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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA E ALIMENTACIÓN
17013 Orde APA/1251/2020, do 21 de decembro, pola que se establecen medidas 

específicas de protección en relación coa lingua azul.

A lingua azul ou febre catarral ovina é unha enfermidade incluída no Código sanitario 
para os animais terrestres da Organización Mundial de Sanidade Animal (OIE) e na lista 
de enfermidades de declaración obrigatoria da Unión Europea, polo que se encontra 
dentro do anexo I.A do Real decreto 526/2014, do 20 de xuño, polo que se establece a lista 
de enfermidades de declaración obrigatoria e se regula a súa notificación. As medidas 
fronte a esta enfermidade están reguladas polo Real decreto 1228/2001, do 8 de 
novembro, polo que se establecen medidas específicas de loita e erradicación da febre 
catarral ovina ou lingua azul, que incorpora ao ordenamento xurídico interno a 
Directiva 2000/75/CE, do Consello, do 20 de novembro, pola que se aproban disposicións 
específicas relativas ás medidas de loita e erradicación da febre catarral ovina. Esta 
directiva está desenvolta mediante o Regulamento (CE) n.º 1266/2007, da Comisión, 
do 26 de outubro, polo que se establecen disposicións de aplicación da Directiva 2000/75/
CE, do Consello, no relativo ao control, ao seguimento, á vixilancia e ás restricións ao 
traslado de determinados animais de especies sensibles á febre catarral ovina.

A loita fronte aos diferentes serotipos do virus da lingua azul que foron detectados en 
España levouse a cabo mediante un programa de vixilancia, un programa de vacinación, 
e o control dos movementos dos animais sensibles. A adaptación dos programas de loita 
á evolución epidemiolóxica da enfermidade realizouse mediante sucesivas ordes 
ministeriais; a última delas é a Orde AAA/1424/2015, do 14 de xullo, pola que se establecen 
medidas específicas de protección en relación coa lingua azul. Esta orde modificouse 
anualmente en función da evolución epidemiolóxica da enfermidade; a última delas, no 
mes de marzo de 2020 a través da Orde APA/206/2020, do 6 de marzo.

Recentemente, detectouse a circulación do serotipo 8 no norte do país, nas 
comunidades autónomas do País Vasco e Aragón, e na Comunidade Foral de Navarra, o 
que obriga a adoptar as medidas correspondentes. En resposta a esta nova situación 
epidemiolóxica e co obxectivo de garantir a debida seguridade xurídica, publícase unha 
nova orde e derrógase a Orde AAA/1424/2015, do 14 de xullo, xa modificada en catro 
ocasións.

En consecuencia, procede manter as mesmas normas que a dita orde establecía e 
definir unha nova zona de restrición fronte ao serotipo 8 do virus da lingua azul no norte de 
España, así como a zona de vacinación obrigatoria ao dito serotipo, e establecer dúas 
disposicións transitorias. A primeira, para flexibilizar o movemento de animais desde e 
dentro desta nova zona de restrición durante o período de actividade do vector e ata o 31 
de marzo de 2021 de cara a proporcionar o tempo suficiente para inmunizar os animais; e 
a segunda, de cara a proporcionar unha cobertura vacinal suficiente nas novas zonas de 
restrición ao comezo do período estacionalmente libre e así garantir os movementos de 
animais para vida sen que supoña un risco de propagación da enfermidade a territorios 
libres.

No procedemento de elaboración desta disposición foron consultadas as comunidades 
autónomas e os sectores afectados.

Na elaboración desta orde observáronse os principios de boa regulación previstos no 
artigo 129 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das 
administracións públicas. Os principios de necesidade e eficacia, posto que a norma 
resulta o instrumento máis indicado para os intereses que se perseguen; o principio de 
proporcionalidade, xa que contén a regulación imprescindible para atender as necesidades 
que se pretenden cubrir reducindo o seu contido ao mínimo imprescindible. Polo demais, 
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a norma é coherente co principio de eficacia, en canto que a norma asegura a máxima 
eficacia dos seus postulados. En aplicación do principio de eficiencia, non se prevén 
cargas administrativas. Respecto do principio de seguridade xurídica, a norma contribúe a 
reforzar o dito principio, xa que, por unha parte, é coherente co resto do ordenamento 
xurídico e, por outra parte, favorece a súa certeza e claridade. E a adecuación ao principio 
de transparencia cúmprese pola participación que se ofreceu aos potenciais destinatarios 
na elaboración da norma.

Na súa virtude, ao abeiro do establecido no artigo 8 da Lei 8/2003, do 24 de abril, de 
sanidade animal, e na disposición derradeira segunda do Real decreto 1228/2001, do 8 de 
novembro, polo que se establecen medidas específicas de loita e erradicación da febre 
catarral ovina ou lingua azul, de acordo co Consello de Estado, dispoño:

Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación.

O obxecto da presente orde é establecer medidas específicas de protección contra a 
lingua azul, de aplicación a todo o territorio nacional.

Artigo 2. Definicións.

1. Para os efectos desta orde, serán de aplicación as definicións previstas no artigo 3 
da Lei 8/2003, do 24 de abril, de sanidade animal, no artigo 2 do Real decreto 1228/2001, 
do 8 de novembro, polo que se establecen medidas específicas de loita e erradicación da 
febre catarral ovina ou lingua azul, e no artigo 2 do Regulamento (CE) n.º 1266/2007, da 
Comisión, do 26 de outubro de 2007, polo que se establecen disposicións de aplicación da 
Directiva 2000/75/CE, do Consello, no relativo ao control, ao seguimento, á vixilancia e ás 
restricións ao traslado de determinados animais de especies sensibles á febre catarral 
ovina.

2. Así mesmo, entenderase por:

a) Zona restrinxida fronte ao serotipo 1 do virus da lingua azul: as cidades de Ceuta 
e Melilla e as provincias, comarcas e municipios listados na parte A do anexo I.

b) Zona restrinxida fronte ao serotipo 4 do virus da lingua azul: as cidades de Ceuta 
e Melilla e as provincias, comarcas e municipios listados na parte B do anexo I.

c) Zona restrinxida fronte ao serotipo 8 do virus da lingua azul: as provincias, 
comarcas e municipios listados na parte C do anexo I.

d) Zona libre: as comunidades autónomas provincias, comarcas e municipios non 
incluídas nas zonas de restrición establecidas no anexo I.

e) Explotación vacinada: aquela explotación en que, durante o último ano, se levou 
a cabo unha vacinación e revacinación, en caso de primovacinacións, de acordo coas 
especificacións da vacina e que esta alcanzase a totalidade de animais ovinos e bovinos 
maiores de 3 meses presentes na explotación na data de vacinación. No caso dos 
cebadeiros, tamén se entenderá que se trata dunha explotación vacinada aquela en que 
os animais alí presentes respectasen as condicións dos movementos previstos na 
presente orde.

f) Animal vacinado: aquel animal que no último ano fose vacinado, e revacinado no 
caso da primovacinación, de acordo coas especificacións da vacina.

Artigo 3. Requisitos para os movementos intracomunitarios e cara ás Illas Canarias e 
Baleares de animais, o seu esperma, os óvulos e os embrións de especies sensibles 
desde as zonas restrinxidas.

Os animais, o seu esperma, os óvulos e os embrións de especies sensibles de 
explotacións situadas nas zonas restrinxidas poderán moverse para vida ou sacrificio 
directamente cara ás Illas Canarias, Illas Baleares ou cara ao territorio doutros Estados 
membros coas condicións que establece para o efecto o Regulamento (CE) n.º 1266/2007, 
da Comisión, do 26 de outubro.
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Artigo 4. Requisitos para os movementos nacionais de animais de especies sensibles 
dentro e entre as zonas restrinxidas, así como desde estas cara á zona libre situada 
en territorio peninsular.

1. A autoridade competente autorizará o movemento de animais de especies 
sensibles dentro e entre as zonas restrinxidas, así como desde estas cara á zona libre 
situada en territorio peninsular español, tanto con destino vida como sacrificio, sempre que 
non mostren signos clínicos da enfermidade, salvo que se trate:

a) Dos animais de especie ovina ou bovina procedentes das respectivas zonas de 
vacinación previstos nos números 1, 2 e 3 do artigo 6, así como daqueles que procedan 
dunha zona restrinxida establecida debido á notificación dun foco de virus de lingua azul 
en territorio nacional, caso en que, fóra da estación libre de vectores, só se autorizará o 
movemento se se trata de animais:

1.º Procedentes de explotacións vacinadas, e
2.º Vacinados fronte aos respectivos serotipos ou animais menores de 4 meses 

procedentes de nais vacinadas, e
3.º Transportados en vehículos que deberán ser desinfectados antes da carga.

Non obstante o anterior, os animais de especies sensibles á lingua azul procedentes 
de explotacións situadas nas zonas restrinxidas en territorio nacional, establecidas tras a 
notificación dun foco de lingua azul nun país fronteirizo con España, poderán moverse 
para vida ou sacrificio directamente cara á zona libre ou cara ao territorio doutros Estados 
membros coas condicións que establece para o efecto o Regulamento (CE) n.º 1266/2007, 
da Comisión, do 26 de outubro.

b) Os animais de especie ovina ou bovina situados nas respectivas zonas de 
vacinación previstos nos números 1, 2 e 3 do artigo 6 que procedan de zonas restrinxidas 
doutros países da Unión Europea, caso en que se autorizará a saída destes animais de 
acordo coas condicións establecidas no punto A.5 do anexo III do Regulamento (CE) 
n.º 1266/2007, da Comisión, do 26 de outubro, salvo que exista un acordo bilateral co país 
de procedencia, caso en que se aplicarán as condicións do dito acordo en que deben 
figurar as garantías de saúde exixibles aos movementos dos animais acordadas polas 
autoridades competentes.

c) Os animais de especies sensibles á lingua azul situados en organismos, institutos 
e centros autorizados de acordo co anexo C do Real decreto 1881/1994, do 16 de 
setembro, polo que se establecen as condicións de policía sanitaria aplicables aos 
intercambios intracomunitarios e ás importacións procedentes de países terceiros de 
animais, esperma, óvulos e embrións non sometidos, con respecto a estas condicións, ás 
disposicións contidas na sección 1.ª do anexo A do Real decreto 1316/1992, do 30 de 
outubro, destinados a outro organismo, instituto ou centro autorizado, caso en que a 
autoridade competente autorizará os ditos movementos de acordo co disposto no 
Regulamento (CE) n.º 1266/2007, da Comisión, do 26 de outubro.

d) Non obstante o establecido na letra a), permitirase o movemento dos animais de 
especie bovina, procedentes de comarcas da zona restrinxida nas cales non se declara 
período estacionalmente libre en todo o ano, cando se produza tras a instauración do 
período estacionalmente libre no resto da zona restrinxida, segundo se publica na páxina 
web da Comisión Europea, sempre antes de que finalice e se os ditos animais cumpren 
unha das seguintes condicións:

1.º que resultasen negativos a unha proba de reacción en cadea da polimerasa 
(PCR) realizada sobre unha toma de mostra de sangue completa tomada dentro dos 14 
días anteriores ao movemento do animal, e quedasen protexidos con insecticidas/
repelentes desde o día da toma de mostras, ou ben

2.º que teñan como destino directo o seu sacrificio en matadoiro situado en zona 
restrinxida fronte aos mesmos serotipos e que os animais non mostren signos clínicos 
compatibles coa enfermidade no momento do seu movemento.
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En ambos os casos os animais deberán ser transportados en vehículos desinfectados 
antes da súa carga.

2. Durante a estación libre de vectores, tal e como se define no anexo V do 
Regulamento (CE) n.º 1266/2007, da Comisión, do 26 de outubro de 2007, permitirase o 
movemento dos animais de especies sensibles se non presentan signos clínicos da 
enfermidade no día do seu transporte, salvo os animais previstos nas letras b) e c) do 
número 1 deste artigo, que se moverán de acordo coas condicións recollidas 
respectivamente nos mencionados puntos.

3. Non obstante o establecido nos números 1 e 2, no caso dos animais de especies 
sensibles que, procedentes de zona libre, se movesen a feiras, mercados, centros de 
concentración e tratantes ou operadores comerciais situados en zonas restrinxidas, así 
como no caso de touros de lida procedentes de zona libre que actúen de reserva ou fosen 
rexeitados en prazas de touros situadas en zonas restrinxidas e non sexan sometidos á 
súa lida, a autoridade competente autorizará o seu movemento desde estas instalacións 
dentro e entre zonas restrinxidas, así como desde estas cara á zona libre situada en 
territorio peninsular español, sempre que os animais ofrezan as seguintes garantías 
sanitarias:

a) Permanecesen nas mencionadas instalacións durante un período inferior a sete 
días ou, no caso de que o seu destino sexa matadoiro na zona restrinxida, durante un 
período inferior a vinte e oito días.

b) Se encontren protexidos do ataque dos vectores durante toda a súa estadía.
c) Non presenten síntomas clínicos da enfermidade o día do seu transporte.

Artigo 5. Requisitos para os movementos nacionais de esperma, óvulos e embrións de 
especies sensibles dentro e entre as zonas restrinxidas, así como desde estas cara á 
zona libre situada en territorio peninsular.

A autoridade competente autorizará o movemento de esperma, óvulos e embrións de 
especies sensibles dentro das zonas restrinxidas e entre as zonas restrinxidas, así como 
desde estas cara á zona libre situada en territorio peninsular, cando ofrezan as oportunas 
garantías de saúde en función dunha avaliación do risco favorable respecto das medidas 
contra a propagación do virus da febre catarral ovina e da protección fronte aos vectores que 
requiran as autoridades competentes do lugar de orixe e fosen aprobadas polas autoridades 
competentes do lugar de destino, previamente ao desprazamento dos ditos produtos.

Artigo 6. Vacinación de especies sensibles.

1. A vacinación fronte ao serotipo 1 do virus da lingua azul dos animais das especies 
ovina e bovina maiores de 3 meses de idade é obrigatoria, no caso de que os ditos animais 
se sitúen na zona restrinxida fronte ao serotipo 1 establecida na parte A do anexo I.

2. A vacinación fronte ao serotipo 4 do virus da lingua azul é obrigatoria nos animais 
da especie ovina e bovina maiores de 3 meses, no caso de que os ditos animais se sitúen 
na zona restrinxida fronte ao serotipo 4 establecida na parte B do anexo I.

3. A vacinación fronte ao serotipo 8 do virus da lingua azul é obrigatoria nos animais 
da especie ovina e bovina maiores de 3 meses, no caso de que os ditos animais se sitúen 
na zona restrinxida fronte ao serotipo 8 establecida na parte C do anexo I.

4. Realizaranse as campañas de vacinación conforme o previsto nos números 1, 2 
e 3, durante os anos 2020, 2021 e 2022.

Será responsabilidade da persoa titular da explotación, a través do persoal veterinario 
autorizado correspondente, realizar a vacinación prevista neste artigo. A autoridade 
competente establecerá os controis oportunos para asegurarse de que a campaña se 
realiza correctamente.

5. A vacinación fronte ao virus da lingua azul dos animais das especies ovina e bovina 
maiores de 3 meses de idade será obrigatoria, no caso de que os ditos animais se sitúen 
nunha zona restrinxida establecida debido á circulación do virus en territorio nacional.
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6. Sen prexuízo do establecido nos números 1, 2 e 3, a autoridade competente 
poderá aplicar programas vacinais especiais en determinadas explotacións que considere 
de risco especialmente alto para a transmisión do virus da lingua azul.

7. A vacinación voluntaria fronte aos serotipos 1, 4 e 8 poderase realizar naqueles 
animais maiores de tres meses pertencentes ás especies ovina e bovina que:

a) estean situados na zona de vacinación voluntaria establecida no anexo II ou
b) vaian ser obxecto de movemento intracomunitario a zona restrinxida por 

serotipo 1, 4 e 8 para a súa lida ou outros movementos temporais como participación 
en feiras, mercados ou exposicións no país de destino, e estea previsto o seu retorno 
á orixe. Neste caso, a vacinación deberá ser autorizada pola autoridade competente 
da comunidade autónoma de orixe.

Non obstante o establecido na letra a), as comunidades autónomas que así o dispoñan 
poderán establecer que a vacinación voluntaria no seu territorio se realice de forma 
obrigatoria.

8. A vacinación realizarase cos seguintes requisitos:

a) No caso da especie bovina, deberán gravarse os datos da vacinación (tipo de 
vacina, serotipo e data de aplicación) na base de datos do Rexistro Xeral de Identificación 
Individual de Animais (RIIA), establecido conforme o Real decreto 728/2007, do 13 de 
xuño, polo que se establece e regula o Rexistro Xeral de Movementos de Gando e o 
Rexistro Xeral de Identificación Individual de Animais.

b) No caso da especie ovina, naqueles animais que deben estar identificados 
electronicamente, segundo o Real decreto 685/2013, do 16 de setembro, polo que se 
establece un sistema de identificación e rexistro dos animais das especies ovina e cabrúa, 
faranse constar os datos da vacinación (tipo de vacina, serotipo e data de aplicación) na 
base de datos do RIIA, prevista no Real decreto 728/2007, do 13 de xuño. Cando os 
animais non estean identificados electronicamente, os datos da vacinación incluiranse no 
libro de rexistro da explotación.

c) As autoridades competentes das comunidades autónomas manterán un rexistro 
dos animais vacinados, en que, polo menos, figurará o ano e o mes de primovacinación e 
de sucesivas vacinacións, o código de explotación e a identificación individual dos animais, 
cando proceda.

d) Os datos necesarios para o rexistro da vacinación referidos nas letras a), b) e 
c) anteriores deberán ser notificados á autoridade competente polo veterinario autorizado 
correspondente ou, se for o caso, polo titular da explotación, nun prazo máximo de 7 días 
desde a aplicación de cada dose vacinal.

e) Co fin de dar cumprimento ao establecido no artigo 11.2 do Real decreto 1228/2001, 
do 8 de novembro, as autoridades competentes das comunidades autónomas remitirán á 
Subdirección Xeral de Sanidade e Hixiene Animal e Rastrexabilidade do Ministerio de 
Agricultura, Pesca e Alimentación os programas vacinais que pretendan aplicar no seu 
territorio, co fin de trasladalos á Comisión Europea.

f) En todos os casos, a vacinación levarase a cabo con vacina inactivada. Os animais 
deberán estar vacinados de acordo co protocolo de aplicación de doses recollido na 
autorización de comercialización da vacina.

Artigo 7. Réxime sancionador.

En caso de incumprimento do disposto na presente orde será de aplicación o réxime 
de infraccións e sancións previsto na Lei 8/2003, do 24 de abril, sen prexuízo das posibles 
responsabilidades civís, penais ou doutra orde que poidan concorrer.

Disposición adicional primeira. Modificación das zonas restrinxidas e zonas de vacinación 
voluntaria.

As zonas de restrición consistirán nunha área de, polo menos, un raio de 50 km a partir 
da explotación infectada e a zona de vacinación voluntaria establecerase en zonas libres 
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de enfermidade consideradas de maior risco da súa introdución en función da situación 
epidemiolóxica da súa contorna xeográfica e comercial. As ditas zonas poderán ser 
modificadas tendo en conta a situación xeográfica e os factores ecolóxicos, as condicións 
meteorolóxicas, a presenza e distribución do vector, e os datos históricos de distribución 
da enfermidade.

Habilítase o director xeral de Sanidade da Produción Agraria para modificar mediante 
resolución, que se publicará no «Boletín Oficial del Estado», as zonas restrinxidas do 
anexo I e as zonas de vacinación voluntarias do anexo II desta orde con base nas 
notificacións recibidas das comunidades autónomas.

Disposición adicional segunda. Réxime especial para os movementos de animais 
procedentes de zonas restrinxidas doutros Estados membros durante a estación libre 
de vectores.

Os animais de especies sensibles que, procedentes de zonas restrinxidas doutros 
Estados membros, se trasladasen a zona restrinxida para o mesmo serotipo en España, 
sen prexuízo do disposto no artigo 4, poderán saír desa zona restrinxida cara á zona libre 
do resto do territorio español, sempre que os animais cumpran unha das condicións 
seguintes:

a) que fosen vacinados de acordo cos subpuntos 1.º e 2.º do artigo 4.1.a), ou
b) que resultasen negativos a unha proba de PCR efectuada, polo menos, 14 días 

despois do inicio da estación libre de vectores, ou
c) que permanecesen, polo menos, sesenta días nunha zona estacionalmente libre 

de vectores.

Disposición transitoria primeira. Período transitorio ata o 31 de marzo de 2021 para o 
movemento de animais nas novas zonas de restrición.

De cara a proporcionar o tempo suficiente para inmunizar os animais nas novas zonas 
de restrición, autorizarase temporalmente, ata o 31 de marzo de 2021, o movemento dos 
animais de especies bovina e ovina desde e dentro da zona restrinxida fóra da estación 
libre de vectores, sempre que os animais fosen protexidos do ataque de vectores durante 
un período mínimo de 14 días antes do movemento e fosen sometidos a unha PCR con 
resultado negativo efectuada, como mínimo, 14 días tras o comezo da protección fronte 
aos vectores.

Non obstante o anterior, para os movementos con destino directo a sacrificio, estes 
poderanse realizar durante este período de acordo co artigo 8.4 do Regulamento 1266/2007, 
da Comisión, do 26 de outubro. Para os efectos previstos no artigo 8.5 do dito regulamento, 
consideraranse designados todos os matadoiros de España, salvo decisión en contra da 
comunidade autónoma en que se sitúen, que deberá comunicarse á Dirección Xeral de 
Sanidade da Produción Agraria para os efectos da súa oportuna publicidade.

Disposición transitoria segunda. Movemento de animais con orixe en zonas de restrición 
fronte ao serotipo 8 ao comezo da estación libre de vectores durante a primeira 
tempada de actividade vectorial.

Durante os 30 primeiros días desde o inicio da estación libre de vectores da primeira 
tempada de actividade vectorial, os animais das especies bovina e ovina con destino 
distinto a sacrificio e procedentes das zonas de restrición definidas no punto 2.c) do 
artigo 2 deberán moverse dentro e fóra destas zonas, e cumprir unha das condicións 
seguintes:

a) que fosen vacinados de acordo cos subpuntos 1.º e 2.º do artigo 4.1.a), ou
b) que resultasen negativos a unha proba de PCR efectuada, polo menos, 14 días 

despois do inicio da estación libre de vectores.
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Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa.

Queda derrogada a Orde AAA/1424/2015, do 14 de xullo, pola que se establecen 
medidas específicas de protección en relación coa lingua azul.

Disposición derradeira primeira. Título competencial.

Esta orde dítase ao abeiro do disposto no artigo 149.1, regra 16.ª, da Constitución 
española, que atribúe ao Estado a competencia exclusiva en materia de bases e 
coordinación xeral da sanidade.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor.

A presente orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no «Boletín 
Oficial del Estado».

Madrid, 21 de decembro de 2020.–O ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación, 
Luis Planas Puchades.

ANEXO I

Zonas restrinxidas

Parte A: zona restrinxida fronte ao serotipo 1 do virus da lingua azul

Consideraranse zona restrinxida fronte ao serotipo 1 do virus da lingua azul os 
seguintes territorios:

1. Na Comunidade Autónoma de Andalucía:

a) Provincias de Cádiz, Córdoba e Málaga.
b) Na provincia de Granada: a comarca veterinaria de Motril (Costa de Granada).
c) Na provincia de Jaén: a comarca veterinaria de Andújar (Sierra Morena/Campiña 

Jaén).
d) Na provincia de Huelva: as comarcas veterinarias de Almonte (contorna de 

Doñana), Cartaya (Costa Occidental), Cortegana (Sierra Occidental), La Palma del 
Condado (Condado de Huelva), Puebla de Guzmán (Andévalo occidental) e Valverde del 
Camino (Andévalo oriental).

e) Na provincia de Sevilla: as comarcas veterinarias de Cantillana (Vega de Sevilla), 
Carmona (Los Alcores), Écija (La Campiña), Lebrija (Las Marismas), Marchena (Serranía 
Sudoeste), Osuna (Campiña/Sierra Sur), Sanlúcar la Mayor (oeste de Sevilla), Sevilla 
(Delegación Provincial) e Utrera (Bajo Guadalquivir).

2. Na Comunidade Autónoma de Castilla-La Mancha:

Na provincia de Ciudad Real: as comarcas veterinarias de Almadén, Almodóvar del 
Campo e Piedrabuena.

Parte B: zona restrinxida fronte ao serotipo 4 do virus da lingua azul

Considéranse zona restrinxida fronte ao serotipo 4 do virus da lingua azul os seguintes 
territorios:

1. Na Comunidade Autónoma de Andalucía:

a) Provincias de Cádiz, Córdoba e Málaga.
b) Na provincia de Granada: a comarca veterinaria de Motril (Costa de Granada).
c) Na provincia de Jaén: a comarca veterinaria de Andújar (Sierra Morena/Campiña 

Jaén).
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d) Na provincia de Huelva: as comarcas veterinarias de Almonte (contorna de 
Doñana), Cartaya (Costa Occidental), Cortegana (Sierra Occidental), La Palma del 
Condado (Condado de Huelva), Puebla de Guzmán (Andévalo occidental) e Valverde del 
Camino (Andévalo oriental).

e) Na provincia de Sevilla: as comarcas veterinarias de Cantillana (Vega de Sevilla), 
Carmona (Los Alcores), Écija (La Campiña), Lebrija (Las Marismas), Marchena (Serranía 
Sudoeste), Osuna (Campiña/Sierra Sur), Sanlúcar la Mayor (oeste de Sevilla), Sevilla 
(Delegación Provincial) e Utrera (Bajo Guadalquivir).

2. Na Comunidade Autónoma de Extremadura:

a) Na provincia de Cáceres: as comarcas veterinarias de Coria e Valencia de 
Alcántara.

b) Na provincia de Badajoz: as comarcas veterinarias de Badajoz e Jerez de los 
Caballeros.

Parte C: zona restrinxida fronte ao serotipo 8 do virus da lingua azul

Considéranse zona restrinxida fronte ao serotipo 8 do virus da lingua azul os seguintes 
territorios:

3. Na Comunidade Foral de Navarra:

As comarcas veterinarias de Elizondo, Izurzun, Ochagavia, Pamplona, Santesteban, 
os seguintes municipios da comarca veterinaria de Estella: Guesálaz, Lezaun, Valle de 
Yerri, Cirauqui, Mañeru, Artazu, Guirguillano, Salinas de Oro, Abárzuza, Allín, Améscoa 
Baja, Larraona, Aranarache e Eulate, e os seguintes municipios da comarca veterinaria de 
Sangüesa: Oroz-Betelu, Izagaondoa, Lumbier, Urraul Alto, Urraul Bajo, Romanzado, 
Lónguida, Aoiz, Erro, Arce, Esteribar, Luzaide-Valcarlos, Auritz-Burguete e Orreaga-
Roncesvalles.

4. Na Comunidade Autónoma do País Vasco:

a) A provincia de Gipuzkoa.
b) Na provincia de Bizkaia: as comarcas veterinarias de Busturialdea, Durangoaldea, 

Lea-Artibai, os seguintes municipios da comarca veterinaria de Arratia-Nervión: 
Amorebieta-Etxano, Dima, Igorre, Lemoa, Ubide e Zeanuri, e os seguintes municipios da 
comarca veterinaria de Uribe Kosta-Bilbao: Arrieta e Larrabetzu.

c) Na provincia de Araba/Álava: o municipio de Aramaio.

5. Na Comunidade Autónoma de Aragón:

a) Na provincia de Huesca: as comarcas veterinarias de Boltaña, Jaca e Sabiñánigo; 
o seguinte municipio da comarca veterinaria de Ayerbe: Las Peñas de Riglos; os seguintes 
municipios da comarca veterinaria de Huesca: Arguis, Casbas de Huesca, Ibieca, Igriés, 
Loporzano, Nueno e Siétamo; os seguintes municipios da comarca veterinaria de 
Barbastro: Abiego, Adahuesca, Alquézar, Bierge, Colungo e Naval; os seguintes municipios 
da comarca veterinaria de Castejón de Sos: Castejón de Sos, Chía, Sahún, Seira, Sesué 
e Villanova, e os seguintes municipios da comarca veterinaria de Graus: Campo, Foradada 
e Valle de Bardají.

b) Na provincia de Zaragoza: os municipios da provincia pertencentes á comarca 
veterinaria de Jaca.
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ANEXO II

Zonas de vacinación voluntaria

Parte A: zona de vacinación voluntaria fronte ao serotipo 1 do virus da lingua azul

Considéranse zona de vacinación voluntaria fronte ao serotipo 1 do virus da lingua 
azul os seguintes territorios:

1. Na Comunidade Autónoma de Andalucía:

a) Na provincia de Huelva: a comarca veterinaria de Aracena (Sierra Oriental).
b) Na provincia de Jaén: as comarcas veterinarias de Alcalá la Real (Montes 

Occidentales), Beas de Segura (Sierra Segura), Cazorla (Sierra de Cazorla), Huelma 
(Sierra Mágina), Jaén (Campiña de Jaén), Linares (Sierra Morena/Campiña Jaén), 
Santiesteban del Puerto (El Condado) e Úbeda (La Loma).

c) Na provincia de Sevilla: a comarca veterinaria de Cazalla de la Sierra (Sierra 
Norte).

2. Na Comunidade Autónoma de Extremadura:

Na provincia de Badajoz: as comarcas veterinarias de Azuaga, Badajoz, Castuera, 
Don Benito, Jerez de los Caballeros, Herrera del Duque, Mérida e Zafra.

Parte B: zona de vacinación voluntaria fronte ao serotipo 4 do virus da lingua azul

Considéranse zona de vacinación voluntaria fronte ao serotipo 4 do virus da lingua 
azul os seguintes territorios:

1. Na Comunidade Autónoma de Aragón:

a) Na provincia de Zaragoza: as comarcas veterinarias de Ejea de los Caballeros, 
Sos del Rey Católico e Zuera, e os municipios da provincia pertencentes á comarca 
veterinaria de Jaca.

b) Na provincia de Huesca: as comarcas veterinarias de Ayerbe, Barbastro, Binéfar, 
Boltaña, Castejón de Sos, Grañén, Graus, Huesca, Jaca, Monzón, Sabiñanigo, Sariñena 
e Tamarite de Litera.

2. Na Comunidade Autónoma de Cataluña:

a) Na provincia de Barcelona: as comarcas veterinarias de l’Anoia, Bages, Baix 
Llobregat, Barcelonès, Berguedà, Maresme, Moianès, Osona, Vallès Occidental e Vallès 
Oriental.

b) A provincia de Girona.
c) Na provincia de Lleida: as comarcas veterinarias de Alt Urgell, Alta Ribagorça, 

Noguera, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Pla d’Urgell, Segarra, Segrià, Solsonès, Urgell e 
Vall d’Aran, así como os municipios da provincia pertencentes á comarca veterinaria de 
Cerdanya.

3. A Comunidade Foral de Navarra.
4. A Comunidade Autónoma do País Vasco.
5. Na Comunidade Autónoma de Andalucía:

a) Na provincia de Huelva: a comarca veterinaria de Aracena (Sierra Oriental).
b) Na provincia de Jaén: as comarcas veterinarias de Alcalá La Real (Montes 

Occidentales), Beas de Segura (Sierra Segura), Cazorla (Sierra de Cazorla), Huelma 
(Sierra Mágina), Jaén (Campiña de Jaén), Linares (Sierra Morena/Campiña Jaén), 
Santiesteban del Puerto (El Condado) e Úbeda (La Loma).

c) Na provincia de Sevilla: a comarca veterinaria de Cazalla de la Sierra (Sierra 
Norte).
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6. Na Comunidade Autónoma de Extremadura:

a) Na provincia de Badajoz: as comarcas veterinarias de Azuaga, Castuera, Don 
Benito, Herrera del Duque, Mérida e Zafra.

b) Na provincia de Cáceres: as comarcas veterinarias de Cáceres, Logrosán (Zorita), 
Navalmoral de la Mata, Plasencia e Trujillo.

7. Na Comunidade Autónoma de Castilla-La Mancha:

a) As provincias de Ciudad Real e Toledo.
b) Na provincia de Albacete: as comarcas veterinarias de Alcaraz, Balazote, Elche de 

la Sierra, Villarrobledo e Yeste.

Parte C: zona de vacinación voluntaria fronte ao serotipo 8 do virus da lingua azul

Considéranse zona de vacinación voluntaria fronte ao serotipo 8 do virus da lingua 
azul os seguintes territorios:

1. Na Comunidade Autónoma de Aragón:

a) Na provincia de Zaragoza: as comarcas veterinarias de Ejea de los Caballeros, 
Sos del Rey Católico, Zuera e os municipios da provincia pertencentes á comarca 
veterinaria de Ayerbe.

b) Na provincia de Huesca: as comarcas veterinarias de Binéfar, Grañén, Monzón, 
Sariñena e Tamarite de Litera; os seguintes municipios da comarca veterinaria de Ayerbe: 
Agüero, Ayerbe, Biscarrués, Loarre, Loscorrales, Lupiñén-Ortilla e La Sotonera; os 
seguintes municipios da comarca veterinaria de Barbastro: Azara, Azlor, Barbastro, 
Barbuñales, Berbegal, Castejón del Puente, Castillazuelo, Estada, Estadilla, El Grado, Hoz 
y Costeán, Ilche, Laluenga, Laperdiguera, Lascellas-Ponzano, Olvena, Peralta de Alcofea, 
Peraltilla, Pozán de Vero, Salas Altas, Salas Bajas, Santa María de Dulcis e Torres de 
Alcanadre; os seguintes municipios da comarca veterinaria de Castejón de Sos: Benasque, 
Bisaurri, Bonansa, Laspaúles e Montanuy; os seguintes municipios da comarca veterinaria 
de Graus: Arén, Benabarre, Beranuy, Capella, Castigaleu, Estopiñán del Castillo, Graus, 
Isábena, Lascuarre, Monesma y Cajigar, Perarrúa, La Puebla de Castro, Puente de 
Montañana, Sataliestra y San Quílez, Secastilla, Sopeira, Tolva, Torre la Ribera, Valle de 
Lierp e Viacamp y Litera; e os seguintes municipios da comarca veterinaria de Huesca: 
Albero Alto, Alcalá de Gurrea, Alcalá del Obispo, Alerre, Almudévar, Angüés, Antillón, 
Argavieso, Banastás, Blecua y Torres, Chimillas, Gurrea de Gállego, Huesca, Monflorite-
Lascasas, Novales, Pertusa, Piracés, Quicena, Salillas, Sesa,Tierz, Tramaced e Vicién.

2. Na Comunidade Autónoma de Cataluña:

a) Na provincia de Barcelona: as comarcas veterinarias de l’Anoia, Bages, Baix 
Llobregat, Barcelonès, Berguedà, Maresme, Moianès, Osona, Vallès Occidental e Vallès 
Oriental.

b) A provincia de Girona.
c) Na provincia de Lleida: as comarcas veterinarias de Alt Urgell, Alta Ribagorça, 

Noguera, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Pla d’Urgell, Segarra, Segrià, Solsonès, Urgell e 
Vall d’Aran, así como os municipios da provincia pertencentes á comarca veterinaria de 
Cerdanya.

3. Na Comunidade Foral de Navarra:

a) As comarcas veterinarias de Tafalla e Tudela.
b) Os seguintes municipios da comarca veterinaria de Estella: Abáigar, Aberin, Aguilar 

de Codés, Allo, Ancín/Antzin, Aras, Los Arcos, Arellano, Armañanzas, Arróniz, Ayegui/Aiegi, 
Azuelo, Barbarín, Bargota, El Busto, Cabredo, Desojo, Dicastillo, Espronceda, Estella-
Lizarra, Etayo, Genevilla, Igúzquiza, Lana, Lapoblación, Lazagurría, Legaria, Lerín, Luquin, 
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Marañón, Mendavia, Mendaza, Metauten, Mirafuentes, Morentín, Mues, Murieta, Nazar, 
Oco, Olejua, Oteiza, Piedramillera, Sansol, Sesma, Solada, Torralba del Río, Torres del 
Río, Viana, Villamayor de Monjardín, Villatuerta e Zúñiga.

c) Os seguintes municipios da comarca veterinaria de Sangüesa: Aibar/Oibar, 
Cáseda, Eslava, Ezprogui, Gallipienzo/Galipentzu, Javier, Leache/Leatxe, Lerga, Liédana, 
Petilla de Aragón, Sada, Sangüesa/Zangoza e Yesa.

4. Na Comunidade Autónoma do País Vasco.

a) Na provincia de Araba/Álava: Alegría-Dulantzi, Amurrio, Añana, Armiñón, Arraia-
Maeztu, Arratzua-Ubarrundia, Artziniega, Asparrena, Ayala/Aiara, Baños de Ebro/
Mañueta, Barrundia, Berantevilla, Bernedo, Campezo/Kanpezu, Elburgo/Burgelu, 
Elciego, Elvillar/Bilar, Erriberabeitia, Erriberagoitia/Ribera Alta, Harana/Valle de Arana, 
Iruña Koa/Iruña de Oca, Iruraiz-Gauna, Kripan, Kuartango, Labastida/Bastida, Lagrán, 
Laguardia, Lanciego/Lantziego, Lantarón, Lapuebla de Labarca, Laudio/Llodio, Legutio, 
Leza, Moreda de Álava/Moreda Araba, Navaridas, Okondo, Oyón-Oion, Peñacerrada-
Urizaharra, Salvatierra/Agurain, Samaniego, San Millán/Donemiliaga, Urkabustaiz, 
Valdegovía/Gaubea, Villanueva de Álava/Eskuernaga, Vitoria-Gasteiz, Yécora/Iekora, 
Zalduondo, Zambrana, Zigoitia e Zuia.

b) Na provincia de Bizkaia: as comarcas veterinarias de Karrantza e Enkarterri-
Ezekeraldea, os seguintes municipios da comarca veterinaria de Uribe Kosta-Bilbao: 
Bakio, Barrika, Berango, Bilbao, Derio, Erandio, Fruiz, Gamiz-Fika, Gatika, Getxo, Gorliz, 
Laukiz, Leioa, Lemoiz, Lezama, Loiu, Maruri-Jatabe, Meñaka, Mungia, Plentzia, Sondika, 
Sopela, Urduliz e Zamudio, e os seguintes municipios da comarca veterinaria de Arratia-
Nervión: Arakaldo, Arantzazu, Areatza, Arrankudiaga, Arrigorriaga, Artea, Basauri, Bedia, 
Etxebarri, Galdakoa, Orozko, Ugao-Mirabelles, Urduña/Orduña, Zaratamo e Zeberio.
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