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s’ha de tenir en compte que els titulars de les auto-
ritzacions han d’informar com a molt tard el 31 de 
desembre de cada any sobre les incidències de pro-
blemes de salut dels operaris. S’ha d’informar sobre 
dades de vendes i un estudi de pautes d’utilització, a 
fi d’obtenir una imatge real de les condicions d’ús i 
del possible impacte toxicològic del dinocap.

Protecció de dades: atès que el dinocap és una 
substància activa antiga, s’aplica el règim correspo-
nent de protecció de dades previst a l’article 30 del 
Reial decret 2163/1994, de 4 de novembre.» 

MINISTERI D’AGRICULTURA, 
PESCA I ALIMENTACIÓ

 13106 CORRECCIÓ d’errades del 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» 161, de 6-7-2007.)

Havent observat errades, per omissió, al 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, publicat en el 
«Butlletí Oficial de l’Estat» número 155, de 29 de juny de 
2007, i en el suplement en català número 21, de 2 de juliol 
de 2007, se’n fan les rectificacions oportunes referides a la 
versió en llengua catalana.

Entre les pàgines 2959 i 2960 s’ha d’inserir el text 
següent:

ANNEX XIII

«ANNEX 3

Document d’identificació per a bovins objecte 
d’intercanvi amb altres estats membres de la Unió 

Europea

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 (cròtal) 
amb lletres i números, però sense espais ni guions.

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

Codi inferior: porta les dades imprescindibles de l’ani-
mal 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 protocols 
tècnics acordats al comitè nacional de coordinació d’identifi-
cació del bestiar i registre d’explotació de les espècies d’in-
terès ramader que estableix el Reial decret 479/2004.

RRRR és el codi de raça de l’animal establert pels pro-
tocols tècnics acordats al 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,/és un separador.

CCCCCCCCCCCCCC és el codi de la mare.

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

Contingut: d’acord amb el model següent: 


