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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE MEDI AMBIENT, I MEDI RURAL I MARÍ
19730 Reial decret 1835/2008, de 8 de novembre, pel qual es modifica el Reial decret 

1980/1998, de 18 de setembre, pel qual s’estableix un sistema d’identificació i 
registre dels animals de l’espècie bovina.

El Reial decret 1980/1998, de 18 de setembre, pel qual s’estableix un sistema 
d’identificació i registre dels animals de l’espècie bovina, desplega, entre altres, el 
Reglament (CE) núm. 820/1997, del Consell, de 21 d’abril de 1997, pel qual s’estableix un 
sistema d’identificació i registre dels animals de l’espècie bovina i relatiu a l’etiquetatge de 
la carn de boví i dels productes a base de carn de boví, i el Reglament (CE) núm. 2629/97, 
de la Comissió, de 29 de desembre de 1997, pel qual s’estableixen determinades 
disposicions d’aplicació del Reglament (CE) núm. 820/1997, del Consell, pel que fa a les 
marques auriculars, els registres de les explotacions i els passaports en el marc del sistema 
d’identificació i registre dels animals de l’espècie bovina. L’article 13 del Reial decret 
esmentat estableix un termini màxim de vint-i-set dies després del naixement d’un animal 
de l’espècie bovina per comunicar aquest esdeveniment, i la seva data, a l’autoritat 
competent per a la seva incorporació a la base de dades que estableix l’article 12.

El Reglament (CE) núm. 1760/2000 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de 
juliol de 2000, que estableix un sistema d’identificació i registre dels animals de l’espècie 
bovina i relatiu a l’etiquetatge de la carn de boví i dels productes a base de carn de boví, i 
pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 820/97 del Consell, regula que les marques 
auriculars per a la identificació dels animals de l’espècie bovina s’han de col·locar en un 
termini màxim de vint dies després del naixement i sempre abans que l’animal deixi 
l’explotació on hagi nascut. A més, estableix que la notificació a la base de dades de tots 
els trasllats des de l’explotació o cap a l’explotació així com de tots els naixements i morts 
d’animals ocorreguts a l’explotació i les dates d’aquests esdeveniments s’ha d’efectuar en 
un termini comprès entre 3 i 7 dies.

Posteriorment el Reglament (CE) núm. 911/2004 de la Comissió, de 29 d’abril de 2004, pel 
qual s’aplica el Reglament (CE) núm. 1760/2000 del Parlament Europeu i del Consell pel que 
fa a les marques auriculars, els passaports i els registres de les explotacions, assenyala que 
els estats membres poden prendre la data de la col·locació de les marques auriculars en 
comptes de la data del naixement com a inici del termini de notificació a la base de dades 
sempre que les dues dates no puguin donar lloc a confusió en cap registre.

D’altra banda, la Decisió 2006/28/CE de la Comissió, de 18 de gener de 2006, relativa 
a l’ampliació del termini màxim per a la col·locació de marques auriculars en determinats 
animals de l’espècie bovina, estableix que els estats membres, en els casos en què els 
animals es mantinguin en condicions de gestió específiques i en què les dificultats 
particulars de la zona, o el comportament summament agressiu dels animals facin difícil i 
fins i tot perillosa la col·locació de les marques auriculars en els vint dies després del 
naixement de l’animal, com és el sistema productiu en extensiu o la ramaderia de muntanya, 
poden autoritzar les explotacions a ampliar el termini fins als sis mesos amb una sèrie de 
requisits. D’aquesta manera com a molt tard als vedells se’ls ha de col·locar la marca 
auricular quan compleixin sis mesos d’edat, se separin de la mare o surtin de l’explotació.

Després de la publicació del Reglament (CE) núm. 911/2004 de la Comissió, de 29 
d’abril de 2004, es fa necessari modificar el Reial decret 1980/1998, de 18 de setembre, a 
l’efecte que els interessats tinguin una millor claredat i comprensió quant als terminis de 
notificació dels naixements d’animals bovins a les autoritats competents per al seu registre 
a la base de dades, sense perjudici de l’aplicabilitat directa i immediata dels reglaments 
comunitaris esmentats.
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En virtut d’això, a proposta de la ministra de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, d’acord 
amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del 
dia 8 de novembre de 2008,

D I S P O S O :

Article únic. Modificació del Reial decret 1980/1998, de 18 de setembre, pel qual 
s’estableix un sistema d’identificació i registre dels animals de l’espècie bovina.

El Reial decret 1980/1998, de 18 de setembre, pel qual s’estableix un sistema 
d’identificació i registre dels animals de l’espècie bovina, es modifica de la manera 
següent:

U. L’article 13 se substitueix pel text següent:

«Article 13. Subministrament d’informació a la base de dades.

Els posseïdors d’animals, amb excepció dels transportistes, queden obligats a 
comunicar a l’autoritat competent, en la forma que aquesta determini:

a) La informació relativa als naixements d’animals a l’explotació, indicant la 
data en què han tingut lloc. Aquesta comunicació s’ha d’efectuar en el termini de set 
dies comptats a partir del naixement de l’animal.

No obstant això, aquest termini es pot computar des de la data de col·locació de 
les marques auriculars, que ha de tenir lloc com a màxim en els vint dies després del 
naixement, sempre que les dues dates no donin lloc a confusió en cap registre i, a 
més, no hagin hagut de ser col·locades abans per imposició del Reglament (CE) 
núm. 1760/2000 i de la resta del dret comunitari aplicable. Aquesta excepció no és 
aplicable als animals nascuts a les explotacions autoritzades a ampliar el termini 
màxim per a la col·locació de les marques auriculars fins a sis mesos en aplicació 
de la Decisió 2006/28/CE de la Comissió.

b) La informació sobre les morts d’animals esdevingudes a l’explotació amb 
les seves dates, en els set dies següents a aquests esdeveniments. L’autoritat 
competent pot determinar que aquesta comunicació se substitueixi per la devolució 
dels documents d’identificació que preveu l’article 11 d’aquest Reial decret.

c) Tots els moviments d’animals des de l’explotació i cap a l’explotació, d’acord 
amb el procediment i els terminis que estableix l’article 10 d’aquest Reial decret.»

Dos. S’hi afegeix una nova disposició final amb el text següent:

«Disposició final primera. Facultat de modificació.

Es faculta el ministre de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, per modificar les 
dates i els terminis que estableix aquest Reial decret i, així mateix, per modificar els 
annexos amb la finalitat d’adaptar-los a la normativa comunitària.»

Tres. La disposició final única passa a denominar-se: «Disposició final segona. 
Entrada en vigor.»

Disposició final única. Entrada en vigor.
El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial 

de l’Estat».

Madrid, 8 de novembre de 2008.

JUAN CARLOS R.

La ministra de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí,
ELENA ESPINOSA MANGANA
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