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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ
17013 Ordre APA/1251/2020, de 21 de desembre, per la qual s’estableixen mesures 

específiques de protecció en relació amb la llengua blava.

La llengua blava o febre catarral ovina és una malaltia inclosa en el Codi sanitari per 
als animals terrestres de l’Organització Mundial de Sanitat Animal (OIE), i en la llista de 
malalties de declaració obligatòria de la Unió Europea, per la qual cosa està dins de 
l’annex I.A del Reial decret 526/2014, de 20 de juny, pel qual s’estableix la llista de malalties 
de declaració obligatòria i se’n regula la notificació. Les mesures davant d’aquesta malaltia 
estan regulades pel 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, que 
incorpora a l’ordenament jurídic intern la Directiva 2000/75/CE del Consell, de 20 de 
novembre, per la qual s’aproven disposicions específiques relatives a les mesures de lluita 
i erradicació de la febre catarral ovina. Aquesta Directiva està desplegada mitjançant el 
Reglament (CE) núm. 1266/2007 de la Comissió, de 26 d’octubre, 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.

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. 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. Aquesta 
Ordre s’ha modificat anualment en funció de l’evolució epidemiològica de la malaltia; 
l’última d’aquestes, el mes de març de 2020 a través de l’Ordre APA/206/2020, de 6 de 
març.

Recentment, s’ha detectat la circulació del serotip 8 al nord del país, a les comunitats 
autònomes del País Basc i Aragó, i a la Comunitat Foral de Navarra, fet que obliga a 
adoptar les mesures corresponents. En resposta a aquesta nova situació epidemiològica, 
i amb l’objectiu de garantir la deguda seguretat jurídica, es procedeix a publicar una nova 
Ordre, i a derogar l’Ordre AAA/1424/2015, de 14 de juliol, ja modificada en quatre ocasions.

En conseqüència, és procedent mantenir les mateixes normes que aquesta establia i 
definir una nova zona de restricció davant del serotip 8 del virus de la llengua blava al nord 
d’Espanya, així com la zona de vacunació obligatòria a aquest serotip, i establir dues 
disposicions transitòries. La primera per flexibilitzar el moviment d’animals des de i dins 
d’aquesta nova zona de restricció durant el període d’activitat del vector i fins al 31 de març 
de 2021, amb vista a proporcionar el temps suficient per immunitzar els animals; i la 
segona amb vista a proporcionar una cobertura vacunal suficient a les noves zones de 
restricció a l’inici del període estacionalment lliure i així garantir els moviments d’animals 
per a vida sense que suposi un risc de propagació de la malaltia a territoris lliures.

En el procediment d’elaboració d’aquesta disposició s’han consultat les comunitats 
autònomes i els sectors afectats.

En l’elaboració d’aquesta Ordre s’han observat els principis de bona regulació que 
preveu l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques. Els principis de necessitat i eficàcia, atès que la norma 
és l’instrument més indicat per als interessos que es persegueixen; el principi de 
proporcionalitat, ja que conté la regulació imprescindible per atendre les necessitats que 
es pretenen cobrir i se’n redueix el contingut al mínim imprescindible. A part d’això, la 
norma és coherent amb el principi d’eficàcia, per tal com la norma assegura la màxima 
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eficàcia dels seus postulats. En aplicació del principi d’eficiència, no es preveuen càrregues 
administratives. Respecte del principi de seguretat jurídica, la norma contribueix a reforçar 
aquest principi, atès que, d’una banda, és coherent amb la resta de l’ordenament jurídic i, 
d’altra banda, n’afavoreix la certesa i la claredat. I l’adequació al principi de transparència 
es compleix per la participació que s’ha ofert als destinataris potencials en l’elaboració de 
la norma.

En virtut d’això, 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, d’acord amb el Consell d’Estat, disposo:

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

L’objecte d’aquesta Ordre és establir mesures específiques 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 que preveuen l’article 3 
de la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal, l’article 2 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, i 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’espècies sensibles a la febre catarral ovina.

2. Així mateix, s’entén per:

a) Zona restringida davant del serotip 1 del virus de la llengua blava: les ciutats de 
Ceuta i Melilla i les províncies, les comarques i els municipis que consten a la part A de 
l’annex I.

b) Zona restringida davant del serotip 4 del virus de la llengua blava: les ciutats de 
Ceuta i Melilla i les províncies, les comarques i els municipis que consten a la part B de 
l’annex I.

c) Zona restringida davant del serotip 8 del virus de la llengua blava: les províncies, 
les comarques i els municipis que consten a la part C de l’annex I.

d) Zona lliure: les comunitats autònomes, les províncies, les comarques i els 
municipis no inclosos en les zones de restricció que estableix l’annex I.

e) Explotació vacunada: l’explotació en la qual, durant l’últim any, s’ha portat a terme 
una vacunació i revacunació, en cas de primovacunacions, d’acord amb les especificacions 
de la vacuna i que aquesta hagi arribat a la totalitat d’animals ovins i bovins més grans de 
3 mesos presents a l’explotació en la data de vacunació. En el cas dels llocs d’engreix, 
també s’entén que es tracta d’una explotació vacunada aquella en la qual els animals allà 
presents hagin respectat les condicions dels moviments que preveu aquesta Ordre.

f) Animal vacunat: l’animal que l’últim any hagi estat vacunat, i revacunat en el cas de 
la primovacunació, d’acord amb les especificacions de la vacuna.

Article 3. Requisits per als moviments intracomunitaris i cap a les illes Canàries i Balears 
d’animals, la seva esperma, òvuls i embrions d’espècies sensibles des de les zones 
restringides.

Els animals, la seva esperma, òvuls i embrions d’espècies sensibles d’explotacions 
situades en les zones restringides es poden moure per a vida o sacrifici directament cap a 
les illes Canàries, les Illes Balears o cap al territori d’altres estats membres amb les 
condicions que estableix a l’efecte el Reglament (CE) núm. 1266/2007 de la Comissió, de 
26 d’octubre.
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Article 4. Requisits per als moviments nacionals d’animals d’espècies sensibles dins i 
entre les zones restringides, així com des d’aquestes cap a la zona lliure situada en 
territori peninsular.

1. L’autoritat competent ha d’autoritzar el moviment d’animals d’espècies sensibles 
dins i entre les zones restringides, així com des d’aquestes cap a la zona lliure situada en 
territori peninsular espanyol, tant amb destinació vida com sacrifici, sempre que no mostrin 
signes clínics de la malaltia, llevat que es tracti:

a) Dels animals de l’espècie ovina o bovina procedents de les respectives zones de 
vacunació que preveuen els apartats 1, 2 i 3 de l’article 6, així com els que procedeixin 
d’una zona restringida establerta a causa de la notificació d’un focus de virus de llengua 
blava en territori nacional, cas en què, fora de l’estació lliure de vectors, només s’ha 
d’autoritzar el moviment si es tracta d’animals:

1r Procedents d’explotacions vacunades, i
2n Vacunats contra els respectius serotips o animals de menys de 4 mesos 

procedents de mares vacunades, i
3r Transportats en vehicles que s’han de desinsectar abans de la càrrega.

No obstant això, els animals d’espècies sensibles a la llengua blava procedents 
d’explotacions situades a les zones restringides en territori nacional establertes després de 
la notificació d’un focus de llengua blava en un país fronterer amb Espanya, es poden 
moure per a vida o sacrifici directament cap a una zona lliure o cap al territori d’altres 
estats membres amb les condicions que estableix a l’efecte el Reglament (CE) núm. 
1266/2007 de la Comissió, de 26 d’octubre.

b) Dels animals de l’espècie ovina o bovina ubicats en les respectives zones de 
vacunació que preveuen els apartats 1, 2 i 3 de l’article 6 que procedeixin de zones 
restringides d’altres països de la Unió Europea, cas en què s’ha d’autoritzar la sortida 
d’aquests animals d’acord amb les condicions que estableix l’apartat A.5 de l’annex III del 
Reglament (CE) núm. 1266/2007 de la Comissió, de 26 d’octubre, llevat que hi hagi un 
acord bilateral amb el país de procedència, cas en què s’han d’aplicar les condicions 
d’aquest acord, en el qual han de constar les garanties de salut exigibles als moviments 
dels animals acordades per les autoritats competents.

c) Dels animals d’espècies sensibles a la llengua blava ubicats en organismes, 
instituts i centres autoritzats d’acord amb l’annex 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 1a de l’annex A del Reial decret 1316/1992, de 30 d’octubre, destinats 
a un altre organisme, institut o centre autoritzat, cas en què l’autoritat competent ha 
d’autoritzar els moviments esmentats d’acord amb el que disposa el Reglament (CE) núm. 
1266/2007 de la Comissió, de 26 d’octubre.

d) No obstant el que estableix la lletra a), es permet el moviment dels animals de 
l’espècie bovina, procedents de comarques de la zona restringida en les quals 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 el 
que es publica a la pàgina web de la Comissió Europea, i sempre abans que aquest 
finalitzi, i que els animals esmentats compleixin una de les condicions següents:

1r Hagin resultat negatius en 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.

2n O tinguin com a destinació directa el sacrifici en un escorxador ubicat en una zona 
restringida davant dels mateixos serotips i els animals no mostrin signes clínics compatibles 
amb la malaltia en el moment del seu moviment.
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En tots dos casos els animals s’han de transportar en vehicles desinsectats abans de 
la seva càrrega.

2. Durant l’estació lliure de vectors, tal com es defineix a l’annex V del Reglament 
(CE) núm. 1266/2007 de la Comissió, de 26 d’octubre de 2007, es permet el moviment 
dels animals d’espècies sensibles si no presenten signes clínics de la malaltia el dia del 
seu transport, llevat dels animals que preveuen les lletres b) i c) de l’apartat 1 d’aquest 
article, que s’han de moure d’acord amb les condicions que recullen respectivament els 
punts esmentats.

3. No obstant el que estableixen els apartats 1 i 2, en el cas dels animals d’espècies 
sensibles que, procedents d’una zona lliure, s’hagin mogut a fires, mercats, centres de 
concentració i tractants o operadors comercials ubicats en zones restringides, així com en 
el cas de toros de lídia procedents d’una zona lliure que actuïn com a toros de reserva o 
hagin estat rebutjats en places de toros ubicades en zones restringides i no se sotmetin a 
lídia, l’autoritat competent n’ha d’autoritzar el moviment des d’aquestes instal·lacions dins 
i entre zones restringides, així com des d’aquestes cap a la zona lliure situada en territori 
peninsular espanyol sempre que els animals ofereixin les garanties sanitàries següents:

a) Hagin romàs a les instal·lacions esmentades durant un període inferior a set dies 
o, en cas que la seva destinació sigui un escorxador en la zona restringida, durant un 
període inferior a vint-i-vuit dies.

b) Estiguin protegits de l’atac dels vectors durant tota la seva estada.
c) No presentin símptomes clínics de la malaltia el dia del seu transport.

Article 5. Requisits per als moviments nacionals d’esperma, òvuls i embrions d’espècies 
sensibles dins i entre les zones restringides, així com des d’aquestes cap a la zona 
lliure situada en territori peninsular.

L’autoritat competent ha d’autoritzar el moviment d’esperma, òvuls i embrions 
d’espècies sensibles dins de les zones restringides i entre les zones restringides, així com 
des d’aquestes cap a la zona lliure situada en territori peninsular, quan ofereixin les 
garanties de salut oportunes en funció d’una avaluació del risc favorable respecte a les 
mesures contra la propagació del virus de la febre catarral ovina i a la protecció davant 
dels vectors que requereixin les autoritats competents del lloc d’origen i hagin aprovat les 
autoritats competents del lloc de destinació, prèviament al desplaçament dels productes 
esmentats.

Article 6. Vacunació d’espècies sensibles.

1. La vacunació contra el serotip 1 del virus de la llengua blava dels animals de les 
espècies ovina i bovina més grans de 3 mesos d’edat és obligatòria en cas que aquests 
animals s’ubiquin a la zona restringida davant del serotip 1 que estableix la part A de 
l’annex I.

2. La vacunació contra el serotip 4 del virus de la llengua blava és obligatòria en els 
animals de l’espècie ovina i bovina més grans de 3 mesos en cas que aquests animals 
s’ubiquin a la zona restringida davant del serotip 4 que estableix la part B de l’annex I.

3. La vacunació contra el serotip 8 del virus de la llengua blava és obligatòria en els 
animals de l’espècie ovina i bovina més grans de 3 mesos en cas que aquests animals 
s’ubiquin a la zona restringida davant del serotip 8 que estableix la part C de l’annex I.

4. S’han de dur a terme les campanyes de vacunació de conformitat amb el que 
preveuen els apartats 1, 2 i 3, durant els anys 2020, 2021 i 2022.

És responsabilitat de la persona titular de l’explotació, a través del personal veterinari 
autoritzat corresponent, efectuar la vacunació que preveu aquest article. L’autoritat 
competent ha d’establir els controls oportuns per assegurar-se que la campanya es porta 
a terme correctament.
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5. La vacunació contra el virus de la llengua blava dels animals de les espècies ovina 
i bovina més grans de 3 mesos d’edat és obligatòria en cas que aquests animals s’ubiquin 
en una zona restringida establerta a causa de la circulació del virus en territori nacional.

6. Sense perjudici del que estableixen els apartats 1, 2 i 3, l’autoritat competent pot 
aplicar programes vacunals especials en determinades explotacions que consideri de risc 
especialment alt per a la transmissió del virus de la llengua blava.

7. La vacunació voluntària contra els serotips 1, 4 i 8 es pot efectuar en els animals 
més grans de tres mesos pertanyents a les espècies ovina i bovina que:

a) estiguin ubicats a la zona de vacunació voluntària que estableix l’annex II, 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 la lletra a), les comunitats autònomes que així ho disposin 
poden establir que la vacunació voluntària en el seu territori es faci de manera obligatòria.

8. La vacunació s’ha de dur a terme amb els requisits següents:

a) En el cas de l’espècie bovina, s’han de gravar les dades de la vacunació (tipus de 
vacuna, serotip i data d’aplicació) a la base de dades del Registre general d’identificació 
individual d’animals (RIIA) establert de conformitat amb el Reial decret 728/2007, de 13 de 
juny, pel qual s’estableix i es regula el Registre general de moviments de bestiar i el 
Registre general d’identificació individual d’animals.

b) En el cas de l’espècie ovina, en els animals que han d’estar identificats 
electrònicament, segons el Reial decret 685/2013, de 16 de setembre, pel qual s’estableix 
un sistema d’identificació i registre dels animals de les espècies ovina i caprina, s’han de 
fer constar les dades de la vacunació (tipus de vacuna, serotip i data d’aplicació) a la base 
de dades del RIIA, prevista en el Reial decret 728/2007, de 13 de juny. Quan els animals 
no estiguin identificats electrònicament, les dades de la vacunació s’han d’incloure en el 
llibre de registre de l’explotació.

c) Les autoritats competents de les comunitats autònomes han de mantenir un 
registre dels animals vacunats, en què, almenys, hi han de constar l’any i el mes de 
primovacunació i de successives vacunacions, el codi d’explotació i la identificació 
individual dels animals, quan escaigui.

d) Les dades necessàries per al registre de la vacunació que esmenten els apartats 
a), b) i c) anteriors les ha de notificar a l’autoritat competent el veterinari autoritzat 
corresponent o, si s’escau, el titular de l’explotació, en un termini màxim de 7 dies des de 
l’aplicació de cada dosi vacunal.

e) Amb la finalitat de donar compliment al que estableix 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 Sub-direcció General de Sanitat i Higiene Animal i Traçabilitat del Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació els programes vacunals que pretenguin aplicar en el seu 
territori, amb la finalitat de traslladar-los a la Comissió Europea.

f) En tots els casos, la vacunació s’ha de portar a terme amb una vacuna inactivada. 
Els animals han d’estar vacunats d’acord amb el protocol d’aplicació de dosi que reculli 
l’autorització de comercialització de la vacuna.

Article 7. 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, sense perjudici de les 
possibles responsabilitats civils, penals o d’un altre ordre que hi puguin concórrer.
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Disposició addicional primera. Modificació de les zones restringides i zones de vacunació 
voluntària.

Les zones de restricció consisteixen en una àrea d’almenys un radi de 50 km a partir 
de l’explotació infectada, i la zona de vacunació voluntària s’ha d’establir en zones lliures 
de malaltia considerades de més risc d’introducció d’aquesta en funció de la situació 
epidemiològica del seu entorn geogràfic i comercial. Aquestes zones es poden modificar 
tenint en compte la situació geogràfica i els factors ecològics, les condicions 
meteorològiques, la presència i distribució del vector, i les dades històriques de distribució 
de la malaltia.

S’habilita el director general de Sanitat de la Producció Agrària per modificar mitjançant 
una resolució, que s’ha de publicar en el «Butlletí Oficial de l’Estat», les zones restringides 
de l’annex I i les zones de vacunació voluntària de l’annex II d’aquesta Ordre sobre la base 
de les notificacions rebudes de les comunitats autònomes.

Disposició addicional segona. Règim especial per als moviments d’animals procedents 
de zones restringides d’altres estats membres durant l’estació lliure de vectors.

Els animals d’espècies sensibles que, procedents de zones restringides d’altres estats 
membres, s’hagin traslladat a una zona restringida per al mateix serotip a Espanya, sense 
perjudici del que disposa l’article 4, poden sortir d’aquesta zona restringida cap a una zona 
lliure de la resta del territori espanyol sempre que els animals compleixin una de les 
condicions següents:

a) Haver estat vacunats d’acord amb els subapartats 1r i 2n de l’article 4.1.a), o
b) Haver tingut un resultat negatiu en una prova de PCR efectuada almenys 14 dies 

després de l’inici de l’estació lliure de vectors, o
c) Haver romàs almenys seixanta dies en una zona estacionalment lliure de vectors.

Disposició transitòria primera. Període transitori fins al 31 de març de 2021 per al 
moviment d’animals a les noves zones de restricció.

Amb vista a proporcionar el temps suficient per immunitzar els animals a les noves 
zona de restricció, s’autoritza temporalment, fins al 31 de març de 2021, el moviment dels 
animals de les espècies bovina i ovina des de i dins de la zona restringida fora de l’estació 
lliure de vectors, sempre que els animals hagin estat protegits de l’atac de vectors durant 
un període mínim de 14 dies abans del moviment i s’hagin sotmès a una PCR amb resultat 
negatiu efectuada com a mínim 14 dies després del començament de la protecció davant 
dels vectors.

No obstant això, per als moviments amb destinació directa a sacrifici, aquests es poden 
efectuar durant aquest període d’acord amb l’article 8.4 del Reglament 1266/2007 de la 
Comissió, de 26 d’octubre. Als efectes del que preveu l’article 8.5 del Reglament esmentat, 
es consideren designats tots els escorxadors d’Espanya, llevat d’una decisió en contra de 
les comunitats autònomes en què s’ubiquin, que s’ha de comunicar a la Direcció General 
de Sanitat de la Producció Agrària als efectes de la seva publicitat oportuna.

Disposició transitòria segona. Moviment d’animals amb origen en zones de restricció 
davant del serotip 8 a l’inici de l’estació lliure de vectors durant la primera temporada 
d’activitat vectorial.

Durant els 30 primers dies des de l’inici de l’estació lliure de vectors de la primera 
temporada d’activitat vectorial, els animals de les espècies bovina i ovina amb una 
destinació diferent del sacrifici i procedents de les zones de restricció que defineix el punt 
2.c) de l’article 2, s’han de moure dins i fora d’aquestes zones, i han de complir una de les 
condicions següents:

a) Haver estat vacunats d’acord amb els subapartats 1r i 2n de l’article 4.1.a), o
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b) Haver tingut un resultat negatiu en una prova de PCR efectuada almenys 14 dies 
després de l’inici de l’estació lliure de vectors.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queda derogada l’Ordre AAA/1424/2015, de 14 de juliol, per la qual s’estableixen 
mesures específiques de protecció en relació amb la llengua blava.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquesta Ordre es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1, regla 16a, de la 
Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de 
bases i coordinació general de la sanitat.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 21 de desembre de 2020.–El ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis 
Planas Puchades.

ANNEX I

Zones restringides

Part A: zona restringida davant del serotip 1 del virus de la llengua blava

Es consideren zona restringida davant del 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.

Part B: zona restringida davant del serotip 4 del virus de la llengua blava

Es consideren zona restringida davant del 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.
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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 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.

Part C: zona restringida davant del serotip 8 del virus de la llengua blava

Es consideren zona restringida davant del serotip 8 del virus de la llengua blava els 
territoris següents:

3. A la Comunitat Foral de Navarra:

Les comarques veterinàries d’Elizondo, Izurzun, Ochagavia, Pamplona, Santesteban, 
els següents municipis de la comarca veterinària d’Estella: Guesálaz, Lezaun, Valle de 
Yerri, Cirauqui, Mañeru, Artazu, Guirguillano, Salinas de Oro, Abárzuza, Allín, Améscoa 
Baja, Larraona, Aranarache i Eulate, i els següents municipis de la comarca veterinària de 
Sangüesa: Oroz-Betelu, Izagaondoa, Lumbier, Urraul Alto, Urraul Bajo, Romanzado, 
Lónguida, Aoiz, Erro, Arce, Esteribar, Luzaide-Valcarlos, Auritz-Burguete, Orreaga-
Roncesvalles.

4. A la Comunitat Autònoma del País Basc:

a) La província de Gipuzkoa.
b) A la província de Bizkaia: les comarques veterinàries de Busturialdea, 

Durangoaldea, Lea-Artibai, els següents municipis de la comarca veterinària d’Arratia-
Nervión: Amorebieta-Etxano, Dima, Igorre, Lemoa, Ubide i Zeanuri, i els següents municipis 
de la comarca veterinària d’Uribe Kosta-Bilbao: Arrieta i Larrabetzu.

c) A la província d’Araba/Álava: el municipi d’Aramaio.

5. A la Comunitat Autònoma d’Aragó:

a) A la província d’Osca: les comarques veterinàries de Boltaña, Jaca i Sabiñánigo; 
el següent municipi de la comarca veterinària d’Ayerbe: Las Peñas de Riglos; els següents 
municipis de la comarca veterinària d’Osca: Arguis, Casbas d’Osca, Ibieca, Igriés, 
Loporzano, Nueno i Siétamo; els següents municipis de la comarca veterinària de 
Barbastre: Abiego, Adahuesca, Alquézar, Bierge, Colungo i Naval; els següents municipis 
de la comarca veterinària de Castejón de Sos: Castejón de Sos, Chía, Saünc, Seira, Sesué 
i Villanova; i els següents municipis de la comarca veterinària de Graus: Campo, Foradada 
i la Vall de Bardaixí.

b) A la província de Saragossa: els municipis de la província pertanyents a la comarca 
veterinària de Jaca.
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ANNEX II

Zones de vacunació voluntària

Part A: 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’Andalusia:

a) A la província de Huelva: la comarca veterinària 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 veterinària de Cazalla de la Sierra (Sierra 
Norte).

2. A la Comunitat Autònoma d’Extremadura:

A la província de Badajoz: les comarques veterinàries d’Azuaga, Badajoz, Castuera, 
Don Benito, Jerez de los Caballeros, Herrera del Duque, Mèrida i Zafra.

Part B: 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:

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. La Comunitat Foral de Navarra.
4. La Comunitat Autònoma del País Basc.
5. A la Comunitat Autònoma d’Andalusia:

a) A la província de Huelva: la comarca veterinària 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).
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c) A la província de Sevilla: la comarca veterinària de Cazalla de la Sierra (Sierra 
Norte).

6. A la Comunitat Autònoma d’Extremadura:

a) A la província de Badajoz: les comarques veterinàries d’Azuaga, Castuera, Don 
Benito, Herrera del Duque, Mèrida i Zafra.

b) A la província de Càceres: les comarques veterinàries de Càceres, Logrosán 
(Zorita), Navalmoral de la Mata, Plasència i Trujillo.

7. 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.

Part C: zona de vacunació voluntària contra el serotip 8 del virus de la llengua blava

Es consideren zona de vacunació voluntària contra el serotip 8 del virus de la llengua 
blava els territoris següents:

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, Zuera i els municipis de la província pertanyents a la comarca 
veterinària d’Ayerbe.

b) A la província d’Osca: les comarques veterinàries de Binèfar, Grañén, Montsó, 
Sariñena i Tamarit de Llitera; els següents municipis de la comarca veterinària d’Ayerbe: 
Agüero, Ayerbe, Biscarrués, Loarre, Loscorrales, Lupiñén-Ortilla i La Sotonera; els 
següents municipis de la comarca veterinària de Barbastre: Azara, Azlor, Barbastre, 
Barbuñales, Berbegal, Castejón del Puente, Castillazuelo, Estada, Estadilla, El Grado, Hoz 
y Costean, Ilche, Laluenga, Laperdiguera, Lascellas-Ponzano, Olvena, Peralta de Alcofea, 
Peraltilla, Pozán de Vero, Salas Altas, Salas Bajas, Santa María de Dulcis i Torres de 
Alcanadre; els següents municipis de la comarca veterinària de Castejón de Sos: 
Benasque, Bisaurri, Bonansa, Laspaúles i Montanui; els següents municipis de la comarca 
veterinària de Graus: Arén, Benavarri, Beranui, Capella, Castigaleu, Estopanyà, Graus, 
Isàvena, Lascuarre, Monesma y Cajigar, Perarrua, la Pobla de Castre, Pont de 
Montanyana, Santaliestra y San Quílez, Secastella, Sopeira, Tolba, Torre la Ribera, la Vall 
de Lierp i Viacamp i Lliterà; i els següents municipis de la comarca veterinària d’Osca: 
Albero Alto, Alcalá de Gurrea, Alcalá del Obispo, Alerre, Almudévar, Angüés, Antillón, 
Argavieso, Banastás, Blecua y Torres, Chimillas, Gurrea de Gállego, Osca, Monflorite-
Lascasas, Novales, Pertusa, Piracés, Quicena, Salillas, Sesa, Tierz, Tramaced i Vicién.

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. A la Comunitat Foral de Navarra:

a) Les comarques veterinàries de Tafalla i Tudela.
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b) Els següents municipis de la comarca veterinària d’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, 
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 i Zúñiga.

c) Els següents municipis de la comarca veterinària de Sangüesa: Aibar/Oibar, 
Cáseda, Eslava, Ezprogui, Gallipienzo/Galipentzu, Javier, Leache/Leatxe, Lerga, Liédana, 
Petilla de Aragón, Sada, Sangüesa/Zangoza i Yesa.

4. A la Comunitat Autònoma del País Basc:

a) A la província d’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 i 
Zuia.

b) A la província de Bizkaia: les comarques veterinàries de Karrantza i Enkarterri-
Ezekeraldea, els següents municipis de la comarca veterinària d’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 i Zamudio, i els següents municipis de la comarca veterinària d’Arratia-Nervión: 
Arakaldo, Arantzazu, Areatza, Arrankudiaga, Arrigorriaga, Artea, Basauri, Bedia, Etxebarri, 
Galdakoa, Orozko, Ugao-Mirabelles, Urduña/Orduña, Zaratamo i Zeberio.
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