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MINISTERI D’AGRICULTURA,
PESCA I ALIMENTACIÓ
13654

ORDRE APA/2442/2006, de 27 de juliol, per la
qual s’estableixen mesures específiques de
protecció en relació amb la influença aviària.
(«BOE» 179, de 28-7-2006.)

La grip o influença aviària altament patògena és una
malaltia infecciosa de les aus, inclosa a la llista del Codi
zoosanitari internacional de l’Organització Mundial de la
Sanitat Animal, causada per soques A del virus de la grip.
Les mesures específiques de lluita contra la malaltia estan
regulades pel Reial decret 1025/1993, de 25 de juny, pel
qual s’estableixen mesures per a la lluita contra la influença
aviària, que transposa la Directiva del Consell 92/40/CEE,
de 19 de maig, per la qual s’estableixen mesures comunitàries per a la lluita contra la influença aviària.
Dels diferents subtipus del virus de la grip aviària, la
soca H5N1 és especialment virulenta, per la qual cosa,
arran dels brots de l’esmentada soca, que es van iniciar al
Sud-est Asiàtic el desembre de 2003, la Comissió Europea
va adoptar diverses decisions per evitar la introducció
d’aquesta malaltia a la Comunitat des dels tercers països
afectats. Les mesures han estat reforçades i ampliades
després de la confirmació en diversos estats membres de
grip aviària altament patògena causada pel subtipus
H5N1 del virus A de la grip, mitjançant diverses decisions
comunitàries, l’última de les quals és la Decisió 2006/474/CE,
de la Comissió, de 6 de juliol de 2006, relativa a les mesures per impedir la propagació de la grip aviària altament
patògena causada pel virus A de subtipus H5N1 a les aus
que es trobin als parcs zoològics i als organismes, instituts o centres oficialment autoritzats dels estats membres
i per la qual es deroga la Decisió 2005/744/CE.
La Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal, a l’article 8.1, disposa que, per prevenir la difusió en el territori
nacional de malalties dels animals de declaració obligatòria previstes en el Codi zoosanitari internacional de l’Oficina Internacional d’Epizoòties o en la normativa nacional
o comunitària, en especial, de les d’alta difusió, o per prevenir l’extensió d’aquestes malalties si existeixen casos
sospitosos o confirmats o de greu risc sanitari, l’Administració General de l’Estat pot adoptar totes les mesures
preventives que siguin necessàries.
L’aparició del primer cas d’influença aviària altament
patògena al nostre país fa necessari que s’adoptin mesures específiques en relació amb la malaltia, que són aplicables a Espanya, llevat de les parts afectades per haverse declarat un focus de la malaltia.
En virtut d’això, i a l’empara del que estableixen l’article 8 de la Llei de sanitat animal i la disposició final primera del Reial decret 1025/1993, de 25 de juny, pel qual
s’estableixen mesures per a la lluita contra la influença
aviària, disposo:
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.
1. L’objecte de la present Ordre és establir mesures
específiques de protecció contra la influença aviària.
2. La present Ordre és aplicable en tot el territori
nacional, a excepció de les zones de protecció, vigilància
o altres zones restringides, que s’hagin delimitat en cas
de declarar-se un focus d’influença aviària d’alta patogenicitat, en què s’han d’aplicar, almenys, les mesures que
estableix la Decisió 2006/115/CE, de la Comissió, de 17 de
febrer de 2006, relativa a determinades mesures de protecció davant la grip aviària altament patògena en aus
silvestres a la Comunitat i per la qual es deroguen les
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decisions 2006/86/CE, 2006/90/CE, 2006/91/CE, 2006/94/
CE, 2006/104/CE i 2006/105/CE.
Article 2.

Definicions.

1. Als efectes d’aquesta Ordre, són aplicables les
definicions que preveuen l’article 3 de la Llei 8/2003, de 24
d’abril, de sanitat animal; l’article 2 del Reial decret 1025/1993,
de 25 de juny, pel qual s’estableixen mesures per a la
lluita contra la influença aviària, i l’article 2 del Reial decret
479/2004, de 26 de març, pel qual s’estableix i es regula el
Registre general d’explotacions ramaderes.
2. Així mateix, i als efectes de la present Ordre, s’entén per:
a) Ocells de corral: totes les aus que es crien o es
tenen en captivitat per tal de produir carn, ous per incubar
i ous destinats al consum, així com per produir altres productes comercials, reposar les existències de caça o altres
activitats cinegètiques, o per a la reproducció d’aquestes
categories d’aus.
b) Aus silvestres: les aus que viuen en llibertat i no
en explotació.
c) Altres aus captives: qualsevol au diferent de les de
corral, que es tenen en captivitat per a mostres, curses,
exposicions i competició, com les aus ornamentals i els
coloms de competició, o per altres raons diferents de les
exposades a la lletra a).
d) Parc zoològic: tot establiment permanent on es
mantinguin animals d’espècies silvestres per a la seva
exposició al públic durant set o més dies l’any, amb
excepció dels circs i les botigues d’animals; o un organisme, institut o centre oficialment autoritzat segons es
defineixen a l’article 2.1.c) del Reial decret 1881/1994, de
16 de setembre, pel qual s’estableixen les condicions de
policia sanitària aplicables als intercanvis intracomunitaris i les importacions procedents de països tercers d’animals, esperma, òvuls i embrions no sotmesos, respecte a
aquestes condicions, a les disposicions que conté la secció I de l’annex A del Reial decret 1316/1992, de 30 d’octubre.
e) Explotació no comercial: l’explotació en la qual els
propietaris dels ocells de corral o altres aus captives els
tenen per a consum personal o per a ús propi, o com a
animals de companyia.
Article 3.

Zones d’especial risc.

1. Es consideren factors de risc d’introducció de la
influença aviària els següents:
a) Existència de dades de recuperacions d’aus procedents de zones en què s’han declarat focus de malaltia
o d’altres zones considerades d’especial risc.
b) Densitat mitjana elevada d’aus migratòries en les
zones humides.
c) Densitat elevada d’explotacions d’ocells de corral
pròximes a zones humides, estanys, pantans, llacs o rius
on les aus migratòries es puguin reunir.
d) Impossibilitat o dificultat d’evitar suficientment el
contacte entre els ocells de corral o altres aus captives i
les aus silvestres.
2. Tenint en compte aquests factors, es consideren
zones d’especial risc d’introducció de la influença aviària
els aiguamolls, riberes, franges costaneres o lacustres i
qualsevol altra zona humida que figuren a l’annex I.
En els municipis situats en aquestes zones o al seu
voltant, inclosos a l’annex II, s’han d’adoptar les mesures
específiques que preveuen els articles 5.1, 5.3 i 8.2, per
raons epidemiològiques, ecològiques o geogràfiques.

Suplement núm. 17

Article 4.

Dimarts 1 d’agost 2006

Zones d’especial vigilància.

1. Es consideren zones d’especial vigilància per a la
detecció precoç de la influença aviària les àrees geogràfiques que compleixin, almenys, algun dels requisits
següents:
a) Existència de dades sobre concentracions elevades d’aus silvestres.
b) Densitat elevada d’explotacions d’ocells de corral
pròximes a les zones de concentració d’aus silvestres.
c) Impossibilitat o dificultat d’evitar suficientment el
contacte entre els ocells de corral o altres aus captives i
les aus silvestres.
2. Tenint en compte aquests factors, es consideren
zones d’especial vigilància per a la detecció precoç de la
influença aviària les zones que figuren a l’annex III i que
comprenen els municipis o part dels municipis que també
consten al mateix annex.
En els municipis inclosos a l’annex III s’han d’adoptar
les mesures específiques que preveuen els articles 5.2, 5.3
i 8.2.
Article 5.

Mesures de bioseguretat.

1. En els municipis inclosos a l’annex II s’han d’aplicar les prohibicions i obligacions següents:
a) Queda prohibida la utilització d’ocells dels ordres
anseriformes i charadriiformes com a reclam durant la
caça d’aus.
b) Queda prohibida la cria d’ànecs i oques amb
altres espècies d’ocells de corral.
c) Queda prohibida la cria d’ocells de corral a l’aire
lliure. Tanmateix, quan això no sigui possible, l’autoritat
competent pot autoritzar el manteniment d’ocells de corral a l’aire lliure mitjançant la col·locació, si és possible, de
teles per a ocells o qualsevol altre dispositiu que impedeixi l’entrada d’aus silvestres, i sempre que s’alimenti i
s’abeuri les aus a l’interior de les instal·lacions o en un
refugi que impedeixi l’arribada d’aus silvestres i eviti el
contacte d’aquestes amb els aliments o l’aigua destinats
als ocells de corral.
d) Queda prohibit donar aigua als ocells de corral
procedent de dipòsits d’aigua als quals puguin accedir
aus silvestres, excepte en cas que es tracti aquesta aigua
a fi de garantir la inactivació de possibles virus d’influença aviària.
e) Els dipòsits d’aigua situats a l’exterior requerits
per motius de benestar animal per a determinats ocells de
corral han de quedar ben protegits contra les aus aquàtiques silvestres.
f) Queda prohibida la presència d’ocells de corral o
un altre tipus d’aus captives als centres de concentració
d’animals definits a l’article 3.7 de la Llei 8/2003, de 24
d’abril, de sanitat animal, incloent-hi els certàmens ramaders, mostres, exhibicions i celebracions culturals, així
com qualsevol concentració d’ocells de corral o un altre
tipus d’aus captives a l’aire lliure. En aquest sentit, no es
consideren aus captives les aus mantingudes en un establiment autoritzat per a la venda a particulars com a aus
de companyia, ni els ocells de corral mantinguts en un
establiment comercial per a la posterior venda al detall a
particulars.
No obstant aixó, l’autoritat competent de la comunitat
autònoma o de les ciutats de Ceuta i Melilla en matèria de
sanitat animal pot autoritzar aquestes concentracions
sempre que s’efectuï una avaluació del risc i doni un
resultat favorable.
2. En les zones del territori nacional diferents dels
municipis de l’annex II, queda prohibida la presència
d’ocells de corral en els centres de concentració d’animals
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definits a l’article 3.7 de la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de
sanitat animal, incloent-hi els certàmens ramaders, mostres, exhibicions i celebracions culturals. Tot i així, l’autoritat competent de la comunitat autònoma o de les ciutats
de Ceuta i Melilla en matèria de sanitat animal pot autoritzar aquestes concentracions sempre que s’efectuï una
avaluació del risc i doni un resultat favorable.
Així mateix, l’autoritat competent pot prohibir la presència d’altres aus captives en els centres de concentració
d’animals definits a l’article 3.7 de la Llei 8/2003, de 24
d’abril, de sanitat animal, incloent-hi els certàmens ramaders, mostres, exhibicions i celebracions culturals, en
funció del resultat de l’avaluació de risc que s’efectuï a
l’efecte.
3. Sense perjudici del que preveu el Reial decret 479/2004,
de 26 de març, l’autoritat competent ha de comprovar que
les dades de les explotacions ubicades als municipis
inclosos als annexos II i III inscrites en el Registre general
d’explotacions ramaderes estan completament actualitzades. Així mateix, ha de gestionar un registre administratiu
en què s’han d’incloure les dades següents de les explotacions no comercials, a excepció de les que continguin
únicament aus ornamentals domèstiques, ubicades en
aquests municipis:
a) Identificació del propietari i adreça de l’explotació.
b) Nombre habitual d’aus i espècie o espècies a què
pertanyen.
c) Sistema de cria: tancat, obert, mixt.
Article 6. Mesures en determinats parcs zoològics.
1. L’autoritat competent pot decidir, després d’una
avaluació del risc basada, almenys, en els criteris i factors
que preveu l’annex I de la Decisió 2006/474/CE de la
Comissió, de 6 de juliol de 2006, relativa a les mesures per
impedir la propagació de la grip aviària altament patògena causada pel virus A de subtipus H5N1 a les aus que
es trobin en els parcs zoològics i en els organismes, instituts o centres oficialment autoritzats dels estats membres
i per la qual es deroga la Decisió 2005/744/CE, que en els
parcs zoològics siguin vacunades com a mesura de protecció determinades espècies d’aus sensibles o totes,
aplicant el protocol de vacunació d’espècies sensibles
elaborat pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.
2. Per a les aus que s’hagin de vacunar, s’estableixen
els següents requisits generals de vacunació:
a) Les aus vacunades han de poder identificar-se
individualment. Sempre que sigui possible, en el moment
de la vacunació s’ha d’aplicar una identificació indeleble
que indiqui que les aus han estat vacunades.
b) S’ha de portar un registre d’identitat de les aus
vacunades i la seva vacunació i s’ha de conservar un
mínim de deu anys, a comptar de la data de vacunació.
c) Totes les aus que hagin de ser vacunades en un
parc zoològic ho han de ser com més aviat millor, i la
vacunació ha de finalitzar en el termini que preveu l’annex
II de la Decisió 2006/474/CE, de la Comissió, de 6 de juliol
de 2006.
d) Les aus vacunades no han de ser objecte d’intercanvis comercials ni de desplaçaments, llevat que s’efectuïn entre parcs zoològics i sota supervisió oficial quan es
tracti de desplaçaments dins d’Espanya, o que es portin a
terme en la forma i les condicions que preveu l’annex II de
la Decisió 2006/474/CE, de la Comissió, de 6 de juliol de
2006.
e) Els productes procedents d’aquestes aus no s’han
d’incorporar a la cadena alimentària.
f) La vacunació s’ha de fer sota la supervisió d’un
veterinari oficial de l’autoritat competent.
g) La vacuna s’ha d’utilitzar de conformitat amb les
instruccions del fabricant i de les autoritats veterinàries.
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h) Les quantitats residuals de vacuna s’han de retornar
al punt de distribució de vacunes amb un registre escrit del
nombre d’aus vacunades i el nombre de dosis utilitzades.
i) Sempre que sigui possible, s’han d’agafar mostres
de sang abans de la vacunació i, almenys, al cap de trenta
dies, per fer proves serològiques de la influença aviària.
S’ha de conservar un registre de les proves almenys
durant deu anys.
Article 7. Sistemes de detecció precoç.
1. S’estableixen els sistemes de detecció precoç
següents:
a) Tota persona, i, en especial, els veterinaris, les
organitzacions de protecció de les aus silvestres, les associacions de caçadors i altres organitzacions interessades
han de notificar sense demora a l’autoritat competent en
sanitat animal qualsevol esdeveniment anormal de mortalitat o brots significatius de malaltia entre les aus silvestres, en particular les aquàtiques.
b) Els titulars de les explotacions on es crien els
ocells de corral i altres aus captives, o qualsevol altre propietari, criador o personal a càrrec de les explotacions han
de notificar sense demora a les autoritats competents en
sanitat animal la detecció d’algun dels següents signes a
l’explotació:
1r Caiguda del consum de pinso i aigua superior al
20%.
2n Caiguda en la posada superior al 5% durant més
de dos dies seguits.
3r Mortalitat superior al 3% durant una setmana,
sense causa justificada.
4t Qualsevol signe clínic o lesió «post mortem» que
suggereixi influença aviària.
2. Immediatament després de la notificació que estableix l’apartat anterior i després de la valoració de risc
efectuada per l’autoritat competent en sanitat animal, si
aquesta determina que no pot ser exclosa de forma preliminar la sospita d’influença aviària, l’autoritat competent
ha de procedir a:
a) Agafar mostres adequades d’aus mortes o de les
vives en cas de descensos dels paràmetres de consums i
posada i, en la mesura que sigui possible, d’altres aus que
hagin estat en contacte amb els exemplars afectats.
b) Fer proves de detecció de la influença aviària en
les mostres recollides.
c) Aplicar les mesures que s’estableixen a la normativa en vigor en relació amb l’aparició de sospita de la
malaltia.
3. Si els resultats de les proves per detectar la presència del virus de la influença aviària altament patogen
són positius o dubtosos, se n’han de remetre mostres al
Laboratori Nacional de Referència a fi de descartar o confirmar la malaltia.
Article 8. Programes de vigilància i control en ocells de
corral i silvestres.
1. En el marc de la Decisió 2006/101/CE, de la Comissió, de 6 de febrer de 2006, sobre la realització de programes de vigilància de la influença aviària en ocells de corral
i aus silvestres als estats membres el 2006, i a fi de donar
compliment en el termini escaient al que estableix, les
autoritats competents de les comunitats autònomes han
de remetre de forma mensual a la Subdirecció General de
Sanitat Animal del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació informació relativa al nombre de mostres preses per
subpoblacions, així com els resultats obtinguts, tant per al
programa d’ocells de corral com per al d’aus silvestres.

Suplement núm. 17

2. Com a complement al sistema de detecció precoç de
la malaltia descrit a l’article 7, les autoritats competents de les
comunitats autònomes en les quals hi hagi zones d’especial
risc o d’especial vigilància han de dur a terme, a les explotacions ubicades dins dels municipis inclosos als annexos II o III,
visites de control sanitari periòdiques, almenys una vegada
per setmana, i anàlisis periòdiques en funció de l’avaluació
del risc que hagi efectuat l’autoritat competent. Se’n poden
excloure les explotacions d’aus del gènere «gallus».
Article 9.

Règim sancionador.

En cas d’incompliment del que disposa aquesta Ordre
és aplicable el règim d’infraccions i sancions que preveu
la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal, sense perjudici de les possibles responsabilitats civils, penals o
d’un altre ordre que hi puguin concórrer.
Disposició transitòria única. Zones transitòries d’especial vigilància.
Finalitzada la durada de les mesures a aplicar a les
zones de protecció i vigilància davant la declaració d’un
focus, a les zones i municipis inclosos en les dues zones
s’hi han d’aplicar, durant almenys els tres mesos següents
a l’esmentada finalització, les mesures que preveu
aquesta Ordre per a les zones i municipis inclosos a l’annex III.
Disposició derogatòria única. Derogació normativa.
Queda derogada l’Ordre APA/1922/2006, de 16 de juny,
per la qual s’estableixen mesures específiques de protecció en relació amb la influença aviària.
Disposició final primera. 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», a excepció
dels apartats 1 i 2 de l’article 5, que són aplicables des de
l’1 de setembre de 2006.
Madrid, 27 de juliol de 2006.–La ministra d’Agricultura,
Pesca i Alimentació, Elena Espinosa Mangana.
ANNEX I
Llista de zones humides
Comunitat Autònoma d’Andalusia
1. Parc Nacional de Doñana. Província de Huelva.
2. Parc Natural de Doñana i Cantaritas i Beta Adaliz.
Províncies de Huelva i de Sevilla.
3. Parc Nacional de la badia de Cadis. Província de
Cadis.
4. Aiguamolls de l’Odiel. Província de Huelva.
5. Preparc Est-Parc Natural Entorno de Doñana. Província de Sevilla.
6. Arrossars de Puebla i Villafranco. Província de
Sevilla.
7. Arrossars d’Isla Menor. Província de Sevilla.
8. Parc Natural de Doñana, Sector Sud. Província de
Cadis.
9. Parc Natural de Doñana, Sector Nord. Província de
Huelva.
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10. Platja del Parc Nacional de Doñana. Província de
Huelva.
11. Canal de Guadaira. Província de Sevilla.
12. Salines d’El Cerrilo. Província d’Almeria.
13. Embassament de Barbate. Província de Cadis.
14. Aiguamolls d’Isla Cristina. Província de Huelva.
15. Embassament de Puente Nuevo. Província de
Còrdova.
16. Bassa de Don Melendo. Província de Sevilla.
17. Llacuna de Fuente de Piedra. Províncies de
Màlaga i Sevilla.

del Campo, Castilleja de la Cuesta, Carrión del los Céspedes, Coria del Río, Cuervo (El), Dos Hermanas, Espartinas,
Gelves, Ginés, Hinojos, Huévar, Isla Mayor, Lebrija,
Madreña de Alcor, Madreña del Aljarafe, Palacios y
Villafranca (Los), Palomares del Río, Pilas, Puebla del Río
(La), Rinconada (La), Salteras, Sanlúcar la Mayor, San
Juan de Aznalfarache, Santiponce, Sevilla, Tomares,
Umbrete, Utrera, Valencina de la Concepción, Villamanrique de la Condesa, Viso del Alcor (El), Casariche, Estepa,
Lora de Estepa, Martín de la Jara, Pedrera, La Roda de
Andalucía.

Comunitat Autònoma de Catalunya
1. Delta de l’Ebre. Província de Tarragona.
2. Aiguamolls de l’Empordà. Província de Girona.
3. Delta del Llobregat. Província de Barcelona.

Comunitat Autònoma de Catalunya
Província de Tarragona: municipis de: Amposta, Sant
Carles de la Ràpita, Sant Jaume d’Enveja, l’Aldea, l’Ampolla, Camarles, Deltebre, Roquetes i Tortosa.
Província de Barcelona: municipis de: Begues,
Castelldefels, Castellví de Rosanes, Cervelló, Corbera de
Llobregat, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat,
Gavà, Martorell, Molins de Rei, Pallejà, la Palma de
Cervelló, el Papiol, el Prat de Llobregat, Sant Andreu de la
Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat,
Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just
Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de
Cervelló, Torrelles de Llobregat, Vallirana, Viladecans,
Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Sitges, Castellbisbal,
Sant Cugat i Rubí.
Província de Girona: municipis de: l’Armentera,
Borrassà, Cabanes, Cadaqués, Castelló d’Empúries,
Colera, l’Escala, el Far d’Empordà, Figueres, Fortià,
Garrigàs, Garriguella, Llançà, Masarac, Mollet de Peralada,
Palau de Santa Eulàlia, Palau-saverdera, Pau, Pedret i
Marzà, Peralada, el Port de la Selva, Rabós, Riumors,
Roses, Sant Miquel de Fluvià, Sant Mori, Sant Pere Pescador, Santa Llogaia d’Alguema, Saus, la Selva de Mar,
Siurana, Torroella de Fluvià, Ventalló, Vilabertran,
Viladamat, Vilafant, Vilajuïga, Vilamacolum, Vilamalla,
Vilamaniscle, Vila-sacra, Vilaür, Albons, Bellcaire
d’Empordà, Garrigoles, Jafre, la Tallada, Torroella de
Montgrí, Ullà, Verges i Vilopriu.

Comunitat Valenciana
1. Albufera de València. Província de València.
2. La Marjal de Borrons (Xeresa). Província de València.
3. La Marjal dels Moros. Província de València.
4. Salines de Santa Pola i Parc Natural del Fondo
d’Elx. Província d’Alacant.
5. La Marjal de Pego-Oliva. Província d’Alacant.
6. La Mata de Torrevella. Província d’Alacant.
7. El Prat de Cabanes. Província de Castelló.
8. La Marjal d’Almenara. Província de Castelló.
Comunitat Autònoma de les Illes Balears
1. Albuferes del Nord de Mallorca.
Comunitat Autònoma de Cantàbria
1. Reserva Natural dels Aiguamolls de Santoña i Noja.
Comunitat Autònoma de Galícia
1. Complex Intermareal d’O Grove-Umia-Carreirón.
Província de Pontevedra.
1.

Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia
Salines de San Pedro del Pinatar.
ANNEX II
Municipis

Comunitat Autònoma d’Andalusia
Província d’Almeria: municipis de: Ejido (El), Mojonera
(La), Roquetas de Mar, Vícar.
Província de Cadis: municipis de: Alcalá de los Gazules, Barrios (Los), Benalup, Castellar de la Frontera, Cadis,
Conil de la Frontera, Chiclana de la Frontera, Chipiona,
Jerez de la Frontera, Jimena de la Frontera, Medina-Sidonia, Puerto de Santa María (El), Puerto Real, Rota, San
Fernando, Sanlúcar de Barrameda, Trebujena.
Província de Còrdova: municipis de: Alcaracejos, Belmez, Espiel, Obejo, Pozoblanco, Villaharta, Villanueva del
Rey, Villaviciosa de Córdoba.
Província de Huelva: municipis de: Aljaraque, Almonte,
Ayamonte, Bollullos Par del Condado, Bonares, Cartaya,
Chucena, Escacena del Campo, Gibraleón, Hinojos,
Huelva, Isla Cristina, Lepe, Lucena del Puerto, Manzanilla,
Moguer, Palos de la Frontera, Paterna del Campo, Punta
Umbría, Rociana del Condado, San Juan del Puerto,
Villablanca, Villalba del Alcor.
Província de Màlaga: municipis de: Alameda, Antequera, Campillos, Fuente de Piedra, Humilladero, Mollina,
Sierra de Yeguas, Teba.
Província de Sevilla: municipis de: Alcalá de Guadaira,
Algaba (La), Almensilla, Almonte, Aznalcázar, Benacazón,
Bollullos de la Mitación, Bormujos, Cabezas de San Juan
(Las), Camas, Carmona, Castilleja de Guzmán, Castilleja

Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Municipis de: Sa Pobla, Pollença, Alcúdia, Muro i
Santa Margalida.
Comunitat Autònoma de Cantàbria
Municipis de: Ampuero, Argoños, Arnuero, Bárcena
de Cicero, Bareyo, Colindres, Escalante, Hazas de Cesto,
Laredo, Liendo, Limpias, Meruelo, Noja, Santoña, Solórzano, Rasines i Voto.
Comunitat Autònoma de Galícia
Província de Pontevedra: O Grove, Sanxenxo, Meaño,
Ribadumia, Cambados, Vilanova de Arousa, A Illa de
Arousa
Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia
Municipis de: San Pedro del Pinatar, San Javier, Los
Alcázares i Torre Pacheco.
Comunitat Valenciana
Província de València: municipis de: Alfara de Algimia,
Quart de les Valls, Benavites, Quartell, Faura, Benifairó de
les Valls, Albal, Albalat de la Ribera, Alcàsser, Alfafar,
Alfarp, Algemesí, Alginet, Almussafes, Benetússer,
Benifaió, Beniparrell, Catarroja, Llocnou de la Corona,
Massanassa, Paiporta, Picanya, Picassent, Sedaví, Silla,
Sollana, Sueca, Torrent, València, Tavernes de la Valldigna,
Benifairó de la Valldigna, Simat de la Valldigna, Xeraco,
Xeresa, Barx, Pinet, Llutxent, Gandia, Daimús, Guardamar
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de la Safor, Benirredrà, Bellreguard, Miramar, Almoines,
Real de Gandía, Palma de Gandía, Rótova, Alfauir,
Beniarjó, Beniflá, l’Alqueria de la Comtessa, la Font d’en
Carròs, Ador, Canet d’en Berenguer, Sagunt, Petrés, Gilet,
Albalat del Tarongers, Náquera, Rafelbunyol, Puig,
Massamagrell, la Pobla de Farnals, Massalfassar,
Albuixech, Museros, Oliva, Palmera, Rafelcofer, Potríes,
Piles, Villalonga i Puçol.
Província d’Alacant: municipis de: Adsubia, Vall de
Gallinera, Vall de Ebo, Pego, Orba, la Vall de Laguar, Tormos, Sagra, el Ràfol d’Almúnia, Benimeli, el Verger, els
Poblets, Ondara, Dénia, Beniarbeig, Sanet y Negrals,
Benidoleig, Pedreguer, San Fulgencio, Dolores, Almoradí,
Rojales, Guardamar del Segura, Formentera del Segura,
Benijófar, Algorfa, Orihuela, San Miguel de Salinas, Los

Suplement núm. 17

Montesinos, Torrevieja, Benejúzar, Pilar de la Horadada,
Jacarilla, Albatera, Callosa de Segura, Catral, Cox,
Crevillent, Daya Nueva, Daya Vieja, Elx, Granja de
Rocamora, Rafal, San Isidro, Santa Pola.
Província de Castelló: municipis de: Alcalà de Xivert,
les Coves de Vinromà, Vilanova d’Alcolea, Benlloch, Cabanes, Orpesa, Moncofa, la Vall d’Uixó, Chilches, la Llosa de
Ranes, Almenara i Torreblanca.
Ciutat de Ceuta
Municipi de Ceuta.
Ciutat de Melilla
Municipi de Melilla.
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*XDGDODMDUD

7ROHGR
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9LOODU GHO ,QIDQWDGR &DVWHMyQ $OFRFHU
&DxDYHUXHOD $OFRKXMDWH 6DFHGyQ %XHQGtD
(PEDVDPHQWGH%XHQGtD
9LOODOED GHO 5H\ 3RUWDOUXELR GH *XDGDMDPXG
&DQDOHMDVGHO$UUR\RL$OEHQGHD
3DVWUDQD %XHQGtD $OPRQDFLG GH =RULWD
(PEDVDPHQWGH%RODUTXH
6DFHGyQ6D\DWyQL0XxyQ
/ODFXQHV*UDQGHL&KLFDGH9LOODIUDQFD 9LOODIUDQFDGHORV&DEDOOHURV
(PEDVDPHQWGH&DVWUHMyQ
3ROiQ3XHEODGH0RQWDOEiQ%XUXMyQ
&DOHUD \ &KR]DV %HOYLV GH OD -DUD /DV
+HUHQFLDV $OGHDQXHYD GH %DUEDUUR\D
(PEDVDPHQWGH$]XWiQ
$OFROHD GHO 7DMR 1DYDOPRUDOHMR $]XWiQ L
6HYLOOHMDGHOD-DUD
(PEDVDPHQWGH1DYDOFiQ
1DYDOFiQ2URSHVD3DUULOOD\9HODGD
(PEDVDPHQWGH5RVDULWR
2URSHVD/DJDUWHUDL&DO]DGDGH2URSHVD
6DQ 5RPiQ GH ORV 0RQWHV /XFLOORV &DUGLHO
(PEDVDPHQWGH&D]DOHJDV
GH ORV 0RQWHV &DVWLOOR GH %D\XHOD L
&D]DOHJDV
(PEDVDPHQWGHO)LQLVWHUUH
0RUD7XUOHTXHL7HPEOHTXH
/ODFXQDGHO7DUD\
4XHUR
/ODFXQHVGHOD'HKHVDGH0RQUHDO
'RV%DUULRV
&KDUFRQHVGH0LJXHO(VWHEiQ
0LJXHO(VWHEiQ
*UDYHUHV(O3XHQWH
6HVHxD
6HVHxD %RUR[ $xRYHU GH 7DMR 9LOODVHFD GH
5LX7DMR6HVHxD7ROHGR
OD6DJUD0RFHMyQL7ROHGR
&RPXQLWDW$XWzQRPDGH&DVWHOODL/OHy

3URYtQFLD

'HQRPLQDFLyGHOD]RQD
(PEDVVDPHQWGH5RVDULWR

¬YLOD
/ODFXQDGHO2VR

%XUJRV

(PEDVVDPHQWGHO¶(EUH

/ODFXQDGH9LOODGDQJRVGHO3iUDPR

/OHy

/ODF&DUXFHGR

(PEDVVDPHQWGH6HOJDGH2UGiV

3DOqQFLD

/ODFXQDGHOD1DYDGH)XHQWHV

0XQLFLSLVRSDUWGHOVPXQLFLSLV
&DQGHOHGD
3R]DQFR 3HxDOED GH ÈYLOD 9HJD GH 6DQWD
0DUtD%ODVFRVDQFKR9LOODQXHYDGH*yPH]
(O %RKRGyQ 7LxRVLOORV 6DQ 3DVFXDO 3HGUR
5RGUtJXH] &DEL]XHOD /DV %HUOLQDV
0RQVDOXSH (O 2VR *RWDUUHQGXUD
+HUQDQVDQFKR 3DWDWULJR 5tRFDEDGR
$YHLQWH6DQ-XDQGHOD(QFLQLOOD1DUURVGH
6DOGXHxD0XxRPHUGHO3HFR
$ULMD$OIR]GH6DQWD*DGHD$OIR]GH%ULFLD
9DOOH GH 9DOGHEH]DQD 0HULQGDG GH
9DOGHSRUUHV
9LOODGDQJRV GHO 3iUDPR 9DOYHUGH GH OD
9LUJHQ &KR]DV GH $EDMR 6DQWRYHQLD GH OD
9DOGRQFLQD%XVWLOORGHO3iUDPR+RVSLWDOGH
ÏUELJR %HQDYLGHV GH ÏUELJR 6DQWD 0DULQD
GHO5H\7XUFLD
3XHQWH GH 'RPLQJR )OyUH] 7RUDO GH ORV
9DGRV &DUUDFHGHOR 6REUDGR &RULXOOyQ
9LOODGHFDQHV 3RQIHUUDGD 3ULDUDQ]D GHO
%LHU]R%HQX]D
&DUURFHUD 5LRVHFR GH 7DSLD 6DQWD 0DUtD
GH 2UGiV /DV 2PDxDV 9DOGHVDPDULR
5LHOOR/RV%DUULRVGH/XQD/D5REOD
3DUHGHV GH 1DYD %HFHUULO GH &DPSRV
9LOODXPEUDOHV *ULMRWD 9LOODPDUWtQ GH
&DPSRV 3HGUD]D GH &DPSRV %DTXHUtQ GH
&DPSRV&DVWURPRFKR$EDUFDGH&DPSRV
$XWLOOR GH &DPSRV )XHQWHV GH 1DYD
)UHFKLOOD 7RUUHPRUPRMyQ 9LOODUUDPLHO
0D]DULHJRVGH&DPSRV
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/ODFXQDGH%RDGD

(PEDVVDPHQWGH6DQWD7HUHVD

6DODPDQFD

$VVXWGH5LRORERV

/ODFXQHVGH&DQWDOHMR
6HJzYLD
(PEDVVDPHQWG¶(O3RQWyQ$OWR
6zULD

9DOODGROLG

(PEDVVDPHQWGH0RQWHDJXGRGHODV
9LFDULDV
/ODFXQDGH7DPDUL]
(PEDVVDPHQWGH6DQ-RVp

/ODFXQHVGH9LOODIiILOD
=DPRUD

(PEDVVDPHQWGH5LFRED\R
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$EDUFDGH&DPSRV&DVWURPRFKR%DTXHUtQ
GH &DPSRV 3HGUD]D GH &DPSRV
7RUUHPRUPRMyQ %RDGD GH &DPSRV
&DSLOODV 9LOODUUDPLHO 0HQHVHV GH &DPSRV
$PSXGLD &DVWLO GH 9HOD 9LOOHUtDV GH
&DPSRV %HOPRQWH GH &DPSRV $XWLOOR GH
&DPSRV 0RQWHDOHJUH 9DOODGROLG  7DPDUL]
GH &DPSRV 9DOODGROLG  9LOODEUX] GH
&DPSRV 9DOODGROLG 
)UHVQR$OKiQQGLJD /D 0D\D 3HGURVLOOR GH
ORV $LUHV %HUURFDO GH 6DOYDWLHUUD *XLMXHOR
*LMRRGHÈYLOD)XHQWHVGH%pMDU&DEH]DGH
%HMDU 6DQWLEixH] GH %HMDU 3XHQWH GHO
&RQJRVWR &HVSHGRVD GH 7RUPHV /D 7DOD
$UPHQWHURV+RUFDMR0HGLDQHUR*DOLQGXVWH
*DOLVDQFKR 3HOD\RV 0RQWHMR 3L]DUUDO
$OGHDYLHMD GH 7RUPHV 6DOYDWLHUUD GH
7RUPHV 6LHWHLJOHVLDV GH 7RUPHV %HOHxD
$QD\DGH$OED
$OGHDVHFDGHOD)URQWHUD3DUDGLQDVGH6DQ
-XDQ =RULWD GH OD )URQWHUD 3DODFLRVUXELRV
9LOODIORUHV &DQWDOSLQR $UDED\RQD GH
0RJLFD 9LOORUXHOD 9LOORUtD 0RULxLJR
9HQWRVD GHO 5tR $OPDU 9LOODU GH *DOOLPD]R
(O &DPSR GH 3HxDUDQGD 3RYHGD GH ODV
&LQWDV
&DEH]XHOD 6DXTXLOOR GH &DEH]DV
$JXLODIXHQWH 1DYDOLOOD /DVWUDV GH &XHOODU
9HJDQ]RQHV3XHEODGH3HGUD]D&DQWDOHMR
6HEXOFRU)XHQWHUUHEROOR
7RUUHFDEDOOHURV 6HJzYLD 3DOD]XHORV 6DQ
,GHOIRQVR /D /DVWULOOD 7UHVFDVDV 6DQ
&ULVWyEDOGH6HJRYLD
)XHQWHOPRQJH &DxDPDTXH $OPDOXH]
$UFRVGH-DOyQ6DQWD0DUtDGH+XHUWD
9LOODEDUX] *DWRQ 9LOODQXHYD 0RUDO GH OD
5HLQD &XHQFD GH &DPSRV %HUUXHFHV
&HLQRV 9LOODIUDGHV 3DODFLRV GH &DPSRV
0HGLQDGH5LRVHFR
9LOODIUDQFD GH 'XHUR $ODHMRV &DVWURQXxR
6DQ5RPiQGH+RUQLMD6LHWHLJOHVLDV3ROORV
&DxL]R &DVWURQXHYR *UDQMD GH 0RUHUXHOD
0DQJDQHVRV GH /DPSUHDGD 5HYHOOLQRV
6DQ $JXVWtQ GHO 3R]R 6DQ 0DUWtQ GH
9DOGHUDGXH\ 6DQWRYHQLD 7DSLROHV
9LGD\DQHV 9LOODGH]D GHO $JXD 9LOODIiILOD
9LODOOED GH OD /DPSUHDQD 9LOODUGDJD
9LOODUUtQGH&DPSRV
$OPHQGUD &DVWLOOR GH $OED (O &DPSLOOR
0DQ]DQDO GHO %DUFR 0XHODV GHO 3DQ
5LFRED\R 9LGH GH $OED 9LOODIORU 9LOODQXHYD
GHORV&RUFKRV
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&RPXQLWDW$XWzQRPDG ([WUHPDGXUD
3URYtQFLD

&jFHUHV

%DGDMR]

'HQRPLQDFLyGHOD]RQD

0XQLFLSLVRSDUWGHOVPXQLFLSLV

(PEDVVDPHQWGH6LHUUD%UDYD

=RULWD&DPSR/XJDU
9DOGHK~QFDU 1DYDOPRUDO GH OD 0DWD
3HUDOHGD GH 6DQ 5RPiQ %RKRQDO GH ,ERU
PHVD GH ,ERU (O *RUGR %HUURFDOHMR
3HUDOHGD GH OD 0DWD %HOYLV GH 0RQUR\
&DVDVGH0RQUR\L9DOGHFDxDVGHO7DMR
0qULGD0RQWLMR
/OHUHQD

(PEDVVDPHQWGH9DOGHFDxDV
(PEDVVDPHQWGH/RV&DQFKDOHV
(PEDVVDPHQWGH/RV&RQHMRV

&RPXQLWDW$XWzQRPDGH*DOtFLD
3URYtQFLD

'HQRPLQDFLyGHOD]RQD

0XQLFLSLVRSDUWGHOVPXQLFLSLV

/XJR

5LDG¶2UWLJXHLUD
/DJRDVGH9L[LiQH&RUUXEHGR
5LDGH5LEDGHR

2XUHQVH

/DJRDGH$QWHOD

2UWLJXHLUD\&DULxR
5LEHLUD3RUWRGR6yQ
5LEDGHRL7UDEDGD
9LODU GH 6DQWRV 6DQGLiV 3RUTXHLUD ;LQ]R
GH/LPLD5DLUt]GH9HLJD
$*XDUGD25RVDO7RPLxRL7XL
3RQWHYHGUD 6RXWRPDLRU 5HGRQGHOD
0RDxD9LODERD0DUtQ
9LODJDUFtDGH$URXVD0HLV3RLR

$&RUXQ\D

(VWHLURGR0LxR
3RQWHYHGUD

(QVHQDGDGH6DQ6LPyQ
)UDQMDVREUH]RQDGHULVFG¶2*URYH

&RPXQLWDW)RUDOGH1DYDUUD
3URYtQFLD

'HQRPLQDFLyGHOD]RQD

0XQLFLSLVRSDUWGHOVPXQLFLSLV

1DYDUUD

$UURVVDUVGH$UJXHGDV
/ODFXQDGH3LWLOODV
=~xLJD
/RV$UFRV

$UJXHGDV7XGHOD
3LWLOODV
=~xLJD
/RV$UFRV

&RPXQLWDW$XWzQRPDGHOD5LRMD
3URYtQFLD

'HQRPLQDFLyGHOD]RQD

/D5LRMD

(PEDVVDPHQWGH/HLYD
$UURVVDUVGH&RILQ
6RWRGHO(VWDMDR
3DQWjGH/D*UDMHUD

0XQLFLSLVRSDUWGHOVPXQLFLSLV
/HLYD7RUPDQWRV
$OIDUR
$OIDUR
/RJURQ\R

&RPXQLWDW9DOHQFLDQD
3URYtQFLD

'HQRPLQDFLyGHOD]RQD

$ODFDQW

0XQLFLSLGH*RUJDPXQLFLSLG $ODFDQW

&DVWHOOy
9DOqQFLD

0XQLFLSLGH9DOOG $OEDPXQLFLSLGH
7UDLJXHUDPXQLFLSLGH&DQHWOR5RLJL
PXQLFLSLG $OERFjVVHU
0XQLFLSLGH4XDUWGH3REOHWPXQLFLSL
GH6LQDUFDVPXQLFLSLGH&KLYDL
PXQLFLSLGHOD3REOD/ODUJD

0XQLFLSLVRSDUWGHOVPXQLFLSLV
*RUJD$ODFDQW
9DOO G¶$OED 7UDLJXHUD &DQHW OR 5RLJ  L
$OERFjVVHU
4XDUW GH 3REOHW 6LQDUFDV &KLYD L OD 3REOD
/ODUJD

