries de Santesteban i Irurzun.

B. Zona restringida S-1-4:

B.1 Zona estacionalment lliure des del 15 de novem-
bre de 2007.

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

B.2 Zona estacionalment lliure des de l’1 de desem-
bre de 2007.

Província d’Àvila: les comarques veterinàries d’El 
Barco de Ávila, El Barraco, Cebreros, Las Navas del Mar-
qués i Navaluenga.

Província de Toledo.
Província de Ciudad Real.
Província d’Albacete: la comarca veterinària d’Alcaraz.
A la Comunitat de Madrid: les comarques veterinàries 

d’Aranjuez, El Escorial, Griñón, Navalcarnero,
San Martín de Valdeiglesias, Arganda del Rey, Villarejo de 
Salvanés, Alcalá de Henares, Torrelaguna, Colmenar Viejo 
i municipi de Madrid.

Província de Càceres.
Província d’Almeria, les comarques veterinàries de 

Poniente, Río Andarax, Alto Almanzora i Bajo Andarax.
Província de Granada, les comarques veterinàries de 

Motril i Órgiva.

B.3 Zona estacionalment lliure des del 15 de desem-
bre de 2007.

Província d’Àvila, les comarques veterinàries d’Arenas 
de San Pedro, Candeleda i Sotillo de la Adrada.

Província de Badajoz.
Província de Jaén: la comarca veterinària d’Andújar, 

Jaén, Alcalá la Real, Huelma, Úbeda, Linares i Santieste-
ban del Puerto.

Província de Huelva: les comarques veterinàries de 
Cortegana, Aracena, Puebla de Guzmán, Valverde del 
Camino, La Palma del Condado i Cartaya.

Província de Còrdova: les comarques veterinàries de 
Montoro, Pozoblanco, Hinojosa del Duque, Peñarroya-
Pueblo Nuevo, Posadas, Montilla, Lucena i Baena.

Província de Sevilla: les comarques veterinàries de 
Lebrija, Marchena, Osuna, San Lúcar la Mayor, Utrera, El 
Ronquillo, Cazalla, Cantillana, Carmona i Écija.

Província de Màlaga: les comarques veterinàries de 
Ronda i Antequera.

Província de Cadis: les comarques veterinàries de 
Campiña i Sierra de Cádiz.

B.4 Zona estacionalment lliure des del 30 de desem-
bre de 2007.

Província de Huelva: la comarca veterinària d’Al-
monte.

Província de Cadis: la comarca veterinària de Litoral.

B.5 Zona no estacionalment lliure.

Província de Màlaga: les comarques veterinàries de 
Màlaga, Cartaza, Estepona i Vélez Málaga.

Província de Cadis: la comarca veterinària de Campo 
de Gibraltar i La Janda.

Ciutats de Ceuta i Melilla.

C. Zona lliure: la resta del territori nacional. 

MINISTERI 
D’ECONOMIA I HISENDA

 22528 REIAL DECRET LEGISLATIU 2/2007, de 28 de 
desembre, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei general d’estabilitat pressupostària. 
(«BOE» 313, de 31-12-2007.)

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

La disposició final primera de la Llei 15/2006, de 26 de 
maig, de reforma de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, 
general d’estabilitat pressupostària, va autoritzar el 
Govern perquè, en el termini d’un any des de l’entrada en 
vigor de la llei, refongués en un sol text la llei esmentada 
i la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat 
pressupostària, regularitzant, aclarint i harmonitzant les 
normes refoses entre si, així com amb el que disposen la 
Llei orgànica 5/2001, de 13 de desembre, complementària 
a la Llei general d’estabilitat pressupostària, la Llei Orgà-
nica 3/2006 de reforma d’aquella, la Llei orgànica 8/1980, 
de 22 de setembre, de finançament de les comunitats autò-
nomes, la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressu-
postària, i el text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març.

Aquesta habilitació té per finalitat incrementar la cla-
redat del sistema de disciplina fiscal i de gestió pressu-
postària ja que integra la Llei general d’estabilitat i la seva 
modificació en un únic cos normatiu, amb la qual cosa 
contribueix a millorar la seguretat jurídica de les adminis-
tracions interventores.

I, en exercici d’aquesta autorització, s’elabora aquest 
Reial decret legislatiu pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei general d’estabilitat pressupostària, mantenint l’es-
tructura i sistemàtica de la Llei 18/2001, de 12 de desem-
bre, i les seves divisions en títols, capítols i seccions.

II

La Llei 18/2001 general d’estabilitat pressupostària —i 
la seva complementària Llei orgànica 5/2001, de 13 de 
desembre— va suposar un bon instrument en el procés 
de consolidació fiscal. Aquest procés va ser, sens dubte, 
una de les claus de la política econòmica que va fer possi-
ble l’accés d’Espanya a la Unió Econòmica i Monetària el 
1999 i que va donar lloc a un important canvi estructural 
en el comportament de la nostra economia. El principal 
repte de la política econòmica a partir d’aquí va ser man-
tenir i prolongar el cicle expansiu de llarga durada, aprofi-
tant plenament les oportunitats derivades de la nostra 


