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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ
3436

Ordre APA/206/2020, de 6 de març, per la qual es modifica l’Ordre
AAA/1424/2015, de 14 de juliol, per la qual s’estableixen mesures específiques
de protecció en relació amb la llengua blava.

La lluita contra els diferents serotips del virus de la llengua blava que s’han detectat a
Espanya s’ha portat a terme mitjançant un programa de vigilància, un programa de
vacunació i el control dels moviments dels animals sensibles a la malaltia. L’adaptació dels
programes de lluita a l’evolució epidemiològica de la malaltia s’ha fet mitjançant ordres
ministerials successives, i l’última d’aquestes és l’Ordre AAA/1424/2015, de 14 de juliol,
per la qual s’estableixen mesures específiques de protecció en relació amb la llengua
blava. En les diferents modificacions s’han adaptat les zones de restricció per als serotips
1 i 4, incloent-hi la zona de vacunació voluntària contra els serotips 8 i 4, i s’han adaptat
les condicions dels moviments d’animals susceptibles com a resposta a l’evolució
epidemiològica de la malaltia durant aquest període.
D’acord amb el que estableix l’apartat 2 de l’article 6 del Reglament 1266/2007, 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’espècies sensibles a la febre catarral ovina, així com amb els
requisits de vigilància que estableix l’annex I del Reglament esmentat, i, atès que s’ha
complert el requisit d’absència de circulació del serotip 1 i 4 del virus de la febre catarral
ovina en determinats territoris durant un període mínim de dos anys, amb dues estacions
d’activitat del vector, es considera necessari modificar les zones de restricció per retirar els
territoris esmentats.
Addicionalment, s’hi inclou la possibilitat d’efectuar la vacunació voluntària contra els
serotips 1 i 4 en determinades zones per la seva proximitat a les zones de restricció, així
com actualitzar algunes comarques de la zona de vacunació voluntària contra els serotips
4 i 8 a Aragó i Catalunya atesos els canvis recents comunicats en determinats territoris.
Així mateix, atesa la situació de determinades comarques situades en una zona
restringida en què no es declara el període estacionalment lliure en tot l’any, es considera
convenient incloure-hi la possibilitat de moure animals de l’espècie bovina des d’aquesta
zona cap a la resta del territori nacional sempre que aquests vagin acompanyats d’una
prova de reacció en cadena de la polimerasa (PCR) o amb absència de signes clínics de
la malaltia quan la seva destinació sigui un escorxador ubicat dins de la mateixa zona de
restricció, i sempre que el moviment es produeixi després de la instauració del període
estacionalment lliure a la resta de la zona restringida segons es publica a la pàgina web de
la Comissió Europea i abans que finalitzi aquest.
En conseqüència, és procedent modificar l’Ordre AAA/1424/2015, de 14 de juliol, amb
la finalitat d’actualitzar les zones de restricció contra els serotips 1 i 4, flexibilitzar
determinats moviments considerats de baix risc, així com actualitzar l’annex de vacunació
voluntària contra els serotips 1, 4 i 8.
En el procediment d’elaboració d’aquesta disposició s’han consultat les comunitats
autònomes i els sectors afectats.
Aquesta Ordre es dicta a l’empara del que estableixen l’article 8 de la Llei 8/2003, de
24 d’abril, de sanitat animal, i la disposició final segona del Reial decret 1228/2001, de 8
de novembre, pel qual s’estableixen mesures específiques de lluita i erradicació de la febre
catarral ovina o llengua blava.
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En virtut d’això, d’acord amb el Consell d’Estat, disposo:
Article únic. Modificació de l’Ordre AAA/1424/2015, de 14 de juliol, per la qual
s’estableixen mesures específiques de protecció en relació amb la llengua blava.
L’Ordre AAA/1424/2015, de 14 de juliol, per la qual s’estableixen mesures específiques
de protecció en relació amb la llengua blava, queda modificada de la manera següent:
U. A l’article 4.1 s’hi afegeix un apartat d) tal com segueix:
«d) No obstant el que estableix l’apartat a), es permet el moviment dels
animals d’espècie bovina, procedents de comarques de la zona restringida en què
no es declara el període estacionalment lliure en tot l’any, quan es produeixi després
de la instauració del període estacionalment lliure a la resta de la zona restringida,
segons es publica a la pàgina web de la Comissió Europea, i sempre abans que
finalitzi aquest, i que els animals esmentats compleixin una de les condicions
següents:
i. que hagin resultat negatius a una prova de reacció en cadena de la
polimerasa (PCR) efectuada sobre una presa de mostra de sang completa presa
dins dels 14 dies anteriors al moviment de l’animal i hagin quedat protegits amb
insecticides/repel·lents des del dia de la presa de mostres, o bé
ii. que tinguin com a destinació directa el sacrifici en un escorxador ubicat en
una zona restringida contra els mateixos serotips i els animals no mostrin signes
clínics compatibles amb la malaltia en el moment del moviment.
En els dos casos, els animals han de ser transportats amb vehicles desinsectats
abans de la càrrega.»
Dos.

L’article 6.5 queda redactat de la manera següent:

«La vacunació voluntària contra els serotips 1, 4 i 8 es pot efectuar en els
animals de més de tres mesos pertanyents a les espècies ovina i bovina que:
a) estiguin ubicats a la zona de vacunació voluntària que estableix l’annex III o
b) hagin de ser objecte de moviment intracomunitari a una zona restringida per
serotip 1, 4 i 8 per al seu toreig o altres moviments temporals per participar en fires,
mercats o exposicions al país de destinació, i estigui previst el seu retorn a l’origen.
En aquest cas la vacunació l’ha d’autoritzar l’autoritat competent de la comunitat
autònoma d’origen.
No obstant el que estableix l’apartat a), les comunitats autònomes que així ho
disposin poden establir que la vacunació voluntària en el seu territori es faci de
manera obligatòria.»
Tres.

L’annex I queda redactat de la manera següent:
«ANNEX I
Zona restringida davant el serotip 4 del virus de la llengua blava

Es consideren zona restringida davant el serotip 4 del virus de la llengua blava
els territoris següents:
1. A la Comunitat Autònoma d’Andalusia:
a) Províncies de Cadis, Còrdova i Màlaga.
b) A la província de Granada: la comarca veterinària de Motril (Costa de
Granada).
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c) A la província de Jaén: la comarca veterinària d’Andújar (Sierra Morena/
Campiña de Jaén).
d) A la província de Huelva: les comarques veterinàries d’Almonte (Entorn de
Doñana), Cartaya (Costa Occidental), Cortegana (Sierra Occidental), La Palma del
Condado (Condado de Huelva), Puebla de Guzmán (Andévalo Occidental) i
Valverde del Camino (Andévalo Oriental).
e) A la província de Sevilla: les comarques veterinàries de Cantillana (Vega de
Sevilla), Carmona (Los Alcores), Écija (Campiña), Lebrija (Las Marismas), Marchena
(Serranía Suroeste), Osuna (Campiña/Sierra Sur), Sanlúcar la Mayor (Poniente de
Sevilla), Sevilla (Delegació Provincial) i Utrera (Baix Guadalquivir).
2) A la Comunitat Autònoma d’Extremadura:
a) A la província de Càceres: les comarques veterinàries de Còria i Valencia de
Alcántara.
b) A la província de Badajoz: les comarques veterinàries de Badajoz i Jerez de
los Caballeros.»
Quatre.

L’annex II queda redactat de la manera següent:
«ANNEX II

Zona restringida davant el serotip 1 del virus de la llengua blava
Es consideren zona restringida davant el serotip 1 del virus de la llengua blava
els territoris següents:
1. A la Comunitat Autònoma d’Andalusia:
a) Províncies de Cadis, Còrdova i Màlaga.
b) A la província de Granada: la comarca veterinària de Motril (Costa de
Granada).
c) A la província de Jaén: la comarca veterinària d’Andújar (Sierra Morena/
Campiña de Jaén).
d) A la província de Huelva: les comarques veterinàries d’Almonte (Entorn de
Doñana), Cartaya (Costa Occidental), Cortegana (Sierra Occidental), La Palma del
Condado (Condado de Huelva), Puebla de Guzmán (Andévalo Occidental) i
Valverde del Camino (Andévalo Oriental).
e) A la província de Sevilla: les comarques veterinàries de Cantillana (Vega de
Sevilla), Carmona (Los Alcores), Écija (Campiña), Lebrija (Las Marismas), Marchena
(Serranía Suroeste), Osuna (Campiña/Sierra Sur), Sanlúcar la Mayor (Poniente de
Sevilla), Sevilla (Delegació Provincial) i Utrera (Baix Guadalquivir).
2. A la Comunitat Autònoma de Castella-la Manxa:
A la província de Ciudad Real: les comarques veterinàries d’Almadén, Almodóvar
del Campo i Piedrabuena.»
Cinc.

L’annex III queda redactat de la manera següent:
«ANNEX III

Part A: zona de vacunació voluntària contra els serotips 4 i 8 del virus de la llengua
blava
Es consideren zona de vacunació voluntària contra els serotips 4 i 8 del virus de
la llengua blava els territoris següents:
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1. A la Comunitat Autònoma d’Aragó:
a) A la província de Saragossa: les comarques veterinàries d’Ejea de los
Caballeros, Sos del Rey Católico i Zuera, i els municipis de la província pertanyents
a la comarca veterinària de Jaca.
b) A la província d’Osca: les comarques veterinàries d’Ayerbe, Barbastre,
Binèfar, Boltaña, Castejón de Sos, Grañén, Graus, Osca, Jaca, Montsó, Sabiñánigo,
Sariñena i Tamarit de Llitera.
2. A la Comunitat Autònoma de Catalunya:
a) A la província de Barcelona: les comarques veterinàries de l’Anoia, el Bages,
el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Berguedà, el Maresme, el Moianès, Osona, el
Vallès Occidental i el Vallès Oriental.
b) La província de Girona.
c) A la província de Lleida: les comarques veterinàries de l’Alt Urgell, l’Alta
Ribagorça, la Noguera, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Pla d’Urgell, la Segarra,
el Segrià, el Solsonès, l’Urgell i la Val d’Aran, així com els municipis de la província
pertanyents a la comarca veterinària de la Cerdanya.
3.
4.

La Comunitat Foral de Navarra.
La Comunitat Autònoma del País Basc.

Part B: zona de vacunació voluntària contra els serotips 1 i 4 del virus de la llengua
blava
Es consideren zona de vacunació voluntària contra els serotips 1 i 4 del virus de
la llengua blava els territoris següents:
1. A la Comunitat Autònoma d’Andalusia:
a) A la província de Huelva: la comarca d’Aracena (Sierra Oriental).
b) A la província de Jaén: les comarques veterinàries d’Alcalá la Real (Montes
Occidentales), Beas de Segura (Sierra de Segura), Cazorla (Sierra de Cazorla),
Huelma (Sierra Mágina), Jaén (Campiña de Jaén), Linares (Sierra Morena/Campiña
de Jaén), Santiesteban del Puerto (El Condado) i Úbeda (La Loma).
c) A la província de Sevilla: la comarca de Cazalla de la Sierra (Sierra Norte).
2. A la Comunitat Autònoma d’Extremadura:
A la província de Badajoz: les comarques veterinàries d’Azuaga, Castuera, Don
Benito, Herrera del Duque, Mèrida i Zafra.
Part C: zona de vacunació voluntària contra el serotip 1 del virus de la llengua
blava
Es consideren zona de vacunació voluntària contra el serotip 1 del virus de la
llengua blava els territoris següents:
1. A la Comunitat Autònoma d’Extremadura:
A la província de Badajoz: les comarques veterinàries de Badajoz i Jerez de los
Caballeros.
Part D: zona de vacunació voluntària contra el serotip 4 del virus de la llengua
blava
Es consideren zona de vacunació voluntària contra el serotip 4 del virus de la
llengua blava els territoris següents:
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1. A la Comunitat Autònoma d’Extremadura:
A la província de Càceres: les comarques veterinàries de Càceres, Logrosán
(Zorita), Navalmoral de la Mata, Plasència i Trujillo.
2. A la Comunitat Autònoma de Castella-la Manxa:
a) Les províncies de Ciudad Real i Toledo.
b) A la província d’Albacete: les comarques veterinàries d’Alcaraz, Balazote,
Elche de la Sierra, Villarrobledo i Yeste.»
Disposició final única.

Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de
l’Estat».
Madrid, 6 de març de 2020.–El ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas
Puchades.
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