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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE MEDI AMBIENT, I MEDI RURAL I MARÍ
4686 Ordre ARM/687/2009, d’11 de març, per la qual es modifica l’annex XI 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.

El 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, 
estableix en el seu annex XI el seu calendari d’aplicació per a les diferents espècies.

Amb la publicació del Reglament (CE) núm. 504/2008 de la Comissió, de 6 de juny 
de 2008, pel qual s’apliquen les directives 90/426/CEE i 90/427/CEE pel que fa als mètodes 
d’identificació dels èquids, és obligatori registrar certes dades recollides en el seu article 
21 en una base de dades informàtica abans de l’1 de juliol de 2009.

D’altra banda, el Reial decret 1614/2008, de 3 d’octubre, relatiu als requisits zoosanitaris 
dels animals i dels productes de l’aqüicultura, així com la prevenció i el control de 
determinades malalties dels animals aquàtics, estableix l’obligació als titulars de les 
explotacions d’aqüicultura de comunicar a les autoritats competents els moviments dels 
seus animals des d’altres explotacions o cap a altres explotacions. Aquestes autoritats 
competents han d’incloure les esmentades notificacions de moviments dels seus animals 
en el registre de moviments corresponent, de manera que es pugui garantir la identificació 
del lloc d’origen i destí. Per tant, és procedent incloure les esmentades espècies 
d’aqüicultura a l’annex XI del Reial decret 728/2007, de 13 de juny.

A causa de l’experiència adquirida en realitzar el Registre general de moviments de 
bestiar (REMO) i el Registre d’identificació individual d’animals (RIIA) en altres espècies de 
bestiar, així com la coordinació dels sistemes informàtics de les comunitats autònomes 
juntament amb el Registre general d’explotacions ramaderes (REGA) creat mitjançant el 
Reial decret 479/2004, de 26 de març, i que constitueixen el Sistema Integrat de Traçabilitat 
Animal (SITRAN), es fa necessari la modificació de l’annex XI del Reial decret 728/2007, 
de 13 de juny, per incloure la previsió abans esmentada respecte dels èquids.

En aquest sentit, en el si del Comitè nacional de coordinació d’identificació del bestiar 
i registre d’explotació de les espècies d’interès ramader, va ser debatuda la modificació de 
l’esmentat annex, comptant amb l’opinió favorable dels representants de les comunitats 
autònomes.

En l’elaboració de la present disposició han estat consultats les comunitats autònomes 
i els sectors afectats.

Aquesta Ordre es dicta a l’empara de l’habilitació que preveu la disposició final cinquena 
del Reial decret 728/2007, de 13 de juny, que faculta el titular del Departament per modificar 
mitjançant una ordre ministerial els seus annexos per adaptar-los a la normativa 
comunitària.

En virtut d’això, disposo:

Article únic. Modificació de l’annex XI 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.

Se substitueix l’annex XI 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, pel que figura com a annex en aquesta Ordre.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 68  Divendres 20 de març de 2009  Secc. I. Pàg. 2

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 11 de març de 2009.–La ministra de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, Elena 
Espinosa Mangana.

ANNEX

Modificació de l’annex XI del Reial decret 728/2007, de 13 de juny

«ANNEX XI

Calendari d’aplicació del Registre general de moviments de bestiar i del Registre 
general d’identificació individual d’animals per a les diferents espècies animals

Des del 30 de juny de 2007:

Oví: RIIA.
Cabrum: RIIA.
Porcí: REMO.

Des del 30 de juny de 2008:

Bovins (incloent els bovins, búfals i bisons): REMO i RIIA.
Oví: REMO.
Cabrum: REMO.

Des del 30 de juny de 2009:

Èquids (incloent cavalls, ases, mules i matxos): RIIA.
Aviram (incloent gallines, galls dindis, pintades, ànecs, oques, guatlles, coloms, faisans, 

perdius i aus corredores): REM.

Des del 30 de juny de 2010:

Èquids (incloent cavalls, ases, mules i matxos): REM.
Lagomorfs (incloent conills i llebres): REM.
Espècies de l’aqüicultura (d’acord amb el Reial decret 1614/2008, de 3 d’octubre): 

REMO.

Des del 30 de juny de 2011:

Abelles: REMO.
Espècies pelleteres (incloent visó, guineu vermella, llúdria i xinxilla): REMO.
Espècies cinegètiques de caça major de cria (incloent cabirols, cérvols, daines, muflons 

i senglars): REMO.
Altres (incloent camells, dromedaris i alpaques): REMO.»
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