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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT
7291 Reial decret 526/2014, de 20 de juny, pel qual s’estableix la llista de les 

malalties dels animals de declaració obligatòria i se’n regula la notificació.

La Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal, estableix als articles 18 i 24 que, quan 
es confirmi l’existència d’una malaltia de declaració obligatòria o subjecta a restriccions 
intracomunitàries o internacionals o es declari oficialment l’extinció d’una malaltia, el 
Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient ha de procedir a comunicar aquesta 
incidència en la forma i els terminis establerts a les autoritats sanitàries de la Unió 
Europea, així com a tercers països i organismes internacionals amb els quals s’hagi 
concertat l’eventualitat esmentada.

El Reial decret 617/2007, de 16 de maig, pel qual s’estableix la llista de les malalties 
dels animals de declaració obligatòria i se’n regula la notificació, dóna compliment al que 
disposa la Directiva 82/894/CEE del Consell, de 21 de desembre de 1982, relativa a la 
notificació de les malalties dels animals en la Comunitat, i a les obligacions que té 
Espanya com a país membre de l’Organització Mundial de Sanitat Animal (OIE). 
Posteriorment, l’Ordre ministerial ARM/831/2009, de 27 de març, per la qual es modifiquen 
els annexos I i II del Reial decret 617/2007, de 16 de maig, es va publicar amb l’objecte 
d’adaptar la llista de malalties de declaració obligatòria a les noves exigències 
comunitàries i als criteris i períodes de notificació de l’Organització Mundial de Sanitat 
Animal.

La publicació de la Decisió d’execució 2012/737/UE, de la Comissió, de 27 de 
novembre de 2012, per la qual es modifiquen els annexos I i II de la Directiva 82/894/
CEE, així com els recents canvis efectuats pel Comitè Internacional de l’OIE, de manera 
que es modifica la llista de malalties de declaració obligatòria de la Comissió i a l’OIE i els 
criteris per a la notificació d’aquestes, fan que sigui necessari modificar el Reial decret 
617/2007, de 16 de maig, amb l’objecte d’adaptar-lo a les noves normes internacionals. 
Amb això, es completa el marc de notificació de malalties dels animals, incloses les 
malalties emergents tal com es defineixen en els glossaris del Codi sanitari per als animals 
terrestres, i del Codi sanitari per als animals aquàtics, de l’esmentada Organització 
Mundial de Sanitat Animal.

Raons de seguretat jurídica, atès l’abast de les modificacions a introduir en el Reial 
decret 617/2007, de 16 de maig, aconsellen l’aprovació d’un nou reial decret.

Així mateix, des de la dècada dels 90 del segle passat, Espanya és un país lliure de 
peripneumònia contagiosa bovina i oficialment indemne de leucosi enzoòtica bovina, per 
la qual cosa és procedent modificar el Reial decret 2611/96, de 20 de desembre, pel qual 
es regulen els programes nacionals d’eradicació de malalties dels animals, respecte al 
moviment dels animals a fires o mercats, i suprimir la necessitat de les proves davant de 
les malalties esmentades.

La present disposició s’ha sotmès a consulta de les comunitats autònomes i de les 
entitats representatives dels interessos dels sectors afectats.

Aquest Reial decret es dicta en virtut de l’habilitació que conté la disposició final 
cinquena de la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, 
d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la 
reunió del dia 20 de juny de 2014,
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DISPOSO:

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte la determinació de les malalties dels animals 
subjectes a declaració obligatòria en l’àmbit d’Espanya, de la Unió Europea i de 
l’Organització Mundial de Sanitat Animal, així com els requisits per a la seva notificació.

Article 2. Definicions.

1. Als efectes d’aquest Reial decret, són aplicables les definicions que conté l’article 
3 de la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal.

També són aplicables les definicions contingudes en el Codi sanitari per als animals 
terrestres de l’Organització Mundial per a la Sanitat Animal i en el Codi sanitari per als 
animals aquàtics de l’Organització Mundial esmentada; tots dos codis estan disponibles 
en espanyol a la pàgina web http://www.oie.int.

2. Així mateix, s’entén com a:

a) Focus primari:

1r Qualsevol focus d’una malaltia llistada a l’annex I o d’una malaltia emergent que 
no tingui relació des del punt de vista epizootiològic amb un focus anterior comprovat en 
la mateixa província, o bé la primera aparició en una altra província diferent.

2n Qualsevol focus de malalties enumerades a l’annex I.A.2 en explotacions, 
compartiments o zones declarats lliures de conformitat amb el Reial decret 1614/2008, de 
3 d’octubre, relatiu als requisits zoosanitaris dels animals i dels productes de l’aqüicultura, 
així com a la prevenció i el control de determinades malalties dels animals aquàtics.

3r La confirmació de qualsevol focus de les malalties esmentades a l’annex I.C ja 
sigui en un ramat, segons el que disposa l’annex I del Reial decret 1716/2000, de 13 
d’octubre, sobre normes sanitàries per a l’intercanvi intracomunitari d’animals de les 
espècies bovina i porcina, o en una explotació, segons el que disposa l’annex I del Reial 
decret 1941/2004, de 27 de setembre, pel qual s’estableixen les normes de policia 
sanitària que regulen els intercanvis intracomunitaris i les importacions de països tercers 
d’animals de les espècies ovina i cabruna, o la retirada de la qualificació d’oficialment 
indemne a qualsevol ramat o explotació després de les proves de laboratori o les 
investigacions epidemiològiques, segons el que disposen sengles annexos I, en una 
província oficialment indemne de les malalties d’acord amb els reials decrets esmentats, i 
que no tinguin relació amb un brot anterior.

b) Focus secundari:

1r Qualsevol focus de les malalties llistades a l’annex I.A, o d’una malaltia emergent, 
que no compleixi els requisits per ser considerat focus primari.

2n Qualsevol focus de les malalties llistades a l’annex I.B, que no hagin estat 
declarades endèmiques, i que no compleixi els requisits per ser considerat focus primari.

3r Qualsevol confirmació de focus de les malalties esmentades a l’annex I.C o la 
retirada de la qualificació d’oficialment indemne a qualsevol ramat o explotació a causa de 
les proves de laboratori o investigacions epidemiològiques segons el que disposa l’annex 
I del Reial decret 1716/2000, de 13 d’octubre, o l’annex I del Reial decret 1941/2004, de 
27 de setembre, en una província oficialment indemne de les malalties d’acord amb els 
reials decrets esmentats, que no compleixi els requisits per ser considerat focus primari.

Article 3. Declaració oficial de les malalties dels animals.

1. Les autoritats competents han d’efectuar la declaració oficial de les malalties dels 
animals que figuren a l’annex I i de les malalties emergents.

2. La declaració esmentada s’ha de fer de manera immediata en cas de:
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a) L’aparició per primera vegada a Espanya, en una zona o en un compartiment, 
d’una malaltia de l’annex I o d’una malaltia emergent.

b) La reaparició d’una malaltia que figuri a l’annex I.A o I.B després d’haver declarat 
que s’havia extingit el focus a Espanya, o en una zona o compartiment.

c) L’aparició per primera vegada a Espanya, o en una zona o compartiment, de 
qualsevol soca nova de l’agent patogen d’alguna de les malalties que figuren a l’annex I.

d) El canvi sobtat i inesperat de la distribució, o l’increment en la incidència o 
virulència, o de la morbiditat o la mortalitat d’una de les malalties que figuren a l’annex I.

e) L’aparició d’una de les malalties que figuren a l’annex I en un nou tipus d’hoste.

3. Els focus primaris de les malalties esmentades a l’annex I.C o la retirada de la 
qualificació d’oficialment indemne a qualsevol ramat o explotació tal com es defineix a 
l’article 2 s’han de declarar en el termini màxim de cinc dies.

4. Els focus secundaris de les malalties esmentades a l’annex I.A s’han de declarar 
en el termini d’una setmana, excepte en el cas de les malalties de l’annex I.A.2 que hagin 
estat declarades endèmiques a l’OIE en el territori espanyol, que s’han de declarar 
mensualment.

5. Els focus secundaris de les malalties esmentades a l’annex I.B s’han de declarar 
setmanalment.

6. Els focus secundaris de les malalties esmentades a l’annex I.C o la retirada de la 
qualificació d’oficialment indemne a qualsevol ramat o explotació s’han de declarar amb 
periodicitat mensual.

7. Les autoritats competents han de fer una declaració semestral sobre les malalties 
que recull l’annex I.

Article 4. Comunicació al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.

1. Efectuada la declaració oficial de les malalties animals que recull l’annex I, les 
autoritats competents l’han de comunicar al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi 
Ambient, a través de la Direcció General de Sanitat de la Producció Agrària, als efectes 
de la coordinació de les mesures que s’hagin d’adoptar, i per a la seva notificació a 
l’Organització Mundial de Sanitat Animal i, en el cas de les malalties incloses en els 
annexos I.A i I.C, per a la seva notificació també a la Comissió Europea i als altres estats 
membres.

2. La comunicació esmentada s’ha de dur a terme:

a) De manera immediata una vegada que es produeixi la declaració oficial en cas 
que es doni alguna de les circumstàncies que descriu l’article 3.2 o que es tracti d’un 
focus primari de les malalties incloses a l’annex I.A, i s’hi han d’incloure totes les dades de 
l’annex II.

b) En el termini màxim d’una setmana des de la confirmació en cas que es tracti 
d’un focus secundari de les malalties incloses en els annexos I.A i I.B, i s’hi han d’incloure 
totes les dades de l’annex II, excepte en el cas de les malalties incloses a l’annex I.A.2 
que hagin estat declarades endèmiques, en què s’ha de fer de manera mensual.

c) En el termini màxim d’un mes des de la confirmació en el cas de focus secundaris 
de les malalties incloses a l’annex I.C segons el que preveu l’article 2, i s’hi han d’incloure 
totes les dades de l’annex II.

d) De manera immediata en cas d’extinció dels focus de malaltia, d’acord amb les 
dades que preveu l’annex III, així com la supressió de les restriccions que hagin aplicat en 
el seu territori com a resultat de l’aparició d’una de les malalties que figuren a l’annex I.

3. Les autoritats competents han de remetre al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i 
Medi Ambient, a través de la Direcció General de Sanitat de la Producció Agrària, una 
comunicació semestral de la situació sanitària en el seu respectiu àmbit territorial respecte 
de les malalties que recull l’annex I, incloent-hi la retirada de la qualificació d’oficialment 
indemne de les malalties incloses a l’annex I.C tal com es defineix a l’article 2, a través de 
dos informes anuals, un corresponent al primer semestre de l’any actual abans del 15 de 
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juliol de cada any, i el corresponent al segon semestre de l’any abans del 15 de gener de 
l’any següent, als efectes de la seva notificació a l’Organització Mundial de Sanitat Animal.

Article 5. Notificació a la Comissió de la Unió Europea, als estats membres i a 
l’Organització Mundial de Sanitat Animal.

1. El Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, a través de la Direcció 
General de Sanitat de la Producció Agrària, ha de notificar a la Comissió de la Unió 
Europea i als altres estats membres:

a) Abans de 24 hores des de la recepció de les dades que corresponguin:

1r El focus primari de les malalties que figuren a l’annex I.A.
2n La supressió, prèvia extinció de l’últim focus, de les restriccions que s’hagin 

aplicat com a resultat de l’aparició de les malalties que figuren a l’annex I.A.

b) El primer dia laborable de cada setmana, els focus secundaris de les malalties 
dels animals terrestres que figuren a l’annex I.A.1 i els focus primaris de les malalties que 
figuren a l’annex I.C, sobre la base de les notificacions rebudes de les comunitats 
autònomes.

La notificació ha de cobrir cada setmana que acaba a mitjanit del diumenge precedent 
a la notificació.

Aquestes notificacions han d’incloure les informacions que figuren a l’annex II.
c) Mensualment els focus secundaris de les malalties incloses a l’annex I.C i les 

malalties dels animals aquàtics que figuren a l’annex I.A.2, sobre la base de les 
notificacions rebudes de les comunitats autònomes.

2. El Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, a través de la Direcció 
General de Sanitat de la Producció Agrària, ha de notificar immediatament a l’Organització 
Mundial de Sanitat Animal la informació sobre la declaració oficial que les autoritats 
competents facin de qualsevol de les malalties que figuren a l’annex I o de les malalties 
emergents, en cas que es doni alguna de les circumstàncies que descriu l’article 3.2. Així 
mateix, s’ha de notificar a l’Organització esmentada l’extinció dels focus.

Setmanalment s’ha d’enviar la informació dels focus secundaris de les malalties de 
l’annex I, fins a l’extinció del focus o que la malaltia es faci endèmica.

Semestralment s’ha de remetre a l’Organització Mundial de Sanitat Animal la 
informació que, sobre les malalties que figuren a l’annex I, remetin les autoritats 
competents de conformitat amb el que disposa l’article 4.3.

3. Sense perjudici del que preveu l’article 3.4 del Reial decret 2491/1994, de 23 de 
desembre, pel qual s’estableixen mesures de protecció contra determinades zoonosis i 
determinats agents productors de zoonosis, procedents dels animals i productes d’origen 
animal, a fi d’evitar les infeccions i intoxicacions procedents dels aliments, el Ministeri 
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient ha de comunicar al Ministeri de Sanitat, Serveis 
Socials i Igualtat les malalties dels animals que puguin representar un risc per a la salut 
humana i en particular les que puguin requerir una resposta ràpida per part de les 
autoritats sanitàries o una coordinació entre la salut animal i humana per reduir el risc per 
a la població.

4. Les notificacions que preveu l’apartat 2 han de contenir les informacions 
requerides pels qüestionaris que estableixi l’Organització Mundial de Sanitat Animal.

Disposició addicional única. Animals adscrits als ministeris de Defensa i de l’Interior.

En relació amb els animals adscrits als ministeris de Defensa i de l’Interior i els seus 
organismes públics s’ha d’aplicar el que disposa la disposició addicional tercera de la Llei 
8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal.
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Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queda derogat el Reial decret 617/2007, de 16 de maig, pel qual s’estableix la llista 
de malalties dels animals de declaració obligatòria i se’n regula la notificació.

Disposició final primera. Modificació del Reial decret 2611/1996, de 20 de desembre, pel 
qual es regulen els programes nacionals d’eradicació de malalties dels animals.

L’apartat 3 de l’article 22 del Reial decret 2611/1996, de 20 de desembre, pel qual es 
regulen els programes nacionals d’eradicació de malalties dels animals, queda modificat 
de la manera següent:

a) El subapartat a)6è se substitueix pel següent:

«6è Certàmens ramaders, sempre que es compleixin les condicions sanitàries 
previstes en la normativa corresponent, i es compleixin les condicions següents:

En els 30 dies anteriors al trasllat, els animals de més de 12 mesos objecte de 
trasllat han d’haver presentat un resultat favorable a una de les proves previstes a 
l’annex 2.

En els 30 dies anteriors al trasllat, els animals de més de sis setmanes objecte 
de trasllat han d’haver presentat un resultat favorable a una prova de detecció de la 
tuberculosi, d’acord amb un mètode aprovat a l’efecte segons el que disposa 
l’annex 1.»

b) El subapartat b)5è se substitueix pel següent:

«5è Certàmens ramaders, sempre que es compleixin les condicions sanitàries 
previstes en la normativa corresponent, i es compleixin les condicions següents:

En els 30 dies anteriors al trasllat, els animals objecte de trasllat han d’haver 
presentat un resultat favorable a una de les proves previstes a l’annex 2.

En els 30 dies anteriors al trasllat, els animals objecte de trasllat han d’haver 
presentat un resultat favorable a una prova de detecció de la tuberculosi, d’acord 
amb un mètode aprovat a l’efecte segons el que disposa l’annex 1.

Tots els animals que concorrin aquest mateix dia procedeixin d’explotacions 
radicades en la mateixa comunitat autònoma en què s’ubica el certamen, i la 
destinació immediatament posterior dels animals sigui exclusivament dins de la 
comunitat autònoma esmentada.»

Disposició final segona. Incorporació de dret de la Unió Europea.

Mitjançant aquest Reial decret s’incorpora a l’ordenament intern la Directiva 82/894/
CEE, del Consell, de 21 de desembre de 1982, relativa a la notificació de les malalties 
dels animals a la Unió Europea.

Disposició final tercera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.16a de la 
Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de 
bases i coordinació general de la sanitat.

Disposició final quarta. Facultat de modificació.

Es faculta la ministra d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient per modificar el 
contingut dels annexos d’aquest Reial decret, per a la seva adaptació a les modificacions 
que introdueixi la normativa comunitària o els canvis que introdueixi l’Organització Mundial 
de Sanitat Animal, o per motius urgents de sanitat animal.
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Disposició final cinquena. Entrada en vigor.

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

Madrid, 20 de juny de 2014.

FELIPE R.

La ministra d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient,
ISABEL GARCÍA TEJERINA

ANNEX I

Malalties

A. Malalties incloses a la llista A.1 i B, segons la Decisió d’execució 2012/737/UE, 
de la Comissió, de 27 de novembre de 2012, per la qual es modifiquen els annexos I i II 
de la Directiva 82/894/CEE, i la Directiva 82/894/CEE del Consell, de 21 de desembre de 
1982, relativa a la notificació de les malalties dels animals en la Comunitat.

1. Malalties dels animals terrestres:

– Llengua blava o febre catarral ovina.
– Febre aftosa.
– Febre de la vall del Rift.
– Pesta bovina.
– Estomatitis vesicular.
– Infecció pel virus de la ràbia.
– Carboncle.
– Encefalopatia espongiforme bovina.
– Dermatosi nodular contagiosa.
– Peripneumònia contagiosa bovina.
– Pesta dels petits remugants.
– Verola ovina i caprina.
– Pesta porcina clàssica.
– Pesta porcina africana.
– Malaltia vesicular porcina.
– Influença aviària notificable.
– Malaltia de Newcastle en ocells de corral i captius.
– Pesta equina africana.
– Durina.
– Encefalomielitis equina dels tipus següents:

encefalomielitis equina oriental.
encefalitis japonesa.
encefalomielitis equina veneçolana.
febre del Nil occidental.
encefalomielitis equina occidental.

– Anèmia infecciosa equina.
– Borm.
– Aethinosi (Petit escarabat del rusc Aethina tumida).
– Tropilaelapsosi (Tropilaelaps spp.).

2. Malalties dels animals aquàtics:

– Anèmia infecciosa del salmó.
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– Malaltia causada per l’herpesvirus Koi.
– Necrosi hematopoètica infecciosa.
– Necrosi hematopoètica epizoòtica.
– Septicèmia hemorràgica viral.
– Infecció per Bonamia ostreae.
– Infecció per Bonamia exitiosa.
– Infecció per Marteilia refringens.
– Infecció per Perkinsus marinus.
– Infecció per Mikrocytos mackini.
– Síndrome de Taura.
– Malaltia de les taques blanques.
– Malaltia del cap groc.

B. Altres malalties incloses a la llista única de l’Organització Mundial de Sanitat 
Animal que, tot i no aparèixer a l’apartat A d’aquest annex, estan sotmeses a l’obligació 
de comunicació en els termes que preveuen els articles 3, 4 i 5.

Totes les malalties que no estan incloses a l’apartat A d’aquest annex i sí ho estan a la 
llista única de l’Organització Mundial de Sanitat Animal.

C. Malalties incloses a la llista A.2 segons la Directiva 82/894/CEE del Consell, de 
21 de desembre de 1982, relativa a la notificació de les malalties dels animals en la 
Comunitat.

En cas que la notificació d’alguna d’aquestes malalties es produeixi en una província 
declarada oficialment lliure segons la normativa comunitària.

Brucel·losi bovina.
Tuberculosi bovina.
Leucosi bovina enzoòtica.
Brucel·losi ovina i caprina (excepte la produïda per Brucella ovis).

ANNEX II

Comunicació de la malaltia

A. Informació obligatòria per a la notificació de malalties incloses a l’annex I.A i I.C:

1. Data d’expedició.
2. Hora d’expedició.
3. País d’origen.
4. Nom de la malaltia i, si s’escau, tipus de virus.
5. Número de sèrie del focus.
6. Tipus de focus.
7. Número de referència corresponent al focus.
8. Regió i localització geogràfica de l’explotació.
8.1 Comunitat autònoma o ciutats de Ceuta i Melilla.
8.2 Província afectada.
8.3 Municipi afectat.
8.4 Coordenades geogràfiques de la ubicació del focus.
8.5 Nom i descripció del compartiment o zona en cas de malalties de l’annex I.A.2.
9. Una altra o altres regions afectades per les restriccions.
10. Data de confirmació del focus.
11. Data de sospita del focus.
12. Data estimada de la primera infecció.
13. Origen de la malaltia.
14. Mesures de control adoptades.
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15. S’ha d’indicar el nombre d’animals sensibles en l’explotació: a) bovins; b) 
porcins; c) ovins; d) caprins; e) ocells de corral; f) èquids; g) per a les malalties d’animals 
d’aqüicultura, el pes o el nombre × 1.000 d’animals sensibles; h) espècies silvestres; i) per 
a les malalties de les abelles, nombre de ruscos sensibles.

16. S’ha d’indicar el nombre d’animals malalts en l’explotació: a) bovins; b) porcins; 
c) ovins; d) caprins; e) ocells de corral; f) èquids; g) per a les malalties d’animals 
d’aqüicultura, el pes o el nombre × 1.000 d’animals malalts; h) espècies silvestres; i) per a 
les malalties de les abelles, nombre de ruscos malalts.

17. S’ha d’indicar el nombre d’animals que han mort en l’explotació: a) bovins; b) 
porcins; c) ovins; d) caprins; e) ocells de corral; f) èquids; g) per a les malalties d’animals 
d’aqüicultura, el pes o el nombre × 1.000 d’animals que han mort; h) espècies silvestres.

18. S’ha d’indicar el nombre d’animals sacrificats: a) bovins; b) porcins; c) ovins; d) 
caprins; e) ocells de corral; f) èquids; g) per a les malalties d’animals d’aqüicultura, si 
s’escau (només crustacis i peixos), el pes o el nombre × 1.000 d’animals sacrificats; h) 
espècies silvestres.

19. S’ha d’indicar el nombre de cadàvers destruïts: a) bovins; b) porcins; c) ovins; d) 
caprins; e) ocells de corral; f) èquids; g) per a les malalties d’animals d’aqüicultura, si 
s’escau, el pes o el nombre × 1.000 d’animals retirats i destruïts; h) espècies silvestres; i) 
per a les malalties de les abelles, nombre de ruscos destruïts.

20. Data de la finalització del sacrifici (quan escaigui).
21. Data de la finalització de la destrucció (quan escaigui).

B. En el cas de la pesta porcina clàssica, també s’ha d’informar de:

1. Distància a l’explotació porcina més propera.
2. Nombre i tipus de porcs: de cria, d’engreix i garrins (de menys de tres mesos 

d’edat aproximadament) que hi ha en l’explotació infectada.
3. Nombre i tipus de porcs: de cria, d’engreix i garrins (de menys de tres mesos 

d’edat aproximadament) malalts en l’explotació infectada.
4. Mètode de diagnòstic.
5. Si la infecció no ha tingut lloc en l’explotació, indicació de la seva possible 

confirmació en un escorxador o en un mitjà de transport.
6. Confirmació de casos primaris en senglars que apareixen en zones indemnes, és 

a dir, fora de les zones subjectes a restriccions per causa de pesta porcina clàssica en 
senglars.

C. En el cas de la tuberculosi bovina, la brucel·losi bovina, i la brucel·losi ovina i 
caprina, també s’ha d’informar de:

Espècie patògena (si es coneix).

ANNEX III

Extinció del focus

Comunitat autònoma o ciutats de Ceuta i Melilla:
Província:
Municipi:
Malaltia declarada:
Data de declaració:
Focus número:
Data d’extinció:
Data d’aixecament de restriccions:
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