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e) Facultats reservades a les administracions públi-
ques competents en matèria d’atorgament del títol habili-
tador, modificació, inspecció, supervisió i règim sanciona-
dor.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix 
rang o inferior que s’oposin al que estableix la present 
Ordre.

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 29 de juliol de 2005.

MONTILLA AGUILERA 

MINISTERI D’AGRICULTURA, 
PESCA I ALIMENTACIÓ

 13120 REIAL DECRET 947/2005, de 29 de juliol, pel 
qual s’estableix un sistema d’identificació i 
registre dels animals de les espècies ovina i 
cabruna. («BOE» 181, de 30-7-2005.)

El Reglament (CE) núm. 21/2004 del Consell, de 17 de 
desembre de 2003, pel qual s’estableix un sistema d’iden-
tificació i registre dels animals de les espècies ovina i 
cabruna i es modifiquen el Reglament (CE) núm. 
1782/2003 i les directives 92/102/CEE i 64/432/CEE, té per 
objecte aconseguir la implantació d’un sistema comú 
d’identificació i registre dels animals d’aquestes espècies. 
Tanmateix deixa un cert marge de discrecionalitat als 
estats membres, principalment relacionada amb els mit-
jans d’identificació i que en aquest Reial decret s’establei-
xen i es detallen. El sistema es fonamenta en elements 
bàsics com són els mitjans d’identificació aplicables als 
animals, els registres actualitzats de cada explotació, els 
documents de trasllat que han d’acompanyar els movi-
ments dels animals i una base de dades informatitzada 
que garanteixi el registre per les autoritats competents de 
totes les explotacions i tots els moviments i trasllats dels 
ovins i cabruns en el territori de l’Estat.

Per la seva banda, la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sani-
tat animal, estableix a l’article 53 que l’Administració 
General de l’Estat ha de crear un registre nacional de 
caràcter informatiu, en la forma i les condicions que es 
determinin per reglament, en el qual s’han d’incloure les 
dades bàsiques dels moviments d’animals dins el territori 
nacional.

D’acord amb l’experiència adquirida per Espanya en 
l’aplicació de la identificació electrònica dels animals, tant 
en el marc del projecte de la Comissió sobre identificació 
electrònica del bestiar (IDEA), com en experiències d’àm-
bit nacional, dins del marge que el Reglament (CE) núm. 
21/2004 permet per a la decisió dels estats membres, s’ha 
optat per implantar un sistema basat en tecnologia de 
radiofreqüència i pel bol ruminal com a mitjà d’identifica-
ció electrònic. Entre els avantatges que presenta aquest 
sistema respecte als altres podem destacar l’elevada per-
manència en l’animal, fàcil localització, absència de falla-
des i trencaments, grans dificultats per a la seva alteració 
i frau, facilitat de recuperació a l’escorxador, així com la 
seva innocuïtat i seguretat d’ús per a l’animal i l’home.

La fabricació d’identificadors basats en tecnologia de 
radiofreqüència s’hauria d’ajustar als estàndards de l’Or-
ganisme Internacional de Normalització (ISO). Amb els 
avenços en el camp de la normalització al nostre país, els 
dispositius i el seu funcionament estan estandarditzats en 
les normes espanyoles UNE 68402, UNE-ISO 11784 i UNE-
ISO 11785. Així mateix, la norma UNE-ISO 11784 estableix 
que «assegurar la unicitat del codi d’identificació nacional 
és responsabilitat nacional».

En conseqüència, cal establir un procediment per evi-
tar la duplicitat dels codis utilitzats i garantir-ne la unicitat 
en el nivell estatal per a les tecnologies conegudes en 
l’actualitat, alhora que s’estableix un vincle entre l’Admi-
nistració, els usuaris i els proveïdors de dispositius 
d’identificació, com també es fa necessari designar l’auto-
ritat nacional que ha de vetllar per la garantia de la unici-
tat dels codis.

Les decisions adoptades en relació amb la identifica-
ció electrònica en l’àmbit d’aquest Reial decret tenen l’as-
sessorament del Comitè Espanyol d’Identificació Electrò-
nica dels Animals (CEIEA) creat per l’Ordre APA/2405/2002, 
de 27 de setembre.

Per la seva banda, el Reglament (CE) núm. 1782/2003 
del Consell, de 29 de setembre de 2003, pel qual s’esta-
bleixen disposicions comunes aplicables als règims 
d’ajuda directa en el marc de la política agrícola comuna i 
s’instauren determinats règims d’ajuda als agricultors i 
pel qual es modifiquen els reglaments (CEE) núm. 
2019/93, (CE) núm. 1452/2001, (CE) núm. 1453/2001, (CE) 
núm. 1454/2001, (CE) núm. 1868/94, (CE) núm. 1251/1999, 
(CE) núm. 1254/1999, (CE) núm. 1673/2000, (CEE) núm. 
2358/71 i (CE) núm. 2529/2001, inclou dins el seu annex III, 
«Requisits legals de gestió a què es refereixen els articles 
3 i 4», els requisits que s’han de respectar als efectes de 
l’aplicació de la condicionalitat, el compliment de la Direc-
tiva 92/102/CEE del Consell, de 27 de novembre de 1992, 
relativa a la identificació i el registre d’animals. El Regla-
ment núm. (CE) 21/2004 ha derogat l’esmentada Directiva 
quant a la identificació i el registre dels animals de les 
espècies ovina i cabruna i ha modificat el Reglament (CE) 
núm. 1782/2003 per afegir al seu annex III un punt referent 
al compliment del Reglament (CE) núm. 21/2004. Així 
mateix, l’article 18 del dit Reglament (CE) núm. 1782/2003, 
modificat pel Reglament (CE) núm. 21/2004, estableix que 
en cas d’aplicar-se l’article 67 i retenir una part dels 
imports destinats als pagaments per oví i cabrum per 
efectuar un pagament addicional, el sistema integrat de 
gestió i control ha de disposar d’un sistema d’identificació 
i registre dels animals de les espècies ovina i cabruna 
establert de conformitat amb el Reglament (CE) núm. 
21/2004.

De la mateixa manera, als efectes que el productor de 
llet d’ovella o de cabra pugui complir les seves obligaci-
ons respecte a la traçabilitat, s’aborden determinats 
aspectes relatius al seguiment del producte.

A través d’aquesta norma es modifica el que disposa 
el Reial decret 205/1996, de 9 de febrer, pel qual s’esta-
bleix un sistema d’identificació i registre dels animals de 
les espècies bovina, porcina ovina i cabruna, que incor-
pora a l’ordenament intern els requisits que estableix la 
Directiva 92/102/CEE del Consell, de 27 de novembre de 
1992, relativa a la identificació i al registre del bestiar, 
modificada per l’article 15 del Reglament (CE) núm. 
21/2004. D’aquesta forma les disposicions del Reial decret 
205/1996, de 9 de febrer, queden circumscrites a l’espècie 
porcina.

Vist tot això, es dicta aquest Reial decret per tal d’esta-
blir les bases del sistema d’identificació i registre dels 
animals de les espècies ovina i cabruna que s’ha d’aplicar 
a Espanya als animals nascuts a partir del 9 de juliol de 
2005.

D’altra banda, és necessari modificar el Reial decret 
2353/2004, de 23 de desembre, sobre determinats règims 
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d’ajuda comunitaris a l’agricultura per a la campanya 
2005/2006, i a la ramaderia per a l’any 2005, davant les 
circumstàncies excepcionals creades per les mesures 
sanitàries de restriccions de moviments a causa de la llen-
gua blava, i pel fet que hi ha una contradicció amb el 
Reglament (CE) núm. 1973/2004 de la Comissió, de 29 
d’octubre de 2004, pel qual s’estableixen les disposicions 
d’aplicació del Reglament (CE) núm. 1782/2003 del Con-
sell, pel que fa als règims d’ajuda que preveuen els títols 
IV i IV bis de l’esmentat Reglament i a la utilització de les 
terres retirades de la producció amb vista a l’obtenció de 
primeres matèries.

En l’elaboració d’aquest Reial decret han estat consul-
tades les comunitats autònomes i les entitats representa-
tives dels sectors afectats.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació, d’acord amb el Consell d’Estat i 
amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la 
reunió del dia 29 de juliol de 2005,

D I S P O S O :

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte establir les caracte-
rístiques bàsiques del sistema d’identificació i registre 
dels animals de les espècies ovina i cabruna a Espanya, 
en virtut del que disposa el Reglament (CE) núm. 21/2004 
del Consell, de 17 de desembre de 2003, pel qual s’esta-
bleix un sistema d’identificació i registre dels animals de 
les espècies ovina i cabruna i es modifiquen el Reglament 
(CE) núm. 1782/2003 i les directives 92/102/CEE i 64/432 
CEE.

Article 2. Definicions.

Als efectes d’aquest Reial decret, s’entén per:
a) «Animal»: els animals de les espècies ovina i 

cabruna.
b) «Explotació»: qualsevol establiment o construcció 

o, en el cas de les explotacions a l’aire lliure, qualsevol 
lloc en el territori espanyol on es tinguin, es criïn o es cui-
din animals dels que preveu aquest Reial decret, de 
manera permanent o temporal, excepte les consultes o 
les clíniques veterinàries. A aquests efectes, s’hi entenen 
inclosos els nuclis zoològics, els escorxadors, les instal-
lacions dels operadors comercials i els centres de concen-
tració.

c) «Posseïdor o titular»: qualsevol persona física o 
jurídica propietària o responsable dels animals, amb 
caràcter permanent o temporal, fins i tot durant el trans-
port o en un mercat, excepte les consultes o les clíniques 
veterinàries.

d) «Moviments»: les entrades o sortides d’animals 
de l’explotació procedents de qualsevol punt del territori 
espanyol o amb destinació a qualsevol d’aquests punts.

e) «Intercanvis intracomunitaris»: els intercanvis tal 
com es defineixen a l’article 2.c) del Reial decret 
1316/1992, de 30 d’octubre, pel qual s’estableixen els 
controls veterinaris i zootècnics aplicables en els intercan-
vis intracomunitaris de determinats animals vius i pro-
ductes amb vista a la realització del mercat interior.

f) «Autoritat competent»: l’òrgan competent de les 
comunitats autònomes.

g) «Identificador electrònic»: element destinat a la 
identificació animal que conté un transponedor.

h) «Transponedor»: dispositiu que transmet la infor-
mació que té emmagatzemada quan és activat per un 
transceptor i que pot ser capaç d’emmagatzemar nova 
informació.

i) «Transceptor o lector de radiofreqüència»: disposi-
tiu utilitzat per comunicar-se amb el transponedor.

j) «Codi del transponedor»: part del codi que s’uti-
litza per a identificació (se n’exclouen els codis de control 
com els d’inici, final i dígit de control).

k) «Codi d’identificació animal»: conjunt de bits del 
codi del transponedor específic per a la identificació d’un 
animal.

Article 3. Elements del sistema d’identificació i registre.

El sistema d’identificació i registre a què es refereix 
aquest Reial decret inclou:

a) Mitjans d’identificació per a la identificació de 
cada animal.

b) Llibres de registre actualitzats en cada explota-
ció.

c) Documents de trasllat.
d) Bases de dades informatitzades.

CAPÍTOL II

Mitjans d’identificació

Article 4. Descripció dels mitjans d’identificació.

1. Tots els animals nascuts a Espanya després del 9 
de juliol de 2005, llevat de les excepcions que preveu l’ar-
ticle 5, s’han d’identificar mitjançant una marca auricular 
i un identificador electrònic, autoritzats per l’autoritat 
competent.

2. La marca auricular consisteix en un cròtal de plàs-
tic que s’ha de col·locar, llevat d’impossibilitat material de 
fer-ho, a l’orella dreta de l’animal, amb les característi-
ques recollides a l’apartat A de l’annex I.

3. L’identificador electrònic és un bol ruminal, que ha 
de complir les característiques recollides a l’apartat C de 
l’annex I.

4. La marca auricular i l’identificador electrònic han 
de dur un mateix codi d’identificació que està compost 
pels següents caràcters: la identificació d’Espanya segons 
el codi de país d’acord amb la norma UNE-ISO 3166, mit-
jançant les lletres ES en el cròtal o el codi 724 en l’identi-
ficador electrònic, seguides de 12 caràcters numèrics que 
han de respondre a les estructures següents:

a) Dos dígits que identifiquen la comunitat autò-
noma, d’acord amb la taula que figura com a annex II.

b) 10 dígits d’identificació individual d’animal.

5. L’estructura del codi del transponedor i del codi 
d’identificació animal han de complir les característiques 
de l’annex III.

6. Els mitjans d’identificació s’han de col·locar en els 
animals en un termini màxim de sis mesos a partir del 
naixement i, en qualsevol cas, abans que l’animal aban-
doni l’explotació en què ha nascut. No obstant això, amb 
caràcter excepcional, les autoritats competents poden 
ampliar aquest termini fins a nou mesos per als animals 
criats en sistemes de ramaderia extensiva, d’acord amb 
les disposicions aplicables que, si s’escau, pugui establir 
la Comissió Europea. Les autoritats competents han de 
notificar a la Direcció General de Ramaderia del Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació les excepcions concedi-
des a les explotacions afectades a fi de traslladar aquesta 
informació a la Comissió.
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Article 5. Excepcions.

1. No obstant el que disposa l’article 4, els animals 
que es destinin a sacrifici abans dels 12 mesos d’edat dins 
del territori nacional es poden identificar per mitjà d’una 
única marca auricular, aprovada per l’autoritat compe-
tent, que s’ha de col·locar, llevat d’impossibilitat material 
de fer-ho, a l’orella esquerra de l’animal, i que ha de com-
plir les característiques que estableix l’apartat B de l’an-
nex I.

2. Els animals que es destinin a intercanvis intraco-
munitaris o a l’exportació a tercers països es poden iden-
tificar excepcionalment, amb l’autorització prèvia de l’au-
toritat competent, mitjançant una doble marca auricular 
amb les característiques que preveu l’apartat A de l’an-
nex I.

3. Els animals de l’espècie ovina pertanyents a deter-
minades races que, pel seu pes adult o desenvolupament 
fisiològic característic comú, no se’n pugui o no sigui 
recomanable fer la identificació amb un identificador elec-
trònic del tipus que especifica l’article 4.3, es poden iden-
tificar mitjançant dues marques auriculars amb un mateix 
codi, que s’han d’ajustar a les condicions que estableix 
l’article esmentat. Per acollir-se a aquesta excepció, cal 
l’avaluació i l’informe previ del Comitè Espanyol d’Identi-
ficació Electrònica dels Animals (CEIEA).

4. De manera excepcional, per als animals perta-
nyents a races o conjunts racials de l’espècie cabruna que 
per motius fisiològics no ofereixin garanties suficients de 
retenció del bol ruminal, les autoritats competents poden 
establir les condicions i garanties necessàries per conce-
dir excepcions respecte al model d’identificador que s’ha 
d’emprar en aquest supòsit. En aquest cas, els animals 
esmentats únicament es poden identificar d’acord amb el 
sistema i les condicions que es detallen a l’apartat D de 
l’annex I. Les excepcions que s’estableixin d’acord amb el 
que disposa el present apartat s’han de notificar al Comitè 
Espanyol d’Identificació Electrònica dels Animals.

Article 6. Assignació, distribució, col·locació i destrucció 
dels mitjans d’identificació.

1. Els mitjans d’identificació s’han d’assignar a l’ex-
plotació, distribuir i col·locar en els animals de la manera 
que determini l’autoritat competent.

2. Els mitjans d’identificació que preveu aquest Reial 
decret no són reutilitzables.

3. No es pot treure ni substituir cap mitjà d’identifi-
cació sense l’autorització de l’autoritat competent. En el 
cas de pèrdua o deteriorament d’un mitjà d’identificació, 
s’ha de substituir, com més aviat millor, per un de nou 
amb el mateix codi d’identificació. En aquest cas, en el 
transponedor que el substitueixi s’ha d’indicar el número 
de duplicat.

4. Les autoritats competents han d’establir el sis-
tema més adequat perquè, després del sacrifici dels ani-
mals, s’asseguri la recuperació dels mitjans d’identifica-
ció, garantint, en particular, que l’identificador electrònic 
no arribi a la cadena alimentària, així com la seva inactiva-
ció o, quan sigui procedent, destrucció. En el cas de mort 
de l’animal, s’ha de vetllar perquè durant el procés de 
transformació o destrucció del cadàver l’identificador 
sigui, igualment, inactivat o destruït.

Article 7. Identificació dels animals objecte d’intercanvis 
amb un país tercer.

1. Tot animal destinat a l’exportació a un país tercer 
s’ha d’identificar d’acord amb el que preveu l’article 4 o, si 
s’escau, segons el que disposa l’article 5.

2. Els animals importats d’un país no comunitari que 
hagin superat satisfactòriament els controls que estableix 

el Reial decret 1430/1992, de 27 de novembre, pel qual 
s’estableixen els principis relatius a l’organització de con-
trols veterinaris i d’identitat dels animals que s’introduei-
xen a la Comunitat procedents de països tercers, i que 
romanguin en territori espanyol s’han d’identificar, 
d’acord amb el que disposa l’article 4, en la primera 
explotació de cria de destí a Espanya en un termini no 
superior a 14 dies comptats des de la data en què van ser 
sotmesos als dits controls i, en qualsevol cas, abans de 
deixar l’explotació.

3. Amb tot, no és necessari identificar els animals si 
la primera explotació de destí a Espanya és un escorxador 
i se sacrifiquen els animals en el termini de cinc dies 
hàbils següents a la realització dels controls esmentats a 
l’apartat 2.

4. La identificació original establerta pel país tercer 
de procedència, juntament amb el codi d’identificació que 
se li assigni a Espanya, s’ha de registrar en el llibre de 
registre de l’explotació descrit al capítol III.

Article 8. Identificació dels animals objecte d’intercanvis 
intracomunitaris.

1. Tot animal destinat a intercanvi intracomunitari 
s’ha d’identificar d’acord amb el que preveu l’article 4 o, si 
s’escau, segons el que disposa l’article 5.

2. En el cas dels animals que hagin estat identificats 
electrònicament, el número d’identificació electrònica 
individual i les característiques del mitjà utilitzat han de 
constar en el certificat que preveu per als intercanvis el 
Reial decret 1941/2004, de 27 de setembre, pel qual s’esta-
bleixen les normes de policia sanitària que regulen els 
intercanvis intracomunitaris i les importacions de tercers 
països d’animals de les espècies ovina i cabruna.

3. Tot animal procedent d’un altre Estat membre ha 
de conservar la seva identificació d’origen.

4. En el cas de pèrdua o deteriorament d’algun dels 
mitjans d’identificació, s’ha de procedir a reposar-lo o 
substituir-lo per un altre, amb idèntic codi d’identificació 
al de la marca que es reposa o substitueix, el model del 
qual s’ha d’ajustar al que preveu aquest Reial decret.

CAPÍTOL III

Llibre de registre a l’explotació

Article 9. Llibre de registre de l’explotació.

1. Els titulars o posseïdors d’animals, excepte el 
transportista, han de portar en la seva explotació, de 
manera actualitzada, un llibre de registre d’explotació, 
d’ara endavant «llibre de registre».

2. El llibre de registre ha de tenir un format aprovat 
per l’autoritat competent, s’ha de portar de forma manual 
o informatitzada i ha de contenir les dades mínimes que 
s’indiquen a l’apartat 1 de l’annex IV. A partir de l’1 de 
gener de 2008, per a cada animal identificat individual-
ment, s’ha d’afegir la informació que s’indica a l’apartat 2 
de l’esmentat annex IV.

3. El llibre de registre ha d’estar disponible a l’explo-
tació i ha de ser accessible per a l’autoritat competent, a 
petició d’aquesta, durant un període no inferior a tres 
anys des de l’última anotació.

4. Les autoritats competents han de comunicar a la 
Direcció General de Ramaderia del Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació el model de llibre de registre d’explo-
tació aprovat en el seu territori, als efectes que aquesta ho 
comuniqui a la Comissió Europea i als altres estats mem-
bres, en compliment del que estableix l’article 5.6 del 
Reglament (CE) núm. 21/2004.
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CAPÍTOL IV

Document de trasllat

Article 10. Document de trasllat.

1. Tots els animals que siguin objecte de moviment 
han d’anar acompanyats d’un document de trasllat degu-
dament emplenat pel titular o posseïdor dels animals o 
per l’autoritat competent. En aquest últim cas, els titulars 
o posseïdors han de facilitar a l’autoritat competent les 
dades relatives al moviment necessàries per emplenar el 
document de trasllat.

2. El model de document de trasllat l’han d’establir 
les autoritats competents i ha de contenir les dades míni-
mes que figuren a l’annex V.

3. A partir de l’1 de gener de 2008, el document de 
trasllat ha de recollir, quan correspongui, a més de les 
dades que preveu l’apartat anterior, el codi individual 
d’identificació de cada animal definit a l’article 4.4.

4. Els titulars o posseïdors han de conservar els 
documents de trasllat dels animals que han entrat i un 
duplicat dels documents de trasllat dels animals que han 
sortit de la seva explotació durant un període mínim de 
tres anys des de la data del moviment. Aquests docu-
ments han d’estar a disposició de l’autoritat competent 
sempre que ho requereixi.

5. Es pot considerar document de trasllat qualsevol 
document, establert a la normativa vigent, que acompa-
nyi el moviment dels animals, en particular la documenta-
ció sanitària, sempre que contingui almenys les dades a 
què es refereixen els apartats 2 i 3.

6. Les autoritats competents han de comunicar a la 
Direcció General de Ramaderia del Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació els models de document de trasllat, 
per tal de remetre’ls a la Comissió Europea i als altres 
estats membres.

CAPÍTOL V

Bases de dades informatitzades

Article 11. Registre d’explotacions.

1. Integrat en el Registre general d’explotacions 
ramaderes (REGA) que estableix l’article 3 del Reial decret 
479/2004, de 26 de març, al qual s’ha d’atenir pel que fa al 
contingut i el funcionament, es crea una nova secció rela-
tiva al Registre general d’explotacions ovines i cabrunes. 
Aquest registre, adscrit a la Direcció General de Ramade-
ria del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, conté 
la informació relativa a totes les explotacions d’aquestes 
espècies ubicades a Espanya.

2. Les comunitats autònomes han d’inscriure les 
explotacions al registre d’acord amb el que estableix el 
Reial decret 479/2004, de 26 de març, de conformitat amb 
les classificacions que preveu l’apartat 3 d’aquest article, i 
hi han de fer constar totes les dades que estableix l’annex 
II del Reial decret 479/2004, de 26 de març, llevat dels 
apartats B.8) (classificació segons el sistema productiu), 
B.10) (classificació segons la capacitat productiva), B.11) 
(classificació segons la forma de cria), i B.15) (capacitat 
màxima), d’acord amb el que disposa l’últim paràgraf de 
l’apartat B de l’esmentat annex II.

3. Als efectes de ser incloses en el Registre general 
d’explotacions ovines i cabrunes, s’estableixen les 
següents classificacions zootècniques:

a) Explotacions de reproducció: les que disposen de 
femelles reproductores, destinades a la producció de llet 
o de bens o cabrits per ser venuts al deslletament o ser 
encebats.

D’acord amb la seva orientació productiva poden ser:
1r Explotació per a producció de llet: la que té per 

objecte la producció i, si s’escau, comercialització de llet o 
productes lactis, per la qual cosa les ovelles o cabres són 
sotmeses a munyiment amb aquesta finalitat.

2n Explotació per a producció de carn: la que té per 
objecte la producció de bens o cabrits destinats a la pro-
ducció de carn i, en conseqüència, les ovelles/cabres no 
són sotmeses a munyiment amb la finalitat de comercia-
litzar llet o productes lactis.

3r Mixta: la que aplega diverses orientacions pro-
ductives.

b) Encebadors: els que no disposen d’animals desti-
nats a la reproducció i estan dedicats a l’engreix d’animals 
amb destinació a un escorxador.

4. Els titulars de les explotacions ovines i cabrunes, 
a més de complir les obligacions que preveu l’article 4 del 
Reial decret 479/2004, de 26 de març, han de subministrar 
a l’autoritat competent, abans de l’1 de març de cada any, 
el cens total d’animals, per espècie, mantinguts en la seva 
explotació el dia 1 de gener, d’acord amb les següents 
categories d’animals:

a) No reproductors de menys de quatre mesos.
b) No reproductors de quatre a 12 mesos.
c) Reproductors mascles.
d) Reproductors femelles.

Article 12. Registre de moviments.

1. Tots els moviments dels animals de les espècies 
ovina i cabruna s’han d’integrar en un registre nacional 
informatitzat de moviments de bestiar que s’ha de consti-
tuir amb les dades registrades i subministrades per les 
comunitats autònomes i que ha de contenir almenys la 
informació que consta a l’annex VI.

2. El Registre general informatitzat de moviments 
d’animals de les espècies ovina i cabruna, adscrit a la 
Direcció General de Ramaderia del Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació, ha d’integrar els registres que preveu 
l’apartat anterior gestionats per les comunitats autòno-
mes.

3. Els titulars o posseïdors d’animals, excepte els 
transportistes, han de facilitar a les autoritats competents, 
en la forma que aquestes estableixin, i en un termini 
màxim de set dies des que es produeixi l’entrada o sortida 
dels animals, la informació relativa al trasllat d’animals 
des de la seva explotació i cap a aquesta.

Article 13. Registre d’animals identificats electrònica-
ment.

1. Tots els animals de les espècies ovina i cabruna 
que siguin identificats electrònicament, segons el que 
disposa aquest Reial decret, s’han d’integrar en un regis-
tre informàtic que contingui almenys les dades que cons-
ten a l’annex VII, i que s’ha de constituir amb les dades 
registrades i subministrades per les comunitats autòno-
mes.

2. El Registre general informatitzat d’animals identi-
ficats electrònicament (RIAIE), adscrit a la Direcció Gene-
ral de Ramaderia del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Ali-
mentació, ha d’integrar els registres que preveu l’apartat 
anterior gestionats per les comunitats autònomes.

3. Les autoritats competents han d’establir la forma 
en què els posseïdors o titulars han de facilitar, almenys 
un cop l’any, la relació d’animals identificats electrònica-
ment presents a l’explotació, a l’efecte d’actualitzar el seu 
registre.



Suplement núm. 15 Dilluns 1 d’agost 2005 2237

Article 14. Base de dades de codis d’identificació electrò-
nica animal.

1. Amb l’objectiu d’assegurar la unicitat dels codis 
d’identificació electrònica utilitzats per als animals de les 
espècies ovina i cabruna, hi ha d’haver una base de dades 
de codis d’identificació electrònica animal, d’ara endavant 
base de dades, que s’ha d’incloure dins el Registre gene-
ral informatitzat d’animals identificats electrònicament.

2. La base de dades ha d’incloure les dades que 
consten als registres gestionats pels òrgans competents 
de les comunitats autònomes.

3. La base de dades ha de contenir la totalitat dels 
codis dels transponedors i dels codis d’identificació ani-
mal adquirits i assignats a Espanya.

4. Sense perjudici del que estableix l’apartat ante-
rior, la base de dades ha de contenir, a més, tots els codis 
d’identificació animal que portin els animals procedents 
d’intercanvis intracomunitaris.

5. La base de dades està composta per un servidor 
central i una xarxa de comunicacions que manté unit per-
manentment el servidor central i les aplicacions informà-
tiques de les autoritats competents.

Article 15. Gestió de la base de dades de codis d’identifi-
cació electrònica animal.

1. Als efectes d’aquest Reial decret, el Comitè Espa-
nyol d’Identificació Electrònica dels Animals, com a òrgan 
col·legiat adscrit a la Direcció General de Ramaderia, és 
l’encarregat de garantir la unicitat dels codis dels transpo-
nedors davant l’Organisme Internacional de Normalitza-
ció (ISO).

2. Aquest Comitè ha de vetllar pel manteniment de la 
base de dades de codis d’identificació electrònica animal 
i ha de crear l’estructura orgànica necessària perquè cada 
codi utilitzat a Espanya sigui únic i irrepetible.

3. Els codis dels transponedors resideixen en els fit-
xers informàtics de les autoritats competents i poden ser 
consultats pels òrgans gestors de la base de dades de 
codis d’identificació electrònica animal, des del servidor 
central.

4. Les autoritats competents han d’introduir a la 
base de dades de codis d’identificació electrònica animal 
la informació recollida a l’annex VIII.

5. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i les 
comunitats autònomes han d’establir els mitjans ade-
quats per detectar la notificació de dos codis idèntics a la 
base de dades de codis d’identificació electrònica animal, 
com també per garantir l’autenticitat i la conservació dels 
fitxers ubicats en els seus respectius equips.

6. La informació que consta a l’annex VIII s’ha de 
mantenir en els fitxers de les autoritats competents per 
un període mínim de 20 anys en el cas dels codis dels 
transponedors assignats, i per un període indefinit en el 
cas dels codis dels transponedors adquirits.

CAPÍTOL VI

Controls i sancions

Article 16. Controls.

1. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació 
exerceix una funció coordinadora quant als controls i, en 
particular, a la selecció de les explotacions objecte d’ins-
pecció, amb la finalitat de garantir tant l’aplicació harmò-
nica dels criteris de selecció de la mostra com, pel que fa 
al nivell mínim de controls que s’hagin de dur a terme en 
el marc del sistema d’identificació i registre d’animals de 
l’espècie ovina i cabruna, per assegurar el respecte dels 
percentatges d’inspecció de les explotacions situades en 

el territori espanyol, establerts per la normativa comunità-
ria.

2. Les autoritats competents han de portar a terme 
inspeccions sobre el terreny que es poden fer de manera 
conjunta amb altres actuacions de control establertes per 
la legislació comunitària, per verificar el compliment dels 
requisits d’aquest Reial decret. La selecció de les explota-
cions que s’han d’inspeccionar l’ha de fer l’autoritat com-
petent sobre la base d’una anàlisi de risc. La realització de 
l’anàlisi de risc per a cada explotació ha de tenir en 
compte els criteris formulats en la normativa comunitària 
i els que s’estableixin en el nivell nacional.

3. El resultat de qualsevol inspecció sobre el terreny 
s’ha de reflectir en una acta o informe, que indiqui, amb 
detall, els resultats del control, qualsevol anomalia detec-
tada, el motiu de la realització i les persones presents. El 
posseïdor o la persona que el representi ha de tenir la 
possibilitat de signar l’acta i indicar-hi les seves observa-
cions respecte del seu contingut.

4. Les autoritats competents han de remetre anual-
ment, a partir de l’any 2007, abans del 30 d’abril, al Minis-
teri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, un informe sobre 
les inspeccions realitzades, que inclogui almenys les 
dades esmentades a l’annex IX.

Article 17. Incompliments i sancions.

Sense perjudici de l’aplicació de les penalitzacions 
que preveu el Reglament (CE) núm. 796/2004 de la Comis-
sió, de 21 d’abril de 2004, pel qual s’estableixen disposi-
cions per a l’aplicació de la condicionalitat, la modulació i 
el sistema integrat de gestió i control que preveu el Regla-
ment (CE) núm. 1782/2003 del Consell, pel qual s’establei-
xen disposicions comunes aplicables als règims d’ajuda 
directa en el marc de la política agrícola comuna i s’ins-
tauren determinats règims d’ajuda als agricultors, l’in-
compliment de les disposicions d’aquest Reial decret i, en 
particular, la manipulació o utilització irregular o fraudu-
lenta de les marques auriculars i documents de trasllat 
que s’hi esmenten dóna lloc a l’aplicació de les sancions 
que estableix la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat ani-
mal.

CAPÍTOL VII

Finançament del sistema

Article 18. Participació financera al sosteniment del sis-
tema.

1. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació con-
tribueix al finançament de la implantació del sistema 
d’identificació obligatori fins a un màxim del 50 per cent a 
partir de l’exercici 2006. El finançament s’efectua amb 
càrrec als crèdits disponibles en l’aplicació pressupostària 
que per a aquesta finalitat es determini en els pressupos-
tos generals de l’Estat per a cada any.

La participació del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Ali-
mentació ha de ser objecte de distribució territorial 
d’acord amb el que preveu l’article 86 de la Llei 47/2003, 
de 26 de novembre, general pressupostària.

2. Els posseïdors definits a l’article 2 han de contri-
buir al finançament del cost restant del sistema d’identifi-
cació i registre, en la forma i la quantia que determinin els 
òrgans competents de les comunitats autònomes.

Disposició addicional primera. Obligacions respecte a la 
traçabilitat per als productors de llet d’ovella i cabra.

1. Els productors de llet d’ovella i cabra que comer-
cialitzin llet han d’anotar en un registre tots els lliuraments 
de llet efectuats. El format de llibre de registre de lliura-
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ments de llet l’ha d’establir l’autoritat competent, s’ha de 
portar de forma manual o informatitzada i s’hi han de con-
signar, almenys, la data del lliurament, la quantitat de 
producte (llet d’ovella o cabra) en kg, la matrícula del 
vehicle que en fa la recollida i el destí de la llet (compra-
dor) i, si s’escau, relació amb el document comercial 
associat (albarà).

2. El registre de lliuraments de llet associat a cada 
explotació serveix als posseïdors a l’efecte de complir les 
seves obligacions respecte al seguiment del producte que 
estableix el Reglament (CE) núm. 178/2002 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 28 de gener de 2002, pel qual 
s’estableixen els principis i els requisits generals de la 
legislació alimentària, es crea l’Autoritat Europea de 
Seguretat Alimentària i es fixen procediments relatius a la 
seguretat alimentària.

Disposició addicional segona. Mitjans per a les bases de 
dades informatitzades.

Les bases de dades informatitzades a què es refereix 
el capítol V s’han d’atendre amb els mitjans personals i 
materials existents al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Ali-
mentació.

Disposició addicional tercera. Participació financera en 
la posada en marxa del sistema durant l’exercici de 
2005.

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació contri-
bueix al finançament de la posada en marxa durant l’exer-
cici de 2005 del sistema d’identificació obligatori, fins a un 
màxim del 60 per cent del cost de la identificació dels ani-
mals. El finançament en aquest exercici s’efectua amb 
càrrec als crèdits disponibles en l’aplicació pressupostària 
prevista el 2005 per a aquesta finalitat.

La participació del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Ali-
mentació ha de ser objecte de distribució territorial 
d’acord amb el que preveu l’article 86 de la Llei 47/2003, 
de 26 de novembre, general pressupostària.

Disposició transitòria única. Validesa del llibre de regis-
tre d’explotació anterior.

Fins al 31 de desembre de 2007 es poden seguir utilit-
zant els exemplars existents dels llibres de registre esta-
blerts d’acord amb el model que defineix el Reial decret 
205/1996, de 9 de febrer, pel qual s’estableix un sistema 
d’identificació i registre dels animals de les espècies 
bovina, porcina, ovina i cabruna, sempre que continguin 
les dades mínimes que estableix l’apartat 1 de l’annex IV.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret té caràcter bàsic i 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, i a l’empara de 
l’article 149.1.13a i 16a de la Constitució, que atribueix a 
l’Estat la competència exclusiva en matèria de bases i 
coordinació de la planificació general de l’activitat econò-
mica, i de bases i coordinació general de la sanitat, res-
pectivament.

Disposició final segona. Facultat de desplegament.

Es faculta el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimenta-
ció per adoptar, en l’àmbit de les seves atribucions, les 
disposicions i mesures necessàries per al desplegament 
del que disposa aquest Reial decret. En particular, se’l 
faculta per modificar els annexos en funció de l’experièn-
cia adquirida i els avenços tècnics, així com per adaptar-

los d’acord amb les modificacions introduïdes per la nor-
mativa comunitària i per modificar les dates esmentades 
als articles 10.4 i 9.2. Així mateix, es faculta el ministre 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació per desenvolupar el 
sistema de finançament que estableix l’article 16.

Disposició final tercera. Facultat de coordinació.

Corresponen al Comitè nacional de coordinació 
d’identificació del bestiar i registre d’explotació de les 
espècies d’interès ramader, creat pel Reial decret 
479/2004, de 26 de març, pel qual s’estableix i es regula el 
Registre general d’explotacions ramaderes, les funcions 
de coordinació en matèria d’identificació i registre de les 
espècies ovina i cabruna, i al Comitè Espanyol d’Identifi-
cació Electrònica dels Animals (CEIEA) que estableix l’Or-
dre APA/2405/2002, de 27 de setembre, les relatives a la 
coordinació i l’assessorament tècnic de l’esmentat Comitè 
en matèria d’identificació electrònica d’aquestes espè-
cies.

Disposició final quarta. Modificació del Reial decret 
205/1996, de 9 de febrer, pel qual s’estableix un sis-
tema d’identificació i registre dels animals de les 
espècies bovina, porcina, ovina i cabruna.

El Reial decret 205/1996, de 9 de febrer, pel qual s’es-
tableix un sistema d’identificació i registre dels animals 
de les espècies bovina, porcina, ovina i cabruna, es modi-
fica de la manera següent:

U. L’article 1 queda redactat de la manera següent:
«Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

Aquest Reial decret estableix les condicions 
mínimes per a la identificació i el registre dels ani-
mals de l’espècie porcina.»

Dos. El paràgraf a) de l’article 2 queda redactat de la 
manera següent:

«a) «Animal»: qualsevol exemplar de l’espècie 
porcina.»

Tres. Se suprimeix el paràgraf c) de l’apartat 1 de 
l’article 4.

Quatre. L’apartat 1 de l’article 5 queda redactat de la 
manera següent:

«1. La identificació s’ha de fer mitjançant una 
marca, consistent en un cròtal auricular o un tatu-
atge, que permet identificar l’explotació de naixe-
ment; d’aquesta marca, se n’ha de fer esment als 
documents d’acompanyament dels animals.»

Cinc. Se’n suprimeix l’article 8.
Sis. L’apartat 1 de l’article 9 queda redactat de la 

manera següent:
«1. L’autoritat competent pot decidir que els animals 

procedents d’un Estat membre de la Comunitat Europea 
que arribin al territori espanyol siguin identificats d’acord 
amb els requisits dels articles 5 i 7, i s’han d’anotar les 
marques substituïdes, juntament amb les noves que s’as-
signin, en els fulls previstos a l’efecte en el llibre de regis-
tre que preveu l’apartat 4.»

Set. L’article 10 queda redactat de la manera 
següent:

«Article 10. Animals procedents de països tercers.
Els animals importats d’un país tercer que hagin 

satisfet els controls que estableix el Reial decret 
1430/1992, de 27 de novembre, pel qual s’establei-
xen els principis d’organització de controls veterina-
ris i d’identitat dels animals que s’introdueixen a la 
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Comunitat i procedents de països tercers, que 
romanguin en territori espanyol, han de ser identifi-
cats mitjançant una marca d’acord amb els articles 5 
i 7, en els 30 dies següents als controls esmentats i, 
en qualsevol cas, abans del seu moviment, excepte 
si el destí és un escorxador situat a Espanya i se 
sacrifica l’animal en aquest termini de 30 dies.

Les marques substituïdes, juntament amb les 
noves que s’assignin, s’han d’anotar al llibre de 
registre que preveu l’article 4.»

Nou. A l’annex II se suprimeix l’«annex II-4 Fulls de 
bestiar oví i cabrú».

Deu. Se’n suprimeix l’annex VI.

Disposició final cinquena. Modificació del Reial decret 
2353/2004, de 23 de desembre, sobre determinats 
règims d’ajuda comunitaris a l’agricultura per a la 
campanya 2005/2006, i a la ramaderia per a l’any 
2005.

El Reial decret 2353/2004, de 23 de desembre, sobre 
determinats règims d’ajuda comunitaris a l’agricultura 
per a la campanya 2005/2006, i a la ramaderia per a l’any 
2005, es modifica en els termes següents:

U. L’apartat 5 de l’article 49 queda redactat de la 
manera següent:

«5. Els socis que figurin en una sol·licitud pre-
sentada per un encebador comunitari poden sol-
licitar, excepcionalment l’any 2005, per raons sanità-
ries extraordinàries, la prima especial per bovins 
mascles a títol individual.

En cap cas la suma dels animals de les sol-
licituds individuals i els corresponents a la sol·licitud 
presentada per l’encebador comunitari pot superar 
el límit de 60 animals mascles.

A les sol·licituds individuals el productor hi ha de 
fer constar la seva condició de soci d’un encebador 
comunitari, que ja ha sol·licitat prima especial 
durant la present campanya, i el nombre d’animals 
que li corresponien en l’esmentada sol·licitud.»

Dos. L’apartat 5.4.2 de l’annex XXIII queda redactat 
de la manera següent:

«5.4.2 Compromís de presentar les declara-
cions de cens d’acord amb el que estableix l’article 
52 d’aquest Reial decret.»

Disposició final sisena. Entrada en vigor.

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

Palma de Mallorca, 29 de juliol de 2005.

JUAN CARLOS R.

La ministra d’Agricultura, Pesca
i Alimentació,

ELENA ESPINOSA MANGANA

ANNEX I

Característiques dels mitjans d’identificació

A. Característiques de les marques auriculars dels 
animals.

1. La marca auricular consisteix en un cròtal plàstic 
de color groc, fabricat amb material inalterable, a prova 
de falsificacions, no reutilitzable, amb una forma que li 
permeti mantenir-se subjectat a l’animal sense que pren-

gui mal, fàcilment visible a distància i durant tota la vida 
de l’animal.

2. Ha de portar imprès, de forma indeleble, el codi 
d’identificació de l’animal, definit a l’apartat 4 de l’arti-
cle 4.

3. Addicionalment, poden contenir un codi de barres 
o qualsevol altra informació complementària, sempre que 
això no afecti la llegibilitat del codi d’identificació.

B. Característiques de les marques auriculars que 
estableix l’apartat 1 de l’article 5.

1. La marca consisteix en un cròtal de material plàs-
tic (de color groc) fabricat amb material inalterable, a 
prova de falsificacions, no reutilitzable, amb una forma 
que li permeti mantenir-se subjectat a l’animal sense que 
prengui mal, fàcilment visible a distància i durant tota la 
vida de l’animal, i únicament ha de portar inscripcions 
indelebles.

2.  Ha de portar el codi d’identificació de l’explotació 
de naixement, segons l’estructura que estableix l’article 5 
del Reial decret 479/2004, de 26 de març, pel qual s’esta-
bleix i es regula el Registre general d’explotacions rama-
deres (REGA).

C. Característiques dels identificadors electrònics.
1. Els identificadors electrònics s’han d’ajustar al 

compliment de les normes UNE-ISO 11784 i UNE-ISO 
11785.

2. L’estructura del codi del transponedor i del codi 
d’identificació animal és la que preveu l’annex III.

3. Es tracta de transponedors passius, només de lec-
tura, que utilitzin la tecnologia HDX o FDX-B.

4. Han de ser llegibles per mitjà d’equips de lectura, 
corresponents a la norma UNE-ISO 11785, i aptes per a la 
lectura de transponedors HDX i FDX-B.

5. La distància mínima de lectura ha de ser de 20 cm, 
en el cas dels lectors portàtils, i de 50 cm, en el cas dels 
lectors fixos.

D. Sistema i condicions esmentats a l’apartat 4 de 
l’article 5 per als animals de l’espècie cabruna.

En el cas d’animals de l’espècie cabruna en què es 
constati incapacitat de retenir el bol ruminal, es pot optar 
com a segon mitjà d’identificació per:

1. Un cròtal amb les característiques de l’apartat A 
d’aquest annex.

2. Un identificador injectable aplicat a la cara poste-
rior del metacarp, a sobre de l’espai interdigital i en la 
direcció vertical descendent o direcció dorsoventral de 
l’extremitat davantera esquerra, que ha de complir les 
característiques dels identificadors electrònics definides a 
l’apartat C d’aquest annex. En aquest cas els animals no 
es poden destinar al comerç intracomunitari ni a l’expor-
tació, ni poden passar a la cadena alimentària.

ANNEX II

Codis identificatius de les comunitats autònomes
01 Andalusia.
02 Aragó.
03 Principat d’Astúries.
04 Illes Balears.
05 Canàries.
06 Cantàbria.
07 Castella-la Manxa.
08 Castella i Lleó.
09 Catalunya.
10 Extremadura.
11 Galícia.
12 Madrid.
13 Regió de Múrcia.
14 Comunitat Foral de Navarra.
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15 País Basc.
16 La Rioja.
17 Comunitat Valenciana.

ANNEX III

Codi del transponedor i d’identificació animal

A. Estructura del codi del transponedor.
1. El codi del transponedor està format per l’estruc-

tura que figura a la norma UNE-ISO 11784 i les seves 
modificacions posteriors.

2. L’estructura del codi del transponedor ha d’estar 
composta, almenys, per un espai reservat per al codi del 
país, codi de l’espècie, codi d’identificació animal i per al 
comptador de duplicats emesos per codi.

3. Tots els codis dels transponedors distribuïts a 
Espanya, en l’àmbit d’aquest Reial decret, han de portar 
en el bloc de bits reservat per al codi del país els dígits 
«724», equivalents a Espanya, segons la norma UNE-EN-
ISO 3166.

No està permès utilitzar els dígits «724» fora de l’àm-
bit d’aplicació d’aquest Reial decret.

4. En el bloc reservat per al codi de l’espècie s’ha 
d’indicar la codificació següent: 

Codi d’espècie Espècie animal

  
01 Cavalls, ases, muls i matxos.
02 Animals de l’espècie bovina.
03 Animals de l’espècie porcina.
04 Animals de les espècies ovina i cabruna.
05 Galls, gallines, ànecs, oques, galls dindis 

(indiots) i pintades, de les espècies domès-
tiques.

06 Els altres animals vius.

 B. Codi d’identificació animal.
1. En el bloc reservat per al codi d’identificació de 

l’animal s’ha d’indicar, en els dos primers dígits, el codi 
de la comunitat autònoma segons la codificació que esta-
bleix l’annex II.

2. Cada comunitat autònoma pot utilitzar un total de 
10.000 milions de codis d’identificació animal, que han de 
començar pel codi de la comunitat autònoma que esta-
bleix l’annex II.

3. Cada comunitat autònoma pot adquirir codis dels 
transponedors amb el codi d’identificació animal que esti-
gui comprès en les sèries indicades en el quadre 
següent. 

Comunitat autònoma
Sèries de codis

 que utilitza cada
comunitat autònoma

  

Andalusia. 010000000000 al 
019999999999

Aragó. 020000000000 al 
029999999999

Principat d’Astúries. 030000000000 al 
039999999999

Illes Balears. 040000000000 al 
049999999999

Canàries. 050000000000 al 
059999999999

Cantàbria. 060000000000 al 
069999999999

Castella-la Manxa. 070000000000 al 
079999999999

Castella i Lleó. 080000000000 al 
089999999999

Catalunya. 090000000000 al 
099999999999

Extremadura. 100000000000 al 
109999999999

Galícia. 110000000000 al 
119999999999

Madrid. 120000000000 al 
129999999999

Regió de Múrcia. 130000000000 al 
139999999999

Comunitat Foral de Navarra. 140000000000 al 
149999999999

País Basc. 150000000000 al 
159999999999

La Rioja. 160000000000 al 
169999999999

Comunitat Valenciana. 170000000000 al 
179999999999

Comunitat autònoma
Sèries de codis

 que utilitza cada
comunitat autònoma

  

 4. Quan una comunitat autònoma esgoti completa-
ment una de les sèries assignades segons l’apartat ante-
rior, ha de sol·licitar al Comitè Espanyol d’Identificació 
Electrònica dels Animals la utilització d’una altra sèrie, 
inutilitzada fins en aquell moment.

5. La totalitat de codis d’identificació animal utilitzats 
a Espanya estan inclosos en l’interval comprès entre el 
codi 000000000000 i el 274877906943.

C. Unicitat de codis d’identificació animal.
1. L’autoritat competent ha de garantir que s’ha 

assignat un sol codi del transponedor per cada identifica-
dor implantat.

2. En el codi del transponedor s’ha de reservar un 
bloc per indicar el nombre de duplicats emesos per codi 
d’identificació animal.

3. El primer codi del transponedor assignat ha de 
portar en el bloc reservat per al comptador de duplicats 
per codi la codificació «0». Qualsevol duplicitat necessària 
del codi d’identificació animal s’ha de marcar amb el 
nombre ordinal corresponent al nombre de vegades que 
s’ha sol·licitat un duplicat del codi, fins a 7 com a màxim.

ANNEX IV

Dades mínimes del llibre de registre d’explotació

El llibre de registre d’explotació ha de portar com a 
mínim les dades següents:

1. A partir de l’entrada en vigor d’aquest Reial 
decret:

a) Codi d’explotació.
b) Nom, coordenades geogràfiques i/o adreça de 

l’explotació.
c) Identificació del titular, NIF/CIF, telèfon i adreça 

completa.
d) Espècies mantingudes, oví o cabrum, i classifica-

ció de l’explotació, desglossada per cadascuna de les que 
estableix l’apartat 3 de l’article 11.

e) Inspeccions i controls: data de realització, motiu, 
número d’acta, si s’escau, i identificació del veterinari 
actuant.

f) Entrada d’animals, per espècie: data, quantitat 
d’animals i categoria a la qual pertanyen desglossat per 
cadascuna de les classificacions que estableix l’apartat 4 
de l’article 11; codi de l’explotació de procedència i 
número de guia, certificat sanitari o document de trasllat.

g) Sortida d’animals per espècie: data, quantitat 
d’animals i categoria a la qual pertanyen desglossat per 
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cadascuna de les classificacions que estableix l’apartat 4 
de l’article 11; nom del transportista, número de matrícula 
de la part del mitjà de transport que contingui els animals, 
codi de l’explotació, incloent-hi escorxadors, o lloc de 
destí i número de guia, certificat sanitari o document de 
trasllat.

h) Cens total d’animals mantinguts per explotació 
durant l’any anterior, desglossat per cadascuna de les 
classificacions i d’acord amb les declaracions que preveu 
l’apartat 4 de l’article 11.

i) Balanç de reproductors cada vegada que es faci 
una entrada, sortida o que els animals de la mateixa 
explotació accedeixin a la condició de reproductors.

j) Substitucions de mitjans d’identificació per pèr-
dues o deterioraments o per a l’anotació de les marques 
que es col·loquin en animals que procedeixin de països 
tercers, indicant-hi la data de l’acció.

k) Nom, cognoms i signatura del representant de les 
autoritats competents que hagi comprovat el registre i la 
data en què es va portar a terme la comprovació.

No obstant això, el llibre de registre dels escorxadors 
pot no incloure les dades que contenen els paràgrafs d), 
e), g), i), j) i k) anteriors.

2. A partir de l’1 de gener de 2008 s’ha de registrar, 
addicionalment a la informació esmentada a l’apartat 1, 
per a cada animal nascut després d’aquesta data, identifi-
cat individualment:

a) Codi d’identificació de l’animal.
b) Any de naixement i data d’identificació.
c) Raça i, si es coneix, el genotip.
d) Mes i any si l’animal va morir a l’explotació.

ANNEX V

Dades mínimes del document de trasllat

a) Codi identificatiu del moviment (codi de la comu-
nitat autònoma seguit de 16 dígits).

b) El codi d’identificació de l’explotació d’origen.
c) El nom, els cognoms i l’adreça de posseïdor o titu-

lar.
d) El nombre total d’animals traslladats i categoria a 

la qual pertanyen desglossat per cadascuna de les classi-
ficacions que estableix l’apartat 4 de l’article 11.

e) Relació de codis d’identificació dels animals 
d’acord amb l’excepció que estableix l’apartat 1 de l’arti-
cle 5.

f) El codi d’identificació de l’explotació de destí.
g) Les dades relatives al mitjà de transport i al trans-

portista, inclòs el seu número d’autorització, número de 

matrícula de la part del mitjà de transport que contingui 
els animals.

h)  La data de sortida.
i) La signatura del posseïdor o titular.

ANNEX VI

Dades mínimes del Registre nacional de moviments 
dels animals ovins i cabruns

a) Codi identificatiu del document de trasllat.
b) Codi d’identificació de l’explotació d’origen.
c) Data de sortida.
d) Nombre i categoria d’animals traslladats.
e) Codi d’identificació de l’explotació de destí.
f) Data d’arribada.

ANNEX VII

Dades mínimes del Registre d’animals identificats elec-
trònicament

a) Codi d’identificació de l’animal.
b) Espècie, sexe i raça.
c) Any de naixement i data d’identificació.
d) Codi d’explotació en la qual va ser identificat.
e) Tipus d’identificador electrònic, bol ruminal, 

injectable o cròtal electrònic en el cas d’animals proce-
dents d’altres estats membres amb aquest sistema.

f) Control de substitucions de codis d’identificació 
animal.

ANNEX VIII

Dades mínimes de la base de dades de codis d’identifi-
cació electrònica animal

1. Codis dels transponedors adquirits:
a) Sèrie de codis adquirida.
b) Nombre d’identificadors que componen la 

sèrie.
c) Nom comercial del proveïdor.
d) Tipus d’identificadors adquirits.
e) Data d’adquisició.

2. Codis dels transponedors assignats:
a) Intervals de codis dels identificadors assignats.
b) Codi de l’explotació.
c) Data d’assignació.
d) Espècie de destí. 
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