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adquireixi fermesa la resolució per la qual s’imposi
la sanció corresponent.

Interromp la prescripció la iniciació, amb
coneixement de l’interessat, del procediment d’exe-
cució, i torna a transcórrer el termini si aquell està
paralitzat durant més d’un mes per una causa no
imputable a l’infractor.»

Nou. Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’article 19,
que queden redactats de la manera següent:

«1. Una vegada adquireixin fermesa les san-
cions greus i molt greus, la Direcció de Trànsit en
la qual es va instruir l’expedient les ha d’anotar
al Registre de conductors i infractors i, quan escai-
gui, als registres als quals es refereix l’article 5.h)
del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació
de vehicles de motor i seguretat viària. Quan aques-
tes sancions hagin estat imposades pels alcaldes
o per les autoritats competents de les comunitats
autònomes, s’han de comunicar per ser anotades
als registres referits en el termini de 15 dies
següents a la seva fermesa. Les anotacions es can-
ce�en d’ofici a efectes d’antecedents una vegada
transcorreguts dos anys des que es compleixin o
prescriguin totalment.

2. L’anotació de les sancions so�icitades per
les autoritats judicials o altres autoritats adminis-
tratives la practica la Direcció de Trànsit de la seva
demarcació, llevat que s’estableixi un sistema infor-
màtic pel qual es pugui fer directament als registres
de la Direcció General de Trànsit.»

MINISTERI D’AGRICULTURA,
PESCA I ALIMENTACIÓ

6933 ORDRE APA/771/2003, de 26 de març, per
la qual es modifica l’annex III del Reial decret
1888/2000, de 22 de novembre, pel qual
s’estableixen les condicions de sanitat animal
aplicables als intercanvis intracomunitaris i les
importacions d’ocells de corral i d’ous per
covar procedents de països tercers. («BOE» 82,
de 5-4-2003.)

El Reial decret 1888/2000, de 22 de novembre, pel
qual s’estableixen les condicions de sanitat animal apli-

cables als intercanvis intracomunitaris i les importacions
d’ocells de corral i d’ous per covar procedents de països
tercers, ha incorporat al nostre ordenament la Directiva
1999/90/CE, del Consell, de 15 de novembre, per la
qual es modifica la Directiva 90/539/CEE relativa a les
condicions de policia sanitària que regulen els intercanvis
intracomunitaris i les importacions d’ocells de corral i
d’ous per covar procedents de països tercers.

L’article 15 del Reial decret esmentat disposa que
els ocells de corral i els ous per covar que siguin objecte
d’intercanvis intracomunitaris han d’anar acompanyats,
durant el transport cap al lloc de destinació, d’un cer-
tificat sanitari d’acord amb el model corresponent que
preveu l’annex III del mateix Reial decret.

La Decisió 2001/867/CE, de 3 de desembre de
2001, que modifica la Directiva 90/539/CE del Consell,
pel que fa als certificats sanitaris necessaris per al
comerç intracomunitari d’ocells de corral i d’ous per
covar, ha introduït determinats canvis als models de cer-
tificats per incloure-hi informació sobre la vacunació con-
tra la malaltia de Newcastle. Sense perjudici de l’eficàcia
i l’aplicabilitat directa d’aquesta Decisió, per raons de
seguretat jurídica, es considera convenient modificar
l’annex III per tal de reflectir els canvis introduïts a l’es-
mentada norma comunitària.

En l’elaboració d’aquesta disposició han estat con-
sultades les comunitats autònomes i els sectors impli-
cats.

Aquesta Ordre es dicta a l’empara de l’habilitació que
conté la disposició final primera del Reial decret
1888/2001, que faculta el ministre d’Agricultura, Pesca
i Alimentació per modificar-ne els annexos per adap-
tar-los a les normes comunitàries.

En virtut d’això, disposo:

Article únic. Modificació de l’annex III del Reial decret
1888/2000.

L’annex III del Reial decret 1888/2000, de 22 de
novembre, pel qual s’estableixen les condicions de sani-
tat animal aplicables als intercanvis intracomunitaris i
les importacions d’ocells de corral i d’ous per covar pro-
cedents de països tercers, se substitueix pel que figura
com a annex d’aquesta disposició.

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 26 de març de 2003.
ARIAS CAÑETE
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ANNEX
«ANNEX III

Certificats sanitaris per als intercanvis intracomunitaris
MODEL 1

REGNE D’ESPANYA     OUS PER COVAR

1.   Expedidor (nom, cognoms i adreça completa)        CERTIFICAT SANITARI

Núm. Original

2.   Estat membre d’origen:

3.   Destinatari (nom, cognoms i adreça completa): 4.1.   Autoritat competent:

- Inicial 4.2.   Autoritat local competent:

- Final

Observacions:
a) S’ha de presentar un certificat a part per cada tramesa d’ous b) L’original del certificat ha d’acompanyar la tramesa fins al lloc de

per covar. destinació final.

5.1.   Lloc de càrrega: 6.1.   Adreça de la granja on s’han recollit els ous:

5.2.   Mitjà de transport (1): 6.2.   Número d’autorització de la granja:

7.1.   Estat membre de destinació: 8.1.   Espècie d’au:

7.2.   Destinació final: 8.2.   Categoria: línia pura/avis/pares/polles ponedores/engreix/altres (2):

9. Identificació de la tramesa (inclosos els números de precinte dels contenidors):

10.   Quantitat (en xifres i en lletres): 11.1.   Data de recollida:

10.1.   Nombre d’ous:

10.2.   Nombre de contenidors/caixes: 12.1.   Identificació del ramat d’origen:

12.2.   Marca:

13.  El veterinari oficial sotasignat certifica que els ous per covar damunt descrits:

a) compleixen les disposicions dels articles 6, 7 i 15 de la Directiva 90/539/CEE del Consell (articles 4, 5 i 13 del Reial decret 1888/2000);

b) compleixen les disposicions de la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 12 de la Directiva 90/539/CEE del Consell (article 11.1.a del Reial
decret 1888/2000) (3);

c) compleixen les disposicions de la(les) Decisió(decisions) .../.../CE de la Comissió relativa(es) a les garanties complementàries en relació
amb [especifiqueu-hi la(les) malaltia(es) d’acord amb els articles 13 o 14 de la Directiva 90/539/CEE del Consell (article 12 del Reial decret
1888/2000) (2)];

d) — procedeixen d’ocells de corral que no han estat vacunats contra la malaltia de Newcastle (2);

— procedeixen d’ocells de corral que han estat vacunats contra la malaltia de Newcastle (2) per mitjà de:

Data de vacunació: Nom i tipus (viva o inactivada) de vacuna i soca vírica utilitzada:

Fet a ................................................................................ , el/l’ .................................................................................................................................

..............................................................................................................
    (Signatura del veterinari oficial) (4)

..............................................................................................................
    (Nom i cognoms en majúscules, qualificació i càrrec)

(1) Indiqueu-hi el mitjà de transport i el número de matrícula o el nom registrat, segons escaigui.
(2) Ratlleu el que no escaigui.
(3) Certifiqueu-ho en cas de tramesa a un Estat membre amb estatut d’Estat membre que no practica la vacunació contra la malaltia de Newcastle,

autoritzat per la CE, a saber: Dinamarca, Finlàndia i Suècia actualment; ratlleu la menció en els altres casos.
(4) El color del segell i de la signatura ha de ser diferent del de la tinta d’impressió del certificat.

Segell (4)
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MODEL 2
REGNE D’ESPANYA POLLETS D’UN DIA

1.   Expedidor (nom, cognoms i adreça completa)        CERTIFICAT SANITARI

Núm. Original

2.   Destinatari (nom, cognoms i adreça): 3.   Estat membre expedidor:

- Inicial: 4.   En cas de procedir d’ous per covar importats (1) (2):

- Final: 4.1.   País d’origen:

4.2   Núm. del certificat zoosanitari adjunt:

5.   Lloc de càrrega: 6.1.   Autoritat competent:

6.2.   Autoritat local competent:

7.   Mitjà de transport (3): 8.1.   Adreça de la(les) granja(ges) d’incubació:

8.2.   Número d’autorització de la granja:

9.1.   Estat membre de destinació: 10.1   Espècie d’au:

9.2.   Destinació final: 10.2.   Categoria: línia pura/avis/pares/polles ponedores/engreix/altres (1):

10.3.   Data de naixement:

11.   Identificació de la tramesa (inclosos els números de precinte 12.   Quantitat (en xifres i lletres):

         dels contenidors): 12.1.   Nombre d’animals.

12.2.   Nombre de caixes o gàbies.

Observacions:
a) S’ha de presentar un certificat a part per cada tramesa de pollets b) L’original del certificat ha d’acompanyar la tramesa fins al lloc

d’un dia. de destinació final.

13.   El veterinari oficial sotasignat certifica que els pollets d’un dia damunt descrits:

a) compleixen:
i) o bé les disposicions dels articles 6, 8 i 15 de la Directiva 90/539/CEE del Consell (articles 4, 6 i 13 del Reial decret 1888/2000) (1),
ii) o bé, en cas de procedir d’ous per covar importats d’acord amb els requisits del model B de la Decisió 96/482/CE de la Comissió, les disposicions
de l’apartat 1 de l’article 6 i de les lletres b) i c) de l’article 8 de la Directiva 90/539/CEE del Consell (apartat 1 de l’article 4, i lletres b i c de l’article
6 del Reial decret 1888/2000) (1) (2);

b) compleixen les disposicions de la lletra b) de l’apartat 1 de l’article 12 de la Directiva 90/539/CEE del Consell (article 11.1.b del Reial decret 1888/
2000) (4);

c) compleixen les disposicions de la(les) Decisió(decisions) .../.../CE de la Comissió relativa(es) a les garanties complementàries en relació amb
................................................................................................................................................................................................................. [especifiqueu-hi

la(les) malaltia(es) d’acord amb els articles 13 o 14 de la Directiva 90/539/CEE del Consell (article 12 del Reial decret 1888/2000(1)];

d) — no han estat vacunats contra la malaltia de Newcastle (1);
 — procedeixen d’ocells de corral que no han estat vacunats contra la malaltia de Newcastle (1);
 — han estat vacunats contra la malaltia de Newcastle (1) per mitjà de:
 — procedeixen d’ocells de corral que han estat vacunats contra la malaltia de Newcastle (1) per mitjà de:

Data de vacunació: Nom i tipus (viva o inactivada) de vacuna i soca vírica utilitzada:

Fet a ................................................................................... , el/l’ ......................................................................................................................................

..................................................................................................................
    (Signatura del veterinari oficial) (5)

..................................................................................................................

    (Nom i cognoms en majúscules, qualificació i càrrec)

(1) Ratlleu el que no escaigui.
(2) En cas que els pollets d’un dia procedeixin d’ous importats d’un país tercer, s’ha de complir el període d’aïllament a l’explotació de destinació que

preveu l’article 3 de la Decisió 96/482/CE de la Comissió. Les autoritats competents del lloc de destinació final dels pollets d’un dia han de ser
informades sobre aquest requisit a través de la xarxa ANIMO.

(3) Indiqueu-hi el mitjà de transport i el número de matrícula o el nom registrat, segons escaigui.
(3) Indiqueu-hi el mitjà de transport i el número de matrícula o el nom registrat, segons escaigui.
(4) Certifiqueu-ho en cas de tramesa a un Estat membre amb estatut d’Estat membre que no practica la vacunació contra la malaltia de Newcastle,

autoritzat per la CE, a saber: Dinamarca, Finlàndia i Suècia actualment; ratlleu la menció en els altres casos.
(5) El color del segell i de la signatura ha de ser diferent del de la tinta d’impressió del certificat.

Segell (5)
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MODEL 3
REGNE D’ESPANYA OCELLS DE CORRAL DE CRIA I D’EXPLOTACIÓ

1.   Expedidor (nom, cognoms i adreça completa)        CERTIFICAT SANITARI

Núm. Original

2.   Estat membre d’origen:

3.   Destinatari (nom, cognoms i adreça completa): 4.1.   Autoritat competent:

- Inicial 4.2.   Autoritat local competent:

- Final

Observacions:
a)   S’ha de presentar un certificat a part per cada tramesa d’ocells b)   L’original del certificat ha d’acompanyar la tramesa fins al lloc de

de corral.       destinació final.

5.1.   Lloc de càrrega: 6.1.   Adreça de la granja d’origen:

5.2.   Mitjà de transport (1): 6.2.   Número d’autorització de la granja:

7.1.   Estat membre de destinació: 8.1.   Espècie d’au:

7.2.   Destinació final: 8.2.   Categoria: línia pura/avis/pares/polles ponedores/engreix/altres (2):

9.   Identificació de la tramesa (inclosos els números de precinte dels contenidors):

10.   Quantitat (en xifres i en lletres): 11.1.   Identificació del ramat d’origen:

10.1.   Nombre d’aus: 11.2.   Marca:

10.2.   Nombre de contenidors/caixes:

12.  El veterinari oficial sotasignat certifica que els ocells de corral damunt descrits:

a) compleixen les disposicions dels articles 6, 9 i 15 de la Directiva 90/539/CEE del Consell (articles 4, 7 i 13 del Reial decret 1888/2000);

b) compleixen les disposicions de la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 12 de la Directiva 90/539/CEE del Consell (article 11.1.b del Reial decret 1888/
2000) (3);

c) compleixen les disposicions de la(les) Decisió(decisions) .../.../CE de la Comissió relativa(es) a les garanties complementàries en relació amb
............................................................................................................................................................................................................. [especifiqueu-hi
la(les) malaltia(es) d’acord amb els articles 13 o 14 de la Directiva 90/539/CEE del Consell (article 12 del Reial decret 1888/2000) (2)];

d) — procedeixen d’ocells de corral que no han estat vacunats contra la malaltia de Newcastle (2);

— procedeixen d’ocells de corral que han estat vacunats contra la malaltia de Newcastle (2) per mitjà de:

Data de vacunació: Nom i tipus (viva o inactivada) de vacuna i soca vírica utilitzada:

Fet a ................................................................................... , el/l’ ......................................................................................................................................

..................................................................................................................

    (Signatura del veterinari oficial) (4)

..................................................................................................................

    (Nom i cognoms en majúscules, qualificació i càrrec)

(1) Indiqueu-hi el mitjà de transport i el número de matrícula o el nom registrat, segons escaigui.

(2) Ratlleu el que no escaigui.

(3) Certifiqueu-ho en cas de tramesa a un Estat membre amb estatut d’Estat membre que no practica la vacunació contra la malaltia de Newcastle,
autoritzat per la CE, a saber: Dinamarca, Finlàndia i Suècia actualment; ratlleu la menció en els altres casos.

(4) El color del segell i de la signatura ha de ser diferent del de la tinta d’impressió del certificat.

Segell (4)
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1.   Expedidor (nom, cognoms i adreça completa)        CERTIFICAT SANITARI

Núm. Original

2.   Estat membre d’origen:

3.   Destinatari (nom, cognoms i adreça completa): 4.1.   Autoritat competent:

- Inicial 4.2.   Autoritat local competent:

- Final

Observacions:

a) S’ha de presentar un certificat a part per cada tramesa d’ocells b) L’original del certificat ha d’acompanyar la tramesa fins al lloc de
de corral, pollets d'un dia o ous per covar                                                  destinació final.

5.1. Lloc de càrrega: 6.1. Adreça de la granja o explotació d’origen:

5.2. Mitjà de transport (1): 6.2. Número d’autorització de la granja (si escau):

7.1. Estat membre de destinació: 8.1. Espècie d’au:

7.2. Destinació final: 8.2. Categoria: línia pura/avis/pares/polles ponedores/engreix/altres (2):

9. Identificació de la tramesa (inclosos els números de precinte dels contenidors):

10. Quantitat (en xifres i en lletres): 11.1. Data de recollida (en el cas dels ous):

10.1. Nombre d’ous aus: 11.2. Edat aproximada (en el cas de les aus):

10.2. Nombre de contenidors/caixes: 12. Identificació dels ramats d’origen:

13. El veterinari oficial sotasignat certifica que:
a) els ocells de corral, els pollets d’un dia o els ous per covar damunt descrits compleixen les disposicions de l’article 11 de la Directiva 90/539/

CEE del Consell (article 10 del Reial decret 1888/2000);
b) els ocells de corral, els pollets d’un dia o els ous per covar damunt descrits compleixen les disposicions de l’apartat 1 de l’article 12 de la Direc-

tiva 90/539/CEE del Consell (article 11.1 del Reial decret 1888/2000) (3);
c) els ocells de corral, els pollets d’un dia o els ous per covar compleixen les disposicions de la(les) Decisió(decisions) .../.../CE de la Comissió

relativa(es) a les garanties complementàries en relació amb .....................................................................................................................................
[especifiqueu-hi la(les) malaltia(es) d’acord amb els articles 13 o 14 de la Directiva 90/539/CEE del Consell (article 12 del Reial decret 1888/
2000) (2)];

d) els ocells de corral/els pollets d’un dia (2) no han estat vacunats contra la malaltia de Newcastle (2);
els ocells de corral/els pollets d’un dia (2) han estat vacunats contra la malaltia de Newcastle (2) per mitjà de:
els ocells de corral dels quals procedeixen els pollets d’un dia/els ous per covar (2) no han estat vacunats contra la malaltia de Newcastle (2);
els ocells de corral dels quals procedeixen els pollets d’un dia/els ous per covar (2) han estat vacunats contra la malaltia de Newcastle (2)
per mitjà de:

Data de vacunació: Nom i tipus (viva o inactivada) de vacuna i soca vírica utilitzada:

Fet a ................................................................................... , el/l’ ......................................................................................................................................

..................................................................................................................

    (Signatura del veterinari oficial) (4)

..................................................................................................................

    (Nom i cognoms en majúscules, qualificació i càrrec)

(1) Indiqueu-hi el mitjà de transport i el número de matrícula o el nom registrat, segons escaigui.

(2) Ratlleu el que no escaigui.

(3) Certifiqueu-ho en cas de tramesa a un Estat membre amb estatut d’Estat membre que no practica la vacunació contra la malaltia de Newcastle,
autoritzat per la CE, a saber: Dinamarca, Finlàndia i Suècia actualment; ratlleu la menció en els altres casos.

(4) El color del segell i de la signatura ha de ser diferent del de la tinta d’impressió del certificat.

MODEL 4

REGNE D’ESPANYA OCELLS DE CORRAL, POLLETS D’UN DIA I OUS PER
COVAR EN LOTS DE MENYS DE 20

(excepte els ratites i els seus ous per covar)

Segell (4)
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1.   Expedidor (nom, cognoms i adreça completa)        CERTIFICAT SANITARI

Núm. Original

2.   Estat membre d’origen:

3.   Destinatari (nom, cognoms i adreça completa): 4.1.   Autoritat competent:

- Inicial 4.2.   Autoritat local competent:

- Final

Observacions:
a) S’ha de presentar un certificat a part per cada tramesa d’ocells b) L’original del certificat ha d’acompanyar la tramesa fins al lloc
de corral. de destinació final.

5.1. Lloc de càrrega: 6.1. Adreça de la granja o explotació d’origen:

5.2. Mitjà de transport (1): 6.2. Número d’autorització de la granja (si escau):

7.1. Estat membre de destinació: 8.1. Espècie d’au:

7.2. Destinació final: 8.2. Categoria: línia pura/avis/pares/polles ponedores/engreix/altres (2):

9. Identificació de la tramesa (inclosos els números de precinte dels contenidors):

10. Quantitat (en xifres i en lletres): 11. Edat aproximada de les aus:

10.1. Nombre d’aus:

10.2. Nombre de contenidors/caixes: 12.1. Identificació del ramat d’origen:

12.2. Marca:

13. El veterinari oficial sotasignat certifica que els ocells de corral damunt descrits:
a) compleixen les disposicions dels articles 10 i 15 de la Directiva 90/539/CEE del Consell (articles 8 i 13 del Reial decret 1888/2000);
b) compleixen les disposicions de la lletra d) de l’apartat 1 de l’article 12 de la Directiva 90/539/CEE del Consell (article 11.1.d del Reial decret

1888/2000) (3);
c) compleixen les disposicions de la(les) Decisió(decisions) .../.../CE de la Comissió relativa(es) a les garanties complementàries en relació amb

........................................................................................................................................................................................... [especifiqueu-hi la(les)
malaltia(es) d’acord amb els articles 13 o 14 de la Directiva 90/539/CEE del Consell (article 12 del Reial decret 1888/2000) (2)];

d) — no han estat vacunats contra la malaltia de Newcastle (2);
— han estat vacunats contra la malaltia de Newcastle (2) per mitjà de:

Data de vacunació: Nom i tipus (viva o inactivada) de vacuna i soca vírica utilitzada:

Fet a ................................................................................... , el/l’ ......................................................................................................................................

..................................................................................................................

    (Signatura del veterinari oficial) (4)

..................................................................................................................

    (Nom i cognoms en majúscules, qualificació i càrrec)

(1) Indiqueu-hi el mitjà de transport i el número de matrícula o el nom registrat, segons escaigui.
(2) Ratlleu el que no escaigui.
(3) Certifiqueu-ho en cas de tramesa a un Estat membre amb estatut d’Estat membre que no practica la vacunació contra la malaltia de Newcastle,

autoritzat per la CE, a saber: Dinamarca, Finlàndia i Suècia actualment; ratlleu la menció en els altres casos.
(4) El color del segell i de la signatura ha de ser diferent del de la tinta d’impressió del certificat.

MODEL 5

REGNE D’ESPANYA OCELLS DE CORRAL PER A ESCORXADOR

Segell (4)
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1.   Expedidor (nom, cognoms i adreça completa)        CERTIFICAT SANITARI

Núm. Original

2.   Estat membre d’origen:

3.   Destinatari (nom, cognoms i adreça completa): 4.1.   Autoritat competent:

- Inicial 4.2.   Autoritat local competent:

- Final

Observacions:
a)  S’ha de presentar un certificat a part per cada tramesa d’ocells b)  L’original del certificat ha d’acompanyar la tramesa fins al lloc de
     de corral.      destinació final.

5.1.   Lloc de càrrega: 6.1.   Adreça de la granja o explotació d’origen:

5.2.   Mitjà de transport (1): 6.2.   Número d’autorització de la granja (si escau):

7.1.   Estat membre de destinació: 8.1.   Espècie d’au:

7.2.   Destinació final: 8.2.   Categoria: línia pura/avis/pares/polles ponedores/engreix/altres (2):

9. Identificació de la tramesa (inclosos els números de precinte dels contenidors):

10.   Quantitat (en xifres i en lletres): 11.   Edat aproximada de les aus:

10.1.   Nombre d’aus:

10.2.   Nombre de contenidors/caixes: 12.   Identificació dels ramats d’origen:

13.   El veterinari oficial sotasignat certifica que els ocells de corral damunt descrits:
a) compleixen les disposicions dels articles 10 bis i 15 de la Directiva 90/539/CEE del Consell (articles 9 i 13 del Reial decret 1888/2000);
b) compleixen les disposicions de la lletra c) de l’apartat 1 de l’article 12 de la Directiva 90/539/CEE del Consell (article 11.1.c del Reial decret

1888/2000) (3);
c) compleixen les disposicions de la(les) Decisió(decisions) .../.../CE de la Comissió relativa(es) a les garanties complementàries en relació amb

...................................................................................................................................................................................................................................
[especifiqueu-hi la(les) malaltia(es) d’acord amb els articles 13 o 14 de la Directiva 90/539/CEE del Consell (article 12 del Reial decret 1888/
2000) (2)];

d) — no han estat vacunats contra la malaltia de Newcastle (2);
— han estat vacunats contra la malaltia de Newcastle (2) per mitjà de:

Data de vacunació: Nom i tipus (viva o inactivada) de vacuna i soca vírica utilitzada:

Fet a ................................................................................. , el/l’ ......................................................................................................................................

..................................................................................................................
    (Signatura del veterinari oficial) (4)

..................................................................................................................
    (Nom i cognoms en majúscules, qualificació i càrrec)

(1) Indiqueu-hi el mitjà de transport i el número de matrícula o el nom registrat, segons escaigui.
(2) Ratlleu el que no escaigui.
(3) Certifiqueu-ho en cas de tramesa a un Estat membre amb estatut d’Estat membre que no practica la vacunació contra la malaltia de Newcastle,

autoritzat per la CE, a saber: Dinamarca, Finlàndia i Suècia actualment; ratlleu la menció en els altres casos.
(4) El color del segell i de la signatura ha de ser diferent del de la tinta d’impressió del certificat.

MODEL 6

REGNE D’ESPANYA OCELLS DE CORRAL PER A SUBMINISTRAMENT D’ESPÈCIES DE
CACERA PER A REPOBLACIÓ

Segell (4)


