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Disposició addicional única. Aplicació a socis treballa-
dors de cooperatives.

En aquesta Ordre, en les referències fetes als treba-
lladors també s’hi han d’entendre inclosos els socis 
treballadors de les cooperatives enquadrats en qualse-
vol dels règims del sistema de Seguretat Social.

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 26 de juny de 2007.–El ministre de Treball i 
Afers Socials, Jesús Caldera Sánchez-Capitán. 

qual s’estableix un sistema d’identificació i registre dels 
animals de les espècies ovina i cabrum.

L’objecte principal és establir el Registre general de 
moviments de bestiar, i unificar els ja establerts per a 
animals identificats individualment en el Registre gene-
ral d’identificació individual d’animals, al qual en el 
futur es podrien incorporar noves espècies.

Aquests nous registres, juntament amb el creat pel 
Reial decret 479/2004, de 26 de març, pel qual s’esta-
bleix i es regula el Registre general d’explotacions 
ramaderes, possibiliten la realització d’una traçabilitat 
completa dels animals d’interès ramader i permeten als 
titulars de les explotacions ramaderes complir les obli-
gacions, respecte a la traçabilitat dels animals destinats 
a la producció d’aliments, establertes pel Reglament 
(CE) núm. 178/2002, del Parlament Europeu i del Con-
sell, de 28 de gener de 2002, pel qual s’estableixen els 
principis i els requisits generals de la legislació alimen-
tària, es crea l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentà-
ria i es fixen procediments relatius a la seguretat ali-
mentària.

Així mateix i amb la finalitat de permetre el segui-
ment dels animals en els seus desplaçaments, aquests 
han d’anar acompanyats d’un document de moviment 
que a més és  l’instrument utilitzat pels ramaders i pos-
seïdors d’animals per a la comunicació dels moviments 
a l’autoritat competent, per a la posterior inclusió dels 
moviments en el Registre general de moviments de bes-
tiar. Aquest document de moviment substitueix el docu-
ment de trasllat previst per a les espècies ovina i cabrum 
en el Reial decret 947/2005, de 29 de juliol, pel qual s’es-
tableix un sistema d’identificació i registre dels animals 
de les espècies ovina i cabrum, per la qual cosa mitjan-
çant aquest Reial decret es modifica.

Finalment es considera necessari aplicar 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 ani-
mals de l’espècie bovina, per la qual s’amplia a sis 
mesos el termini màxim previst per a la col·locació de 
marques auriculars en animals de l’espècie bovina en 
els casos en què els animals es mantinguin en condici-
ons de gestió específiques, per la qual cosa es modifica 
el Reial decret 1980/1998, de 18 de setembre, pel qual 
s’estableix un sistema d’identificació i registre dels ani-
mals de l’espècie bovina.

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

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades ha emès 
informe preceptiu sobre aquesta disposició. Així mateix, 
en la tramitació han estat consultades les comunitats 
autònomes i les entitats representatives dels sectors 
afectats.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació, amb l’aprovació prèvia del 
ministre d’Administracions Públiques, d’acord amb el 
Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de 
Ministres en la reunió del dia 8 de juny de 2007,

D I S P O S O :

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

1. Aquest Reial decret té per objecte:

a) Establir i regular el Registre general de movi-
ments de bestiar, d’ara endavant REMO, en què s’han 
d’incloure les dades bàsiques dels moviments d’animals 
dins del territori nacional.

MINISTERI D’AGRICULTURA, 
PESCA I ALIMENTACIÓ

 12694 REIAL DECRET 728/2007, de 13 de juny, pel 
qual s’estableix i es regula el Registre general 
de moviments de bestiar i el Registre general 
d’identificació individual d’animals. («BOE» 155, 
de 29-6-2007.)

El seguiment i control dels moviments del bestiar 
s’ha convertit els últims anys en una eina imprescindi-
ble per posar en pràctica polítiques de sanitat animal i 
seguretat alimentària. Així, les xarxes d’epidemiovigi-
lància veterinària ja establertes tant a la normativa 
comunitària com a la nacional i les bases de dades de 
traçabilitat del bestiar boví i porcí, plenament operati-
ves, han demostrat la necessitat i pertinència de recollir 
en registres informatitzats tota la informació bàsica dels 
moviments entre explotacions, incloent-hi els mercats i 
els escorxadors, dels animals de les espècies d’interès 
ramader, així com les dades bàsiques que s’han de 
registrar, en funció de la normativa aplicable, dels ani-
mals identificats individualment.

De conformitat amb aquesta realitat la Llei 8/2003,
de 24 d’abril, de sanitat animal, estableix a l’article 7.1 
l’obligació dels propietaris o responsables dels animals 
de comunicar a les administracions públiques les dades 
relatives a les entrades i sortides d’animals. A més, a
l’article 51.1 de la Llei esmentada, i també relacionat 
amb el moviment pecuari, s’estableix que, quan es rea-
litzi un moviment d’animals entre comunitats autòno-
mes, la comunitat autònoma d’origen ho ha de comuni-
car a la de destinació. Finalment, l’article 53 estableix 
que l’Administració General de l’Estat ha de crear un 
registre nacional de caràcter informatiu, en la forma i 
amb les condicions que es determinin per reglament, en 
què s’han d’incloure les dades bàsiques dels moviments 
d’animals dins del territori nacional.

D’altra banda ja estan regulats, per a tres espècies, 
els registres de les dades bàsiques dels animals identifi-
cats individualment. Per als bovins, pel Reial decret 
1980/1998, de 18 de setembre, pel qual s’estableix un 
sistema d’identificació i registre dels animals de l’espè-
cie bovina, desplegat per l’Ordre de 21 de desembre de 
1999, per la qual es crea la Taula de coordinació d’identi-
ficació i registre dels animals de l’espècie bovina i es 
regula una base de dades informatitzada i, per als ovins 
i cabrum, pel Reial decret 947/2005, de 29 de juliol, pel 
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b) Establir i regular el Registre general d’identifica-
ció individual d’animals, d’ara endavant RIIA, en què 
s’han d’incloure les dades bàsiques dels animals de les 
espècies per a les quals sigui obligatori el registre indi-
vidual d’animals.

c) Establir el contingut mínim del document de 
moviment que ha d’acompanyar els animals en els seus 
desplaçaments i que serveix per a la comunicació per 
part dels titulars d’explotacions o posseïdors d’animals 
a l’autoritat competent dels moviments d’animals per 
incloure’ls al REMO.

2. S’ha d’aplicar, pel que fa als moviments, als que 
es produeixin des d’explotacions ubicades en el territori 
nacional o en direcció a aquestes, on es traslladin ani-
mals de producció de les espècies esmentades a l’annex 
I del Reial decret 479/2004, de 26 de març, pel qual s’es-
tableix i es regula el Registre general d’explotacions 
ramaderes, i pel que fa al registre d’animals identificats 
individualment a les espècies que estableix l’annex I 
d’aquest Reial decret.

Article 2. Definicions.

Als efectes d’aquest Reial decret són aplicables les 
definicions que estableix el Reial decret 479/2004, de
26 de març.

Així mateix, s’entén per «moviment» el desplaça-
ment simultani d’un determinat nombre d’animals 
d’una espècie pels seus propis mitjans o en un únic 
mitjà de transport des d’una explotació d’origen fins a 
una explotació de destinació.

Article 3. Registre general de moviments de bestiar.

1. El REMO, adscrit a la Direcció General de Rama-
deria del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, ha 
d’incloure, almenys, les dades que estableix l’annex II, 
que consten en els registres de les comunitats autòno-
mes, dels moviments de bestiar que es produeixin des 
d’explotacions ubicades en el seu àmbit territorial, en 
direcció a aquestes o entre si.

2. El REMO s’ha de constituir en una base de dades 
informatitzada distribuïda l’estructura de la qual es defi-
neix a l’annex V, i és d’accés restringit a les autoritats 
competents.

3. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, en 
col·laboració amb les comunitats autònomes, en el 
marc del Comitè nacional de coordinació d’identificació 
del bestiar i registre d’explotació de les espècies d’inte-
rès ramader que estableix el Reial decret 479/2004, de 
26 de març, ha d’establir els protocols tècnics necessa-
ris que permetin la connexió dels registres autonòmics 
amb el REMO.

4. Als efectes de coordinació, els registres autonò-
mics han d’estar informatitzats i el seu sistema de gestió 
ha de permetre que els registres de moviments que s’hi 
realitzin tinguin reflex immediat al REMO. Les comuni-
tats autònomes han de tenir accés informàtic immediat 
al REMO per a la informació que els competeix.

5. La inclusió d’un moviment en REMO no eximeix 
d’obtenir les autoritzacions pertinents per executar-lo en 
funció de la normativa vigent i de les característiques de 
cada moviment, ni pressuposa la tinença d’aquestes.

6. Pel que fa als moviments dels animals de les 
espècies bovina, porcina, ovina i cabrum s’han d’in-
cloure al REMO les bases de dades següents:

a) La que disposa per als bovins l’article 12 del 
Reial decret 1980/1998, de 18 de setembre, pel qual s’es-

tableix un sistema d’identificació i registre per als ani-
mals de l’espècie bovina.

b) La que estableixen per al porcí les lletres B i C de 
l’article 12.1 del Reial decret 1716/2000, de 13 d’octubre, 
sobre normes sanitàries per a l’intercanvi intracomuni-
tari d’animals de les espècies bovina i porcina.

c) La que disposa per a l’oví i cabrum l’article 12 del 
Reial decret 947/2005, de 29 de juliol, pel qual s’esta-
bleix un sistema d’identificació i registre dels animals 
de les espècies ovina i cabrum.

Article 4. Registre general d’identificació individual 
d’animals.

1. El Registre general d’identificació individual 
d’animals (RIIA), adscrit a la Direcció General de Rama-
deria del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha 
d’incloure, almenys, les dades que consten en els regis-
tres de les comunitats autònomes, que s’estableixen per 
als bovins a l’annex III i per als ovins i cabrum a l’annex 
IV, tenint en compte que per als ovins i cabrum només 
s’hi han d’incloure les dades dels animals identificats 
electrònicament.

2. El RIIA es constitueix en una base de dades 
informatitzada distribuïda l’estructura de la qual es defi-
neix a l’annex V, i és d’accés restringit a les autoritats 
competents.

3. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, en 
col·laboració amb les comunitats autònomes, en el 
marc del Comitè nacional de coordinació d’identificació 
del bestiar i registre d’explotació de les espècies d’inte-
rès ramader que estableix el Reial decret 479/2004, de 
26 de març, ha d’establir els protocols tècnics necessa-
ris que permetin la connexió dels registres autonòmics 
amb el RIIA.

4. Als efectes de coordinació, els registres de les 
comunitats autònomes han d’estar informatitzats i el 
seu sistema de gestió ha de permetre que els registres 
d’animals que s’hi facin tinguin un reflex immediat al 
RIIA. Les comunitats autònomes han de tenir accés 
informàtic immediat al RIIA per a la informació que els 
competeix.

5. Pel que fa als registres d’animals identificats 
individualment de les espècies bovina, ovina i cabrum 
s’han d’incloure en el RIIA les bases de dades 
següents:

a) La que estableix per als bovins l’article 12 del 
Reial decret 1980/1998, de 18 de setembre.

b) La que estableix per a l’oví i cabrum l’article 13 
del Reial decret 947/2005, de 29 de juliol.

Article 5. Comunicació de moviments de bestiar pels 
titulars d’una explotació o els posseïdors d’animals.

1. El titular de cada explotació o el posseïdor dels 
animals ha de comunicar a l’autoritat competent de la 
comunitat autònoma els moviments de bestiar que es 
produeixin en la seva explotació. Des de l’explotació 
d’origen s’ha de comunicar la sortida dels animals i des 
de la de destinació, l’entrada, a la comunitat autònoma 
en què radiquin les seves explotacions. La comunicació 
ha de contenir les dades de l’annex VI i fer-se en el ter-
mini màxim de set dies des que tingui lloc l’esdeveni-
ment, sense perjudici que per disposicions específiques 
o en funció de les característiques d’un moviment es 
pugui establir un altre termini inferior.

2. En el cas dels desplaçaments dels animals 
bovins a un escorxador la confirmació de l’arribada dels 
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animals s’entén que es fa quan es comunica el sacrifici 
dels animals a l’escorxador.

3. Per a la comunicació a les comunitats autòno-
mes de les dades referents als moviments d’entrada i 
sortida de bestiar per part dels titulars d’explotació o 
dels posseïdors d’animals, es pot utilitzar una de les 
còpies del document de moviment que estableix l’article 
6, o qualsevol altre mitjà informàtic o telemàtic que 
estableixi l’autoritat competent.

Article 6. Document de moviment.

1. Tots els moviments de bestiar han d’estar empa-
rats per un document de moviment degudament emple-
nat pel titular o posseïdor dels animals o per l’autoritat 
competent, que reculli les dades mínimes establertes a 
l’annex VII. Aquest document ha d’acompanyar els ani-
mals fins a la finalització del moviment a l’explotació de 
destinació.

La possessió del document de moviment no eximeix 
d’obtenir les autoritzacions pertinents per executar-lo en 
funció de la normativa vigent i de les característiques de 
cada moviment, ni pressuposa la tinença d’aquestes.

2. Els certificats sanitaris d’origen que estableix 
l’article 50 de la Llei 8/2003, de 24 d’abril, o qualsevol 
altra documentació que acompanyi els animals autorit-
zada per les autoritats competents, poden servir com a 
document de moviment sempre que continguin, 
almenys, la informació que estableix l’apartat 1.

3. En cas que el document de moviment sigui emès 
per l’autoritat competent amb caràcter previ a aquest i 
quan amb posterioritat a l’esmentada emissió, per cir-
cumstàncies excepcionals i motivades, les dades relati-
ves a la data de sortida, el transportista, el mitjà de 
transport o el nombre d’animals siguin diferents de les 
que es van comunicar a l’autoritat competent en el 
moment de formalizar la sol·licitud del document, el 
titular de l’explotació ha de comunicar a l’autoritat com-
petent que va emetre el document, en el termini de dos 
dies hàbils des de la data de sortida, els canvis esmen-
tats. En aquest cas, el nombre d’animals només pot ser 
inferior a l’inicialment sol·licitat.

A més, aquests canvis han de ser indicats, sota res-
ponsabilitat del titular de l’explotació, en un altre docu-
ment independent del de moviment i que ha d’acompa-
nyar els animals fins a l’explotació de destinació.

En cap cas el canvi de data no es pot realitzar fora 
del període autoritzat pel certificat sanitari d’origen cor-
responent; en el cas d’animals identificats individual-
ment no es pot canviar un animal per un altre de no 
autoritzat per a l’esmentat moviment en el certificat 
sanitari.

4. Els moviments d’animals dins d’una mateixa 
comunitat autònoma poden ser exceptuats del docu-
ment de moviment a què es refereix aquest article, sem-
pre que es pugui substituir per un sistema que presenti 
les mateixes garanties, d’acord amb el que disposa l’ar-
ticle 50.3 de la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat ani-
mal.

5. El titular de l’explotació d’origen del moviment o 
el posseïdor dels animals ha de fer arribar una còpia de 
cada document de moviment al transportista i l’original 
al titular de l’explotació de destinació o al nou posseïdor 
dels animals.

6. Els titulars de les explotacions d’origen i desti-
nació de cada moviment o posseïdors dels animals han 
de conservar una còpia del document de moviment 
durant almenys tres anys des de la data en què es va 
produir.

Article 7. Control d’identitat en els moviments d’ani-
mals.

1. En totes les fases de comercialització dels ani-
mals de producció, els titulars d’explotació o posseïdors 
dels animals estan obligats a comprovar la correspon-
dència entre la correcta identificació dels animals, indi-
vidual o per lots, segons correspongui en funció de la 
legislació vigent, i la documentació que obligatòriament 
els ha d’acompanyar en el moment de la seva entrada o 
sortida a l’explotació.

2. El titular de l’explotació de destínació d’un movi-
ment o el posseïdor dels animals ha de comunicar a 
l’autoritat competent, tan aviat com sigui possible i en 
qualsevol cas abans de dos dies hàbils des de l’arribada 
dels animals:

a) En les espècies en què els animals van identifi-
cats amb un codi individual que ha de ser obligatòria-
ment reflectit en el document de moviment, la no cor-
respondència entre la identificació individual dels 
animals rebuts i la dels indicats en el document de 
moviment que els acompanyi.

b) En les espècies en què en el document de movi-
ment només hi hagi de figurar la identificació dels ani-
mals per lots, la no correspondència entre la identifica-
ció dels animals rebuts, incloent-hi les dades de 
categoria i espècie, i el document de moviment que els 
acompanyi.

Article 8. Codi d’identificació del moviment. 

Per identificar els moviments de bestiar en el REMO, 
les autoritats competents de les comunitats autònomes 
han d’assignar a cada moviment un codi que en garan-
teixi la identificació de forma única. Aquest codi el 
determina el codi de la comunitat autònoma on estigui 
l’explotació d’origen del moviment, d’acord amb la 
taula que figura com a annex VIII, seguit de 16 dígits.

En el cas de les comunitats autònomes el codi 
d’identificació de les quals comenci per zero, aquest no 
es té en compte i la longitud total del codi REMO assig-
nat és de 17 dígits.

Per a la resta de comunitats autònomes la longitud 
total del codi REMO és de 18 dígits.

Article 9. Comunicació de moviments d’animals entre 
comunitats autònomes.

En el cas de moviments d’animals entre comunitats 
autònomes, la comunicació de cada moviment de la 
comunitat autònoma d’origen a la de destinació, d’acord 
amb el que estableix l’article 51.1 de la Llei 8/2003, de 24 
d’abril, de sanitat animal, s’ha d’efectuar mitjançant el 
registre del moviment per part de la comunitat autò-
noma d’origen i el seu trasllat, a través del REMO, a la 
de destí.

Article 10. Comunicació de dades dels animals bovins 
als escorxadors.

1. Les autoritats competents han de facilitar l’accés 
al RIIA autonòmic dels escorxadors radicats en el seu 
àmbit territorial, respecte dels animals bovins que s’hi 
sacrifiquen, amb la finalitat d’obtenir, almenys, la infor-
mació següent:

a) Estat membre o tercer país de naixement de 
l’animal.

b) Estats membres i tercers països on hagi tingut 
lloc l’engreix.
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2. Les autoritats competents han d’establir el pro-
cediment per a l’obtenció de la informació que reque-
reix l’apartat anterior, al qual s’han d’ajustar els escor-
xadors ubicats en el seu àmbit territorial.

Article 11. Controls.

En el marc dels plans establerts anualment pel 
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, per aplicar 
de forma coordinada els sistemes d’identificació i regis-
tre en les diferents espècies, les autoritats competents 
han de portar a terme els controls necessaris, adminis-
tratius i sobre el terreny, per garantir el correcte funcio-
nament dels registres creats per aquest Reial decret.

Article 12. Règim sancionador.

En cas d’incompliment del que disposa aquest Reial 
decret, és aplicable el règim d’infraccions i sancions que 
estableix la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal, 
sense perjudici de les responsabilitats civils, penals o 
d’un altre tipus que hi puguin concórrer.

Disposició addicional primera. Recursos humans i 
materials.

La creació dels registres REMO i RIIA que regula 
aquest Reial decret no suposa cap increment de la des-
pesa pública, ja que s’atén amb els mitjans personals i 
materials existents al Ministeri d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació.

Disposició addicional segona. Creació de fitxer.

Es creen al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimenta-
ció els fitxers de dades de moviments d’animals i d’ani-
mals identificats individualment, derivades dels regis-
tres generals REMO i RIIA, amb el contingut que preveu 
l’article 20 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desem-
bre, de protecció de dades de caràcter personal, i que 
detallen els annexos IX i X.

Disposició addicional tercera. Calendari d’aplicació. 

Les dates màximes d’incorporació al REMO de les 
espècies incloses a l’annex I del Reial decret 479/2004, 
de 26 de març, pel qual s’estableix i es regula el Registre 
general d’explotacions ramaderes, i al RIIA de les espè-
cies que hi han de figurar són les que estableix l’annex 
XI.

Disposició addicional quarta. Moviments i animals 
registrats.

1. S’ha d’integrar en el REMO la informació refe-
rida als moviments d’animals de les espècies bovina i 
porcina produïts abans de la data disposada, per a cada 
una d’aquestes espècies, al calendari d’aplicació del 
REMO, i que estiguin registrats a les bases de dades 
establertes per als bòvids per l’article 12 del Reial decret 
1980/1998, de 18 de setembre, pel qual s’estableix un 
sistema d’identificació i registre dels animals de l’espè-
cie bovina i per al porcí per les lletres B i C de l’article 
12.1 del Reial decret 1716/2000, de 13 d’octubre, sobre 
normes sanitàries per a l’intercanvi intracomunitari 
d’animals de les espècies bovina i porcina. En el cas del 
porcí la informació es limita a la registrada en els tres 
anys anteriors a la data disposada al calendari d’aplica-
ció del REMO per a aquesta espècie.

2. S’ha d’integrar en el RIIA la informació referida a 
la identificació individual d’animals de l’espècie bovina 

registrada a la base de dades que estableix l’article 12 
del Reial decret 1980/1998, de 18 de setembre, pel qual 
s’estableix un sistema d’identificació i registre dels ani-
mals de l’espècie bovina, amb anterioritat de la data 
disposada per a l’espècie esmentada al calendari d’apli-
cació del RIIA.

Disposició addicional cinquena. Competències d’altres 
ministeris.

Les disposicions d’aquest Reial decret, quan afectin 
els animals adscrits als ministeris de Defensa i Interior i 
els seus organismes públics, s’han d’aplicar de confor-
mitat amb el que estableix la disposició addicional ter-
cera de la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades les disposicions següents amb 
efectes des de la data que s’indica en cada cas: 

a) Des de la fixada a l’annex XI, d’incorporació dels 
bovins a REMO i RIIA, l’Ordre de 21 de desembre de 
1999, per la qual es crea la Taula de coordinació d’identi-
ficació i registre dels animals de l’espècie bovina i es 
regula una base de dades informatitzada.

b) Des de la data, fixada a l’annex XI, d’incorpora-
ció del porcí a REMO, l’Ordre APA/3164/2002, d’11 de 
desembre, per la qual s’estableix i es regula la base de 
dades informatitzada Sistema Nacional d’Identificació i 
Registre dels moviments dels porcins (SIMOPORC).

Disposició final primera. Modificació del Reial decret 
1980/1998, de 18 de setembre, pel qual s’estableix un 
sistema d’identificació i registre dels animals de l’es-
pècie 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, queda modificat de la 
manera següent:

U. Se substitueix l’apartat 4 de l’article 6 pel text 
següent:

«4. Les marques auriculars s’han de col·locar 
dins el termini de vint dies a partir del naixement 
de l’animal i, en qualsevol cas, abans que l’animal 
abandoni l’explotació on ha nascut, sense perju-
dici de les ampliacions d’aquest termini que esta-
bleix la Decisió núm. 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.

En virtut de l’esmentada Decisió, l’autoritat 
competent pot autoritzar les explotacions a ampliar 
a sis mesos el termini màxim per a la col·locació 
de marques auriculars en els animals bovins, sem-
pre que es verifiqui mitjançant una visita d’inspec-
ció almenys anual que les condicions de les explo-
tacions són les que recull l’article 2 de la Decisió 
esmentada.

L’autoritat competent ha de registrar les auto-
ritzacions concedides a les explotacions i als ani-
mals per ampliar el termini de col·locació de les 
marques auriculars, en el Registre general d’explo-
tacions ramaderes, i en el Registre general d’iden-
tificació individual d’animals. Als efectes de la ins-
cripció en aquest últim registre, els posseïdors 
dels animals han d’indicar en la notificació de nai-
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xement de cada animal si li han col·locat les mar-
ques auriculars.»

Dos. L’annex 2 se substitueix pel que figura com a 
annex XII d’aquest Reial decret.

Tres. L’annex 3 se substitueix pel que figura com a 
annex XIII d’aquest Reial decret.

Quatre. La disposició addicional cinquena se subs-
titueix pel text següent:

«Disposició addicional cinquena. Marques auri-
culars dels animals nascuts abans de l’1 de 
gener de 1998.

Els animals nascuts abans de l’1 de gener de 
1998 s’han d’identificar d’acord amb el capítol II 
abans de l’1 de novembre de 2007.»

Disposició final segona. Modificació del Reial decret 
479/2004, de 26 de març, pel qual s’estableix i es 
regula el Registre general d’explotacions ramade-
res.

L’article 8 del Reial decret 479/2004, de 26 de març, 
pel qual s’estableix i es regula el Registre general d’ex-
plotacions ramaderes, queda modificat de la manera 
següent:

«Article 8. Comitè nacional de coordinació d’iden-
tificació del bestiar i registre d’explotació de 
les espècies d’interès ramader.

1. Es constitueix el Comitè nacional de coordi-
nació d’identificació del bestiar i registre d’explo-
tació de les espècies d’interès ramader com a 
òrgan col·legiat, adscrit a la Direcció General de 
Ramaderia del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Ali-
mentació.

2. El Comitè està integrat pels membres 
següents:

a) president: el subdirector general d’Ordena-
ció i Bones Pràctiques Ramaderes, de la Direcció 
General de Ramaderia.

b) Vicepresident: el subdirector general adjunt 
d’Ordenació i Bones Pràctiques Ramaderes, de la 
Direcció General de Ramaderia.

c) Vocals: un representant de cada comunitat 
autònoma que acordi integrar-se en aquest òrgan, 
el subdirector general de Sanitat Animal, el subdi-
rector general de Pagaments Directes Boví i Oví, el 
subdirector general de Mercats Exteriors i produc-
cions porcines, avícoles i altres, el subdirector 
general de Mitjans de Producció Ramaders, el sub-
director general d’Informàtica i Comunicacions del 
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, i el 
subdirector general d’Ajudes Directes, del Fons 
Espanyol de Garantia Agrària.

d) Secretari: un funcionari que ocupi, 
almenys, el lloc de cap de secció en la relació de 
llocs de treball de la Subdirecció General d’Orde-
nació i Bones Pràctiques Ramaderes, de la Direcció 
General de Ramaderia, designat pel seu titular.

3. En els casos de vacant, absència o malaltia, 
o una altra causa legal, el president és substituït 
pel vicepresident.

4. El Comitè pot aprovar les seves pròpies 
normes de funcionament. En tot el que no preve-
uen, s’aplica la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. El Comitè es reu-
neix mitjançant convocatòria del seu president o a 

sol·licitud de qualsevol dels seus membres, i com 
a mínim una vegada al trimestre.

5. Són funcions del Comitè nacional de coor-
dinació d’identificació del bestiar i registre d’ex-
plotació de les espècies d’interès ramader:

a) Proposar les mesures necessàries que 
assegurin el funcionament coordinat dels sistemes 
d’identificació i registre de les espècies d’interès 
ramader en tot el territori nacional.

b) Efectuar les tasques d’estudi i assessora-
ment que siguin necessàries per adaptar la norma-
tiva nacional sobre identificació i registre a les 
necessitats que es plantegin.

c) Acordar la constitució de grups de treball 
específics.

6. Les despeses en concepte d’indemnitzaci-
ons per realització de serveis, dietes i desplaça-
ments que s’originin per la participació en reuni-
ons dels integrants del Comitè són per compte de 
les seves respectives administracions.»

Disposició final tercera. Modificació del Reial decret 
947/2005, de 29 de juliol, pel qual s’estableix un sis-
tema d’identificació i registre dels animals de les 
espècies ovina i cabrum.

El Reial decret 947/2005, de 29 de juliol, pel qual 
s’estableix un sistema d’identificació i registre dels ani-
mals de les espècies ovina i cabrum, queda modificat de 
la manera següent:

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

«Article 10. Document de moviment.

1. El document de moviment dels animals es 
regeix pel Reial decret 728/2007, de 13 de juny, pel 
qual s’estableix i es regula el registre general de 
moviments de bestiar i el registre general d’identi-
ficació individual d’animals.

2. A partir de l’1 de gener de 2008, el docu-
ment de moviment ha de recollir, quan correspon-
gui, a més de les dades que preveu l’apartat ante-
rior, el codi individual d’identificació de cada 
animal definit a l’article 4.4.

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

4. Les autoritats competents han de comuni-
car a la Direcció General de Ramaderia del Minis-
teri d’Agricultura Pesca i Alimentació els models de 
document de moviment, per remetre’ls a la Comis-
sió Europea i als altres estats membres.»

Dos. S’hi afegeix la disposició addicional següent.

«Disposició addicional quarta. Adequació norma-
tiva.

Totes les referències que conté el present Reial 
decret al document de trasllat s’entenen referides 
al document de moviment que estableix el Reial 
decret 728/2007, de 8 de juny, pel qual s’estableix i 
es regula el registre general de moviments de bes-
tiar i el registre general d’identificació individual 
d’animals.»
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Tres. Se suprimeix l’annex V.

Disposició final quarta. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que dis-
posa l’article 149.1.13a i 16a de la Constitució, que atri-
bueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de 
bases i coordinació de la planificació general de l’activi-
tat econòmica i de bases i coordinació general de la 
sanitat, respectivament.

Disposició final cinquena. Facultat de desplegament i 
modificació.

Es faculta el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimenta-
ció per modificar mitjançant una ordre ministerial els 
annexos d’aquest Reial decret per motius urgents relaci-
onats amb la sanitat animal o per a la seva adaptació a 
la normativa comunitària. 

Disposició final sisena. Entrada en vigor.

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

No obstant això, els apartats dos i tres de la disposi-
ció final primera entren en vigor per als animals que 
neixin, canviïn de propietari, s’importin o s’exportin, a 
partir dels tres mesos de l’expiració del termini que pre-
veu l’annex XI per a la incorporació als Registres gene-
rals de moviments de bestiar i d’identificació individua-
litzada d’animals, de les dades corresponents a l’espècie 
bovina.

Madrid, 13 de juny de 2007.

JUAN CARLOS R.

La ministra d’Agricultura, Pesca

i Alimentació,

ELENA ESPINOSA MANGANA

ANNEX I

Espècies i grups d’espècies d’animals de producció que 
han de figurar en el registre general d’identificació

 individual d’animals

Bovins: incloent els bovins, búfals i bisons.
Oví.
Cabrum.

ANNEX II

Dades bàsiques del moviment que s’han d’incloure en el 
Registre general de moviments de bestiar

1. Dades de l’explotació d’origen.

a) Codi de l’explotació. Per a les explotacions naci-
onals s’ha d’indicar d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 5 del Reial decret 479/2004.

b) País d’origen en el cas d’importacions i entrades 
des d’altres països de la Unió Europea.

2. Dades de l’explotació de destinació.

a) Codi de l’explotació. Per a les explotacions naci-
onals s’ha d’indicar d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 5 del Reial decret 479/2004.

b) País de destinació en el cas d’exportacions i sor-
tides cap a altres països de la UE.

3. Dades del moviment d’animals.

a) Data de sortida.
b) Data d’arribada.
c) Espècie.
d) Nombre d’animals establert, si s’escau, per cate-

gories segons les normatives sectorials.
e) Identificació individual dels animals segons 

requereixi la normativa sectorial o sanitària.
f) Codi del mitjà de transport.
g) Tipus de mitjà de transport.
h) Número d’autorització del transportista.
i) Si és procedent, número d’identificació del certi-

ficat sanitari d’origen associat al moviment.
j) Si és procedent, data d’emissió del certificat 

sanitari d’origen associat al moviment.
k) Codi d’identificació del moviment segons esta-

bleix l’article 8.
l) Indicació sobre si el moviment té caràcter de 

transhumància (sí/no).

Les dades reflectides en els punts 3.f) i 3.h) no s’han 
d’indicar en cas que el moviment el realitzi el bestiar 
sense utilitzar un mitjà de transport motoritzat.

La dada reflectida en el punt 3.h) no s’ha d’indicar en 
el cas de transport d’animals en distàncies inferiors a 50 
km.

ANNEX III

Dades mínimes dels animals de l’espècie bovina que 
s’han d’integrar en el Registre general d’identificació

 individual d’animals

1. Dades bàsiques d’animals bovins.

a) Codi d’identificació.
b) Espècie, sexe i raça.
c) Codi de l’explotació on està localitzat (si és viu) 

o on va morir (si és mort).
d) Codi d’identificació de la mare.
e) Codi de l’explotació de naixement.
f) Data de naixement.
g) País de naixement.
h) Tipus de mort (si és mort).
i) Data de mort (si és mort).
j) Identificació del toro de lídia.
k) Identificació original (si va ser importat d’un ter-

cer país)
l) Reidentificacions si ha nascut abans de l’1 de 

gener de 1999 i s’ha reidentificat d’acord amb el capítol 
II del Reial decret 1980/1998 (identificació anterior i data 
de la reidentificació).

m) País/països d’engreix.
n) Dades del titular de l’animal i, en cas de canvi de 

titular, dades dels nous titulars.
o) Quan escaigui, dades sobre sol·licituds de dupli-

cats d’identificadors.

2. Informació sanitària. 

a) Vacunacions i dates de vacunació.
b) Pas per zones sanitàries restringides i data de 

pas.
c) Procedent d’explotació amb focus d’encefalopa-

tia espongiforme bovina (EEB).
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ANNEX IV

Dades mínimes dels animals de les espècies ovina i 
cabrum que s’han d’integrar en el Registre general

 d’identificació individual dels animals
a) Codi d’identificació de l’animal.
b) Espècie, sexe i raça.
c) Any de naixement i data d’identificació (per als 

animals procedents d’altres EEMM, la data d’incorpora-
ció a l’explotació d’importació).

d) Codi d’explotació en què va ser identificat. (codi 
REGA de l’explotació d’importació en el cas dels ani-
mals identificats electrònicament importats d’altres 
EEMM).

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) Quan escaigui, dades sobre sol·licituds de dupli-
cats d’identificadors electrònics.

ANNEX V

Estructura del Registre general de moviments de bes-
tiar i el Registre general d’identificació individual d’ani-

mals, ubicació i accés a la informació
1. L’estructura del Registre general de moviments 

del bestiar (REMO) i del Registre general d’identificació 
individualitzada d’animals (RIIA) respon a un model de 
bases de dades distribuïdes i està integrada per:

a) Un servidor central al ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació.

b) Un canal de comunicacions entre el Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació i totes les comunitats 
autònomes.

c) Les dades mínimes, establertes a l’article 3.1 del 
present Reial decret, per a REMO, i que resideixen a 
cada servidor autonòmic.

d) Les dades mínimes, establertes a l’article 4.1. del 
present Reial decret, per a RIIA, i que resideixen a cada 
servidor autonòmic.

Tots aquests elements formen part dels sistemes 
REMO i RIIA, que són únics per a tot el territori nacio-
nal.

2. La informació relativa a cada moviment amb ori-
gen i destinació en una comunitat autònoma resideix en 
el seu servidor autonòmic. 

3. En el cas dels moviments entre comunitats autò-
nomes i per garantir un correcte funcionament del sis-
tema i el compliment de l’article 9 del present Reial 
decret, quan la informació del moviment corresponent 
sigui enviada per la comunitat autònoma d’origen o 
destí, les dades que s’estableixin a proposta del Comitè 
nacional de coordinació d’identificació del bestiar i 
registre d’explotació de les espècies d’interès ramader 
que estableix el Reial decret 479/2004 queden registra-
des en el servidor central, i s’hi han d’incloure almenys 
les dades mínimes següents:

Codi d’identificació del moviment segons estableix 
l’article 8 del present Reial decret.

Codi de l’explotació d’origen.
Codi de l’explotació de destinació.
Data de sortida.
Data d’arribada.
Espècie.
Nombre d’animals, establert si s’escau per catego-

ries, segons les normatives sectorials.

Identificació individual dels animals segons reque-
reixi la normativa sectorial.

Codi i tipus del mitjà de transport.
Número d’autorització del transportista.
Número d’identificació del certificat sanitari d’origen 

associat al moviment.
Data d’emissió del certificat sanitari d’origen asso-

ciat al moviment.

4. El servidor central ha de recollir i mantenir, a 
més, durant tres anys en el cas dels moviments regis-
trats per lots i de manera indefinida en el cas dels movi-
ments registrats per animals identificats individualment, 
la informació que s’estableixi a proposta del Comitè 
nacional de coordinació d’identificació del bestiar i 
registre d’explotació de les espècies d’interès ramader 
establert en el Reial decret 479/2004, dels moviments on 
l’origen o destí d’aquests siguin altres estats membres 
de la Unió Europea o tercers països, i hi han d’incloure 
almenys les dades mínimes següents:

Codi de l’explotació d’origen.
País d’origen en el cas d’importacions i entrades des 

d’altres països de la UE.
Codi de l’explotació de destinació.
País de destí en el cas d’exportacions i sortides cap a 

altres països de la UE.
Data de sortida.
Data d’arribada.
Espècie.
Nombre d’animals establert si s’escau per catego-

ries, segons les normatives sectorials.
Identificació individual dels animals segons reque-

reixi la normativa sectorial.
Codi i tipus del mitjà de transport.
Número d’autorització del transportista.
Número d’identificació del certificat sanitari d’origen 

associat al moviment.
Data d’emissió del certificat sanitari d’origen asso-

ciat al moviment.

5. En el cas del boví la informació relativa als ani-
mals identificats individualment resideix en el servidor 
de la comunitat autònoma on es troba l’animal en cada 
moment. En el cas de l’oví i del cabrum, la informació 
relativa als animals identificats individualment ha de 
constar en el servidor de la comunitat autònoma on 
s’hagi identificat electrònicament l’animal, o a la qual 
pertanyi l’explotació on van destinats els animals quan 
s’importin d’altres EEMM. 

6. Als efectes de coordinació el servidor central ha 
de disposar d’informació actualitzada de manera per-
manent sobre tots els animals identificats individual-
ment i registrats al RIIA. Aquesta informació també ser-
veix per donar compliment a les obligacions de 
comunicació entre comunitats autònomes sobre el des-
plaçament d’animals de l’espècie bovina d’una comuni-
tat autònoma a una altra. Les dades bàsiques que les 
comunitats autònomes han de comunicar per a cada 
animal registrat al RIIA al servidor central, així com la 
dinàmica per a la realització de les comunicacions 
esmentades s’han d’establir a proposta del Comitè naci-
onal de coordinació d’identificació del bestiar i registre 
d’explotació de les espècies d’interès ramader establert 
en el Reial decret 479/2004, i s’hi han d’incloure almenys 
les dades mínimes següents:

Codi d’identificació.
Sexe i raça.
Codi de l’explotació on està localitzat (si és viu) o on 

va morir (si és mort).



2956 Dilluns 2 juliol 2007 Suplement núm. 21

Codi d’identificació de la mare.
Codi de l’explotació de naixement.
Data de naixement.
País de naixement.
Tipus de mort (si és mort).
Data de mort (si és mort).
Identificació del toro de lídia.
Reidentificacions, si ha nascut abans de l’1 de gener 

de 1999 i s’ha reidentificat d’acord amb el capítol II del 
Reial decret 1980/1998, identificació anterior i data de la 
reidentificació.

País/països d’engreix.
Informació sanitària: vacunacions, pas per zones 

sanitàries restringides i procedència d’explotació amb 
focus d’EEB.

7.  La informació, relativa a les dades mínimes de 
moviments i animals identificats individualment, ubi-
cada en cada servidor autonòmic i en el servidor central 
ha de ser accessible, segons estableixi el Comitè nacio-
nal de coordinació d’identificació del bestiar i registre 
d’explotació de les espècies d’interès ramader que esta-
bleix el Reial decret 479/2004, per als usuaris autoritzats 
per les comunitats autònomes de la forma que l’autori-
tat competent determini, així com per als usuaris auto-
ritzats del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

8. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i 
les comunitats autònomes han d’establir les mesures 
necessàries que garanteixin l’autenticitat, integritat, 
protecció i conservació dels fitxers ubicats en els seus 
respectius equips.

ANNEX VI

Dades bàsiques del moviment que ha de comunicar el 
titular de l’explotació o el posseïdor dels animals

1. Dades de l’explotació d’origen.

a) Codi de l’explotació. Per a les explotacions naci-
onals s’ha d’indicar d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 5 del Reial decret 479/2004.

b) País d’origen en el cas d’importacions i entrades 
des d’altres països de la UE.

2. Dades de l’explotació de destinació.

a) Codi de l’explotació. Per a les explotacions naci-
onals s’ha d’indicar d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 5 del Reial decret 479/2004.

b) País de destinació en el cas d’exportacions i sor-
tides cap a altres països de la UE.

3. Dades del moviment d’animals.

a) Data de sortida, a informar per qui declara la 
sortida.

b) Data d’arribada, a informar per qui declara l’arri-
bada.

c) Espècie.
d) Nombre d’animals establert, si s’escau, per cate-

gories segons les normatives sectorials.
e) Identificació individual dels animals segons 

requereixi la normativa sectorial o sanitària.
f) Codi del mitjà de transport a informar per qui 

declara l’arribada.
g) Tipus de mitjà de transport.
h) Número d’autorització del transportista, a infor-

mar per qui declara la sortida en les exportacions; en la 
resta dels casos, per qui declara l’arribada.

i) Indicació sobre si el moviment té caràcter de 
transhumància (sí/no).

Les dades reflectides en els punts 3.f) i 3.h) no s’han 
d’indicar en cas que el moviment el realitzi el bestiar 
sense utilitzar un mitjà de transport motoritzat.

La dada reflectida en el punt 3.h) no s’ha d’indicar en 
el cas de transport d’animals en distàncies inferiors a 50 
km.

ANNEX VII

Dades mínimes que han de constar en el document 
de moviment

1. Dades de l’explotació d’origen.

a) Codi de l’explotació. Per a les explotacions naci-
onals s’ha d’indicar d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 5 del Reial decret 479/2004.

b) Cognoms i nom/raó social o NIF/CIF del titular 
de l’explotació.

c) Municipi de l’explotació.
d) Província de l’explotació.

2. Dades de l’explotació de destinació.

a) Codi de l’explotació. Per a les explotacions naci-
onals s’ha d’indicar d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 5 del Reial decret 479/2004.

b) Cognoms i nom/raó social o NIF/CIF del titular 
de l’explotació.

c) Municipi de l’explotació.
d) Província de l’explotació.

3. Dades del moviment d’animals.

a) El codi REMO del moviment que estableix l’arti-
cle 8, almenys en els moviments entre comunitats autò-
nomes.

b) Data de sortida.
c) Espècie.
d) Nombre d’animals establert, si s’escau, per cate-

gories segons les normatives sectorials.
e) Identificació individual dels animals segons 

requereixi la normativa sectorial o sanitària.
f) Codi del mitjà de transport.
g) Tipus de mitjà de transport.
h) Número d’autorització del transportista.
i) Si escau, número d’identificació del certificat 

sanitari d’origen associat al moviment.
j) Si escau, data d’emissió del certificat sanitari 

d’origen associat al moviment.

4. Altres dades.

a) Conformitat del titular de l’explotació d’origen.
b) Si s’escau, conformitat del titular de l’explotació 

de destinació indicant la data de recepció dels animals 
(aquesta conformitat s’ha d’omplir quan el moviment 
arribi a destí).

Les dades reflectides en els punts 3.f) i 3.h) no s’han 
d’indicar en cas que el moviment el realitzi el bestiar 
sense utilitzar un mitjà de transport motoritzat.

La dada reflectida en el punt 3.h) no s’ha d’indicar en 
el cas de transports d’animals en distàncies inferiors a 
50 km.

ANNEX VIII

Codis identificatius de les comunitats autònomes 
i de les ciutats de Ceuta i Melilla

01 Andalusia.
02 Aragó.
03 Principat d’Astúries.
04 Illes Balears.
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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.
15 País Basc.
16 La Rioja.
17 Comunitat Valenciana.
18 Ceuta.
19 Melilla.

ANNEX IX

Creació del fitxer del Registre general d’identificació
 individual d’animals

Unitat responsable de la declaració i registre del fit-
xer: Direcció General de Ramaderia.

Finalitat i usos: registre d’animals identificats indivi-
dualment i que, per norma sectorial, han de figurar en 
un registre. Aquest registre, juntament amb el REMO, 
permet realitzar una traçabilitat completa dels animals 
de producció i permet a les autoritats competents millo-
rar la gestió de l’epidemiovigilància veterinària i de la 
seguretat alimentària dels aliments d’origen animal.

Persones i col·lectius afectats: tota persona física o 
jurídica titular d’una explotació ramadera i/o posseïdora 
d’un animal de les espècie bovina, ovina o cabrum.

Procediments de recollida de dades: comunicats pel 
mateix interessat davant els òrgans competents de les 
comunitats autònomes.

Estructura bàsica dels fitxers i descripció dels tipus 
de dades de caràcter personal incloses en aquests: 
(annexos III i IV).

En el cas dels animals bovins al RIIA s’ha de recollir 
com a dada personal el nom i cognoms del titular dels 
animals.

Cessions de dades de caràcter personal i transferèn-
cies internacionals de dades: a les comunitats autòno-
mes en l’àmbit de les seves competències, a les forces i 
cossos de seguretat i a la Comissió Europea.

Òrgan responsable: Subdirecció General d’Ordena-
ció i Bones Pràctiques Ramaderes. Direcció General de 
Ramaderia.

Òrgan davant el qual es poden exercitar els drets 
d’accés, rectificació i cancel·lació: Subdirecció General 
d’Ordenació i Bones Pràctiques Ramaderes. Direcció 
General de Ramaderia.

Mesures de seguretat amb indicació del nivell exigi-
ble: nivell bàsic.

ANNEX X

Creació del fitxer del Registre general de moviments de 
bestiar

Unitat responsable de la declaració i registre dels 
fitxers: Direcció General de Ramaderia.

Finalitat i usos: registre de moviments d’animals 
d’interès ramader que, per norma sectorial, han de figu-
rar en un registre. Aquest registre, juntament amb el 
RIIA, permet realitzar una traçabilitat completa dels ani-
mals de producció i permet a les autoritats competents 
millorar la gestió de l’epidemiovigilància veterinària i de 
la seguretat alimentària dels aliments d’origen animal.

Persones i col·lectius afectats: tota persona física o 
jurídica titular d’una explotació ramadera i/o posseïdora 
d’un animal de les espècies incloses a l’annex XI segons 
el calendari d’aplicació.

Procediments de recollida de dades: comunicats pel 
mateix interessat davant els òrgans competents de les 
comunitats autònomes.

Estructura bàsica dels fitxers i descripció dels tipus 
de dades de caràcter personal inclosos en aquests: 
(annex II).

En el cas del REMO s’ha de recollir  com a dada per-
sonal la matrícula de vehicles utilitzats per al transport 
d’animals.

Cessions de dades de caràcter personal i transferèn-
cies internacionals de dades: a les comunitats autòno-
mes en l’àmbit de les seves competències, a les forces i 
cossos de seguretat i a la Comissió Europea.

Òrgan responsable: Subdirecció General d’Ordena-
ció i Bones Pràctiques Ramaderes. Direcció General de 
Ramaderia.

Òrgan davant el qual es poden exercitar els drets 
d’accés, rectificació i cancel·lació: Subdirecció General 
d’Ordenació i Bones Pràctiques Ramaderes. Direcció 
General de Ramaderia.

Mesures de seguretat amb indicació del nivell exigi-
ble: nivell bàsic.

ANNEX XI

Calendari d’aplicació del Registre general de moviments 
de bestiar i del Registre general d’identificació indivi-

dual d’animals per a les diferents espècies

Des de la data d’entrada en vigor d’aquest Reial 
decret:

Oví: RIIA.
Cabrum: RIIA.
Porcí: REMO.

1 de desembre de 2007:

Bovins (inclosos els bovins, búfals i bisons): REMO i 
RIIA.

1 de gener de 2008:

Oví: REMO.
Cabrum: REMO.

1 de juliol de 2008: 

Èquids (inclosos els cavalls, ases i mules): RIIA.
Ocells de corral (gallines, galls dindis, pintades, 

ànecs, oques, guatlles, coloms, faisans, perdius i aus 
corredores (ratites): REMO.

1 de gener de 2009:

Èquids (inclosos els cavalls, ases i mules): REMO.
Cuniculicultura (conills i llebres): REMO.

1 de gener de 2010:

Apicultura: REMO.
Espècies pelleteres (visó, guineu vermella, llúdria i 

xinxilla): REMO.
Espècies cinegètiques de caça major criades, man-

tingudes o encebades com a animals de producció 
(cabirols, cérvols, daines i senglars): REMO.

Altres: REMO.
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ANNEX XII

«ANNEX 2

Document d’identificació per a boví

Característiques: paper offset de 120 grams. Dimen-
sions: ample, 21 cm/alt, 14,75 cm. Simbologia dels codis 
de barres: Codi 128.Set A.

Codi superior: porta el número d’identificació (crò-
tal) amb lletres i números, però sense espais ni guions.

Codi mitjà: porta el codi REGA de l’explotació del 
propietari, amb lletres i números.

Codi inferior: porta les dades imprescindibles de 
l’animal amb el format CCCCCCCCCCCCCC/
DDMMAAAASSRRRR/CCCCCCCCCCCCCC, on:

CCCCCCCCCCCCCC és el número d’identificació de 
l’animal, / és un separador.

DDMMAAAA és la data de naixement de l’animal 
(dia, mes, any), sense separadors.

SS és el codi del sexe de l’animal establert pels pro-
tocols tècnics acordats al comitè nacional de coordina-
ció d’identificació del bestiar i registre d’explotació de 
les espècies d’interès ramader que estableix el Reial 
decret 479/2004.

RRRR és el codi de raça de l’animal establert pels 
protocols tècnics acordats en el Comitè nacional de 
coordinació d’identificació del bestiar i registre d’explo-
tació de les espècies d’interès ramader establert en el 
Reial decret 479/2004, / és un separador.

CCCCCCCCCCCCCC és el codi de la mare.

Nota: com a màxim ha de tenir una longitud de 44 
caràcters (quan el cròtal de la mare sigui de 14 caràc-
ters), però ha de ser més curt si el cròtal té una longitud 
menor.

Contingut: d’acord amb els models següents: 
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