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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE SANITAT, SERVEIS SOCIALS I IGUALTAT
2837 Ordre SSI/445/2015, de 9 de març, per la qual es modifiquen els annexos I, II i 

III del Reial decret 2210/1995, de 28 de desembre, pel qual es crea la Xarxa 
Nacional de Vigilància Epidemiològica, relatius a la llista de malalties de 
declaració obligatòria, modalitats de declaració i malalties endèmiques d’àmbit 
regional.

El Reial decret 2210/1995, de 28 de desembre, pel qual es crea la Xarxa Nacional de 
Vigilància Epidemiològica, descriu, a l’article 6, les competències del Ministeri de Sanitat, 
Serveis Socials i Igualtat, entre les quals hi ha la coordinació de les accions i els 
intercanvis d’informació tant en l’àmbit nacional com en l’àmbit de la Unió Europea, 
l’Organització Mundial de la Salut i altres organismes internacionals. En el capítol II 
estableix les característiques del sistema bàsic de la Xarxa i a l’article 9 especifica que a 
l’annex I figuren les malalties objecte de declaració obligatòria.

Des que es va aprovar el Reial decret 2210/1995, de 28 de desembre, els organismes 
internacionals en què Espanya està representada, Organització Mundial de la Salut 
(OMS) i Comissió Europea, han elaborat normativa per prevenir i controlar la propagació 
internacional de les malalties transmissibles. L’augment dels viatges i el comerç 
internacional, així com l’aparició de noves malalties i la reaparició de malalties eliminades 
o controlades que poden suposar una emergència de salut pública d’importància 
internacional, van motivar que els estats membres de l’OMS sol·licitessin una revisió del 
Reglament sanitari internacional, amb l’objectiu de millorar la resposta mundial a aquestes 
situacions. A la 58a Assemblea Mundial de la Salut, de 23 de maig de 2005, es va adoptar 
per consens el Reglament sanitari internacional 2005, que va entrar en vigor el 15 de juny 
de 2007 i que obliga els estats a tenir capacitat per detectar, avaluar i notificar 
esdeveniments que puguin constituir una emergència de salut pública (articles 5 i 6). 
Aquest Reglament, a l’annex II, aporta uns criteris per decidir quins esdeveniments s’han 
de notificar a l’OMS.

La Decisió d’execució 2012/506/UE de la Comissió, de 8 d’agost de 2012, que 
modifica la Decisió 2002/253/CE, per la qual s’estableixen les definicions dels casos per 
comunicar les malalties transmissibles a la xarxa comunitària de conformitat amb la 
Decisió 2119/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, i la Decisió 1082/2013/UE del 
Parlament Europeu i del Consell, de 22 d’octubre de 2013, sobre les amenaces 
transfrontereres greus per a la salut i per la qual es deroga la Decisió 2119/98/CE, 
s’adapten als canvis observats en el patró epidemiològic de les malalties transmissibles 
en l’àmbit internacional, tenen en compte les dades científiques més recents i faciliten a la 
Comissió i als estats membres el desenvolupament d’estratègies d’intervenció en el camp 
de la vigilància i la resposta a aquestes malalties.

L’annex I que figura en el Reial decret 2210/1995, de 28 de desembre, no considera la 
situació epidemiològica actual a Espanya i no comprèn tota la llista de malalties que les 
normes dels organismes internacionals requereixen als estats membres. Aquesta situació 
fa necessari modificar l’annex I del Reial decret esmentat, que conté la llista de malalties 
de declaració obligatòria, per adaptar-lo a aquests requeriments, l’annex II, que recull les 
modalitats de la declaració de malalties, i l’annex III, que recull les malalties endèmiques 
d’àmbit regional.

Aquesta Ordre té per objecte modificar la llista de malalties de declaració obligatòria, 
les seves modalitats de declaració i les malalties d’àmbit regional.

Aquesta Ordre es dicta a l’empara de l’habilitació que conté la disposició final primera 
del Reial decret 2210/1995, de 28 de desembre, que faculta el ministre de Sanitat, Serveis 
Socials i Igualtat perquè, amb l’informe previ del Consell Interterritorial del Sistema 
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Nacional de Salut, modifiqui la llista de malalties que recullen els annexos, d’acord amb 
els canvis que es puguin produir en el patró epidemiològic.

En la tramitació d’aquesta Ordre s’han consultat les entitats representatives dels 
interessos dels sectors afectats. Així mateix, s’ha sotmès a informe del Comitè Consultiu i 
al Ple del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut.

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

Article únic. Modificació del Reial decret 2210/1995, de 28 de desembre, pel qual es 
crea la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica.

El Reial decret 2210/1995, de 28 de desembre, pel qual es crea la Xarxa Nacional de 
Vigilància Epidemiològica, queda modificat de la manera següent:

U. L’annex I, que conté la llista de malalties de declaració obligatòria, se substitueix 
per l’annex I d’aquesta Ordre.

Dos. L’annex II, que conté les modalitats de la declaració de malalties de declaració 
obligatòria, se substitueix per l’annex II d’aquesta Ordre.

Tres. L’annex III, que conté les malalties endèmiques d’àmbit regional, se substitueix 
per l’annex III d’aquesta Ordre.

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 9 de març de 2015.–El ministre de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Alfonso 
Alonso Aranegui.

ANNEX I

Llista de malalties de declaració obligatòria

1. Botulisme.
2. Brucel·losi.
3. Campilobacteriosi.
4. Carboncle.
5. Còlera.
6. Criptosporidiosi.
7. Dengue.
8. Diftèria.
9. Encefalitis transmesa per paparres.
10. Encefalopaties espongiformes transmissibles humanes (inclou vECJ).
11. Malaltia invasora per Haemophilus influenzae.
12. Malaltia meningocòccica.
13. Malaltia pneumocòccica invasora.
14. Malaltia per virus Chikungunya.
15. Febre groga.
16. Febre del Nil occidental.
17. Febre exantemàtica mediterrània.
18. Febre Q.
19. Febre recurrent transmesa per paparres.
20. Febre tifoide / febre paratifoide.
21. Febres hemorràgiques víriques (Ebola, Marburg i Lassa, entre d’altres).
22. Giardiosi.
23. Grip / grip humana per un nou subtipus de virus.
24. Hepatitis A.
25. Hepatitis B.
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26. Hepatitis C.
27. Herpes zòster.
28. Hidatidosi.
29. Infecció per Chlamydia trachomatis (exclou el limfogranuloma veneri).
30. Infecció per soques d’Escherichia coli productores de toxina Shiga o Vero.
31. Infecció gonocòccica.
32. Infecció pel virus de la immunodeficiència humana / síndrome 

d’immunodeficiència adquirida (VIH/SIDA).
33. Legionel·losi.
34. Leishmaniosi.
35. Lepra.
36. Leptospirosi.
37. Limfogranuloma veneri.
38. Listeriosi.
39. Paludisme.
40. Parotiditis.
41. Pesta.
42. Poliomielitis / paràlisi flàccida aguda en menors de 15 anys.
43. Ràbia.
44. Rubèola.
45. Rubèola congènita.
46. Salmonel·losi.
47. Xarampió.
48. SARS (en català: síndrome respiratòria aguda greu).
49. Shigel·losi.
50. Sífilis.
51. Sífilis congènita.
52. Tètanus / tètanus neonatal.
53. Tos ferina.
54. Toxoplasmosi congènita.
55. Triquinosi.
56. Tuberculosi.
57. Tularèmia.
58. Varicel·la.
59. Verola.
60. Pseudotuberculosi.

ANNEX II

Modalitats de la declaració de malalties

1. Declaració numèrica setmanal:

A) I enviament de les dades epidemiològiques bàsiques agrupades en períodes de 
quatre setmanes:

Campilobacteriosi; criptosporidiosi; giardiosi; salmonel·losi; pseudotuberculosi; 
hepatitis C; infecció per Chlamydia trachomatis (exclou el limfogranuloma veneri); malaltia 
invasora per Haemophilus influenzae; malaltia pneumocòccica invasora; encefalopaties 
espongiformes transmissibles humanes (inclou vECJ).

B) Declaració urgent amb enviament de dades epidemiològiques bàsiques:

Còlera; grip humana per un nou subtipus de virus; SARS (en català: síndrome 
respiratòria aguda greu); febre groga; febre del Nil occidental; febres hemorràgiques 
víriques; pesta; ràbia; diftèria; poliomielitis / paràlisi flàccida aguda en menors de 15 anys; 
verola.
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C) Declaració setmanal amb enviament de dades epidemiològiques bàsiques:

Botulisme; febre tifoide / febre paratifoide; hepatitis A; hepatitis B; infecció per soques 
d’Escherichia coli productores de toxina Shiga o Vero; listeriosi; shigel·losi; triquinosi; grip; 
legionel·losi; lepra; tuberculosi; infecció gonocòccica; limfogranuloma veneri; sífilis; 
encefalitis transmesa per paparres; malaltia per virus Chikungunya; dengue; febre Q; 
febre recurrent transmesa per paparres; leishmaniosi; paludisme; brucel·losi; carboncle; 
hidatidosi; leptospirosi; toxoplasmosi congènita; tularèmia; malaltia meningocòccica; 
parotiditis; rubèola; xarampió; tètanus / tètanus neonatal; tos ferina; varicel·la; sífilis 
congènita; rubèola congènita; febre exantemàtica mediterrània.

D) Amb dades epidemiològiques bàsiques en un informe anual:

Herpes zòster.

2. Declaració de malalties per sistemes especials:

Infecció pel virus de la immunodeficiència humana / síndrome d’immunodeficiència 
adquirida (VIH/SIDA).

ANNEX III

Malalties endèmiques d’àmbit regional

Malaltia de Lyme.
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