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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE MEDI AMBIENT, I MEDI RURAL I MARÍ
16796 Reial decret 1515/2009, de 2 d’octubre, pel qual s’estableix un sistema 

d’identificació i registre dels animals de l’espècie equina.

El Reglament (CE) 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, 
per tal que hi hagi una aplicació uniforme clara i transparent de la legislació comunitària 
sobre aquesta matèria en els estats membres, deroga la Decisió 93/623/CEE de la 
Comissió, de 20 d’octubre de 1993, per la qual s’estableix el document d’identificació 
(passaport) que ha d’acompanyar els èquids registrats, i la Decisió 2000/68/CE de la 
Comissió, de 22 de desembre de 1999, per la qual es modifica la Decisió 93/623/CEE i es 
regula la identificació dels èquids de criança i renda.

La identificació dels èquids que es va establir a la Unió Europea mitjançant la Decisió 
93/623/CEE va introduir un mètode per a la identificació dels èquids registrats durant els 
seus moviments als efectes de control de la salut animal. Posteriorment, la Decisió 2000/68/
CE, que va modificar l’anterior, va regular la identificació dels èquids de criança i renda, i 
va establir noves normes per al document que ha d’acompanyar aquests èquids.

L’aplicació de les dues decisions ha estat desigual per part dels estats membres; la 
identificació que regulen està relacionada amb el moviment de els animals, mentre que en 
la legislació d’altres espècies de animals, la identificació es realitza, a efectes també de 
control de malalties, però amb independència dels seus moviments. A més, aquesta 
duplicitat de passaports, per a èquids registrats d’una banda, i passaports per a èquids de 
criança i renda, de l’altra, pot conduir a l’emissió de més d’un document d’identificació per 
a un mateix animal, cosa que es pot evitar si se li col·loca una marca indeleble durant la 
primera identificació.

Així mateix l’esmentat Reglament (CE) 504/2008 de la Comissió, de 6 de juny de 2008, 
indica que el sistema Universal Equine Life Number (UELN), l’han acordat a escala mundial 
entre les principals organitzacions de criadors de cavalls i de competicions de cavalls, i 
s’adapta al registre tant dels èquids registrats com dels èquids de criança i de renda, i per 
tant ha de ser la referència als efectes de la identificació oficial dels èquids.Sens perjudici 
de la seva incorporació directa al nostre ordenament, s’ha d’establir una norma nacional 
per a l’aplicació a Espanya del Reglament 504/2008 de la Comissió, de 6 de juny de 2008, 
el qual, per la seva part, deixa un marge de discrecionalitat als estats membres, 
fonamentalment en relació amb el mètode d’identificació que garanteixi un vincle inequívoc 
entre el document d’identificació i l’animal.

La identificació electrònica d’animals, en el cas dels èquids, està molt difosa en l’àmbit 
internacional. A Espanya, el Reial decret 2129/2008, de 26 de desembre, pel qual s’estableix 
el Programa nacional de conservació, millora i foment de les races ramaderes, que hi 
inclou els èquids registrats, imposa a l’article 17 la identificació individual amb sistemes 
específics per a cada espècie o raça, i comprèn, entre d’altres, els d’identificació electrònica. 
Així mateix, hi ha disposicions autonòmiques relatives a la identificació electrònica 
d’aquests animals. D’altra banda, el 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, 
estableix, a l’article 14, la base de dades d’unicitat de codis d’identificació electrònica 
animal per tal de garantir la unicitat en aquestes espècies. L’experiència acumulada en la 
utilització dels mètodes admesos per aquesta normativa aconsella escollir el microxip 
injectable com a mètode obligatori per a la identificació dels èquids al nostre país. A més, 
la informació sobre les explotacions, els èquids i els seus moviments a Espanya ha de 
formar part del Sistema Integral de Traçabilitat Animal (SITRAN), i les explotacions equines 
estan registrades segons el que estipula el Reial decret 479/2004, de 26 de març, pel qual 
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s’estableix i es regula el Registre general d’explotacions ramaderes (REGA). D’altra banda, 
el Reial decret 728/2007, de 13 de juny, pel qual s’estableix i es regula el Registre de 
general de moviments de bestiar (REMO) i el Registre general d’identificació individual 
d’animals (RIIA), és el marc jurídic idoni per al registre de la informació dels animals de 
l’espècie equina relativa als seus moviments en el territori espanyol.

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 l’informe preceptiu sobre aquesta 
disposició. Així mateix, en la seva tramitació han estat consultades les comunitats 
autònomes i les entitats representatives dels sectors afectats.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Medi Ambient, Medi Rural i Marí, d’acord 
amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del 
dia 2 d’octubre de 2009,

DISPOSO:

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret té com a objecte establir les característiques bàsiques del sistema 
d’identificació i registre dels animals equins a Espanya, en virtut del que disposa el 
Reglament (CE) 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.

Article 2. Definicions.

1. Als efectes d’aquest Reial decret, són aplicables les definicions que preveuen 
l’article 2 del Reglament (CE) núm. 504/2008 de la Comissió, de 6 de juny de 2008, 
l’article 3 de la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal, i l’article 2 b) del Reial decret 
2129/2008, de 26 de desembre, pel qual s’estableix el Programa nacional de conservació, 
millora i foment de les races ramaderes.

2. Així mateix, s’entén per:

a) «Èquid d’abastament»: el destinat a l’escorxador per ser sacrificat, o bé directament 
o bé després de passar per un mercat o un centre de reagrupament.

b) «Èquid de criança o renda»: el diferent dels èquids registrats i dels èquids 
d’abastament.

c) «Admissió temporal»: situació d’un èquid registrat procedent d’un país tercer i 
admès en el territori de la Unió Europea per un període no superior a noranta dies que ha 
de determinar la Comissió Europea, en funció de la situació sanitària de la zona.

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

El document d’identificació permanent únic o passaport regulat als articles 3, 5 i annex 
I del Reglament (CE) 504/2008 de la Comissió, de 6 de juny de 2008, s’anomena document 
d’identificació equina (DIE) o passaport equí.

CAPÍTOL II

Document d’identificació equina

Article 4. Obligació d’identificació dels èquids.

S’han d’identificar segons el que preveu aquest Reial decret, a partir de l’1 de juliol 
de 2009:

a) Els èquids nascuts a Espanya. 
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b) Els èquids despatxats a lliure pràctica a la Comunitat d’acord amb el règim duaner 
definit a l’article 4.16 a), del Reglament (CEE) núm. 2913/92 del Consell, de 12 d’octubre 
de 1992, pel qual s’aprova el codi duaner comunitari.

Article 5. Identificació dels èquids nascuts a Espanya.

Els èquids nascuts a Espanya s’han d’identificar mitjançant el document d’identificació 
equina (DIE) o passaport equí d’acord amb el model que estableix l’annex I del Reglament 
(CE) 504/2008 de la Comissió, de 6 de juny de 2008, que s’ha d’emetre per a tota la vida 
de l’animal.

El document d’identificació equina ha d’estar imprès en un format indivisible i amb totes 
les entrades per a la inserció de la informació sol·licitada d’acord amb el que estableix el 
Reglament (CE) 504/2008 de la Comissió, de 6 de juny de 2008, i en especial el seu format 
ha de tenir com a característiques mínimes les indicades a l’annex I d’aquest Reial decret.

Article 6. Entitats emissores dels documents d’identificació equina.

1. Per als èquids registrats, els òrgans designats per a l’emissió de documents 
d’identificació d’èquids són:

a) Les organitzacions o associacions oficialment reconegudes per a la creació o 
tenidoria del llibre genealògic de la raça de l’esmentat animal, de conformitat amb el Reial 
decret 2129/2008, de 26 de desembre, o

b) Una sucursal, amb seu a Espanya, d’una associació o organització internacional 
encarregada del control dels èquids destinats a competicions o curses, tal com indica 
l’article 2 c), del Reial decret 1347/1992, de 6 de novembre, pel qual es modifiquen les 
normes de lluita contra la pesta equina i s’estableixen les condicions de sanitat animal que 
regulen els moviments intracomunitaris d’èquids i les importacions d’aquests animals de 
països tercers.

2. De conformitat amb l’article 4, apartat 3, del Reglament (CE) 504/2008 de la 
Comissió, de 6 de juny de 2008, per als èquids de criança i de renda, correspon l’emissió 
del document d’identificació d’èquids a l’autoritat competent de la comunitat autònoma o 
ciutat de Ceuta-Melilla on radiqui l’explotació de naixement de l’animal o a l’organisme 
designat per aquesta autoritat.

3. L’organisme emissor s’ha d’assegurar que no s’emeti cap document d’identificació 
equina per a un animal mentre no s’hagi emplenat de manera adequada com a mínim la 
secció I d’aquest i, en el cas dels èquids registrats, s’hagi completat la secció II del 
document d’identificació amb la informació que figura en el certificat d’origen.

4. L’ordre de les seccions del document d’identificació equina i la seva numeració no 
s’ha de modificar, excepte en el cas de la secció I, que es pot col·locar a la part central del 
document d’identificació equina.

5. El document d’identificació equina és únic per a cada animal. No es pot duplicar o 
substituir excepte en cas de pèrdua o deteriorament, i exclusivament en les condicions 
especificades als articles 22 i 23 d’aquest Reial decret.

Article 7. Termini per a la identificació dels èquids.

Els èquids nascuts a Espanya s’han d’identificar abans del 31 de desembre de l’any 
del naixement de l’animal equí o en el termini de sis mesos a partir de la data de naixement, 
escollint com a data límit la més tardana, i en qualsevol cas, abans que abandonin 
l’explotació de naixement, excepte, en aquest últim supòsit, en els casos establerts a 
l’article 19.2 c) d’aquest Reial decret. 

El compliment de l’obligació d’identificar els èquids abans del termini establert en el 
paràgraf anterior és responsabilitat dels titulars dels èquids.

Article 8. Sol·licituds per a la identificació d’èquids.

A l’efecte d’obtenir del document d’identificació equina, el titular ha de presentar davant 
l’entitat emissora corresponent l’oportuna sol·licitud degudament emplenada, que ha de 
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contenir com a mínim totes les dades necessàries perquè l’entitat emissora empleni el DIE 
i registri l’èquid una vegada identificat a la base de dades central que preveu l’article 17 
d’aquest Reial decret.

El titular ha de presentar la sol·licitud a l’entitat emissora tenint en compte el termini 
normal necessari perquè aquesta completi la identificació, així com el termini límit per 
identificar els animals establert a l’article 7 d’aquest Reial decret.

Article 9. Identificació dels èquids procedents de països de la Unió Europea.

Tot èquid procedent d’un altre Estat membre de la Unió Europea ha de conservar el 
seu document d’identificació equina o passaport equí de conformitat amb el que estableix 
el Reglament (CE) 504/2008 de la Comissió, de 6 de juny de 2008.

Article 10. Identificació dels èquids procedents de països tercers.

1. El titular de l’èquid procedent d’un país tercer ha de presentar una sol·licitud per 
obtenir el document d’identificació equina en el termini de trenta dies després de la 
finalització del procediment duaner, davant la comunitat autònoma o ciutat de Ceuta-
Melilla, a la qual s’hagi destinat l’animal en qüestió.

2. Els documents d’identificació equina emesos per un tercer país que expedeixin 
certificats genealògics d’acord amb l’article 1, tercer guió, de la Decisió 96/510/CE de la 
Comissió, de 18 de juliol de 1996, per la qual s’estableixen els certificats genealògics i 
zootècnics d’importació d’animals de reproducció i del seu esperma, òvuls i embrions, es 
consideren vàlids d’acord amb aquest Reial decret per als èquids registrats que s’importin 
a Espanya, d’acord amb la llista d’entitats emissores elaborada per la Comissió Europea. 
Les dades d’aquests animals han de ser registrades a la base de dades central per 
l’organisme emissor del país tercer o, si s’escau, per l’organisme emissor amb seu a 
Espanya que hagi estat autoritzat per aquell.

Article 11. Excepcions a la identificació de determinats èquids que viuen en condicions 
silvestres o semisilvestres.

1. De conformitat amb l’article 7.1 del Reglament (CE) 504/2008 de la Comissió, de 
6 de juny de 2008, l’autoritat competent pot exceptuar del sistema d’identificació establert 
poblacions definides d’èquids que visquin en condicions silvestres o semisilvestres en 
determinades àrees, inclosos espais naturals protegits, espais protegits o un altre tipus 
d’àrees naturals, sempre que no abandonin aquestes àrees. Si n’han de sortir o es 
domestiquen, s’han d’identificar de conformitat amb el que estableix aquest capítol.

2. Les autoritats competents han de notificar al Ministeri de Medi Ambient, i Medi 
Rural i Marí les poblacions i les àrees en qüestió que actualment es trobin en aquesta 
situació, en el termini de tres mesos des de l’entrada en vigor del present Reial decret i, per 
a les que s’exceptuïn d’ara endavant, abans d’aplicar aquesta excepció.

3. El que disposa aquest article s’entén sens perjudici del que disposa l’article 52 de 
la Llei 42/2007, de 13 de desembre, de patrimoni natural i biodiversitat.

Article 12. Verificació dels documents d’identificació únics emesos per als èquids.

D’acord amb el que estableix el Reglament (CE) 504/2008 de la Comissió, de 6 de juny 
de 2008, i sempre abans d’emetre un DIE, les entitats emissores han d’evitar l’emissió 
errònia o fraudulenta de diversos documents d’identificació per al mateix animal equí.

Aquestes mesures suposen com a mínim la consulta de les bases de dades 
informàtiques establertes a l’article 17 d’aquest Reial decret, així com el control de l’animal 
per detectar qualsevol senyal o marca que demostri una identificació anterior i de qualsevol 
documentació complementària que acompanyi l’animal en qüestió.
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CAPÍTOL III

Mètodes d’identificació

Article 13. Mètode d’identificació obligatori.

1. L’entitat emissora s’ha d’assegurar que, en el moment de la primera identificació, 
tot animal equí identificat a Espanya està marcat activament amb la implantació d’un 
microxip electrònic injectable.

2. La qualificació exigida per a la intervenció assenyalada a l’apartat anterior és la de 
llicenciat en veterinària. 

3. El microxip s’ha d’implantar per via parenteral en condicions asèptiques en el terç 
superior del costat esquerre del coll, entre la nuca i la creu a la zona del lligament nucal. 
S’ha d’ajustar a les característiques tècniques especificades a l’annex II.

4. Els codis dels microxips dels èquids identificats a Espanya han de contenir la 
informació d’espècie, país i comunitat autònoma que ha assignat el codi a l’organisme 
emissor, d’acord amb el que preveuen els annexos II i III del 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.

5. La garantia de la unicitat de codis dels animals equins identificats a Espanya s’ha 
de fer mitjançant la inclusió de tots els codis dels microxips a la Base nacional de dades de 
codis d’identificació electrònica animal que estableix l’article 14 del Reial decret 947/2005, 
de 29 de juliol. 

6. Les autoritats competents han d’assignar els codis per als organismes emissors 
que tinguin la raó social a les respectives comunitats autònomes o ciutats de Ceuta-Melilla. 
Els organismes emissors poden utilitzar els codis assignats en tot l’àmbit territorial on 
exerceixin la seva activitat.

Els organismes emissors amb raó social en un altre país que identifiquin animals 
nascuts a Espanya han de sol·licitar l’assignació de codis a través del punt de contacte 
establert a l’article 18.3 d’aquest Reial decret. 

7. L’entitat emissora ha d’introduir la informació següent al document d’identificació 
equina, a cadascuna de les parts indicades:

a) A la secció I, part A, punt 5, els vint-i-tres dígits (la seqüència completa) del codi 
transmès pel microxip i mostrat pel lector després de la implantació d’aquest i, si és 
procedent, una etiqueta adhesiva amb un codi de barres o una reproducció d’aquest codi 
en el qual figurin els vint-i-tres dígits del codi transmès pel microxip;

b) A la secció I, part A, punt 11, la signatura i el segell de la persona esmentada a 
l’apartat 1 que hagi efectuat la identificació i implantat el microxip;

c) En el punt 13 de l’esquema que figura a la secció I, part B, el lloc d’implantació del 
microxip a l’animal equí.

Article 14. Marcatge alternatiu per a animals nascuts a Espanya.

1. No obstant el que disposa l’article 13 d’aquest Reial decret i d’acord amb l’article 12 
del Reglament (CE) 504/2008 de la Comissió, de 6 de juny de 2008, es pot aplicar una 
marca alternativa, consistent en una marca auricular electrònica, exclusivament als animals 
nascuts en explotacions de tipus producció i reproducció, d’acord amb la classificació que 
preveu l’annex III del Reial decret 479/2004, de 26 de març, l’objectiu de les quals sigui la 
producció d’èquids d’abastament.

2. Les característiques de la marca auricular electrònica i dels aplicadors són les que 
preveu l’annex III d’aquest Reial decret.

3. Els apartats 4 a 7 de l’article 13 del present Reial decret són aplicables al marcatge 
alternatiu que estableix aquest article.

Article 15. Marcatge alternatiu per a animals no nascuts a Espanya.

1. Es poden introduir a Espanya èquids identificats mitjançant els mètodes alternatius 
adequats, autoritzats als països de procedència, incloses les marques, que aportin 
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garanties científiques equivalents que, sols o combinats, assegurin la verificació de la 
identitat de l’animal equí i evitin de manera eficaç la doble emissió de documents 
d’identificació («mètode alternatiu»).

2. L’entitat emissora ha de garantir que no s’emeti cap document d’identificació per a 
un animal equí, llevat que el mètode alternatiu esmentat al paràgraf primer s’introdueixi en 
els punts 6 o 7 de la secció I, part A, del document d’identificació equina i es registri a la 
base de dades d’animals equins identificats individualment. 

3. Quan s’empri un mètode alternatiu, el titular ha de proporcionar la manera d’accedir 
a aquesta informació d’identificació o, si és procedent, assumir els costos de la verificació 
de la identitat de l’animal.

Article 16. Mesures per detectar un marcatge actiu anterior dels èquids.

1. A més de les mesures esmentades a l’article 12 d’aquest Reial decret destinades 
a evitar l’emissió de dos documents per a un mateix animal, i sens perjudici del que 
estableix el Reglament (CE) 504/2008 de la Comissió, de 6 de juny de 2008, en el moment 
de la identificació d’un èquid s’ha de detectar:

a) Qualsevol microxip implantat prèviament, que pugui ser llegit amb un dispositiu de 
lectura que compleixi les normes UNE-ISO 11785:2005 i que sigui capaç de llegir almenys 
els microxips HDX i FDX-B quan el lector estigui en contacte directe amb la superfície 
corporal al coll de l’animal;

b) Qualsevol signe clínic indicatiu de l’extracció quirúrgica prèvia d’un microxip;
c) Qualsevol marca alternativa en l’animal aplicada d’acord amb l’article 14 del 

present Reial decret.

2. Quan es detecti que un equí ha estat identificat amb anterioritat, l’entitat emissora 
ha de prendre les mesures previstes als articles 22 i 23 d’aquest Reial decret.

3. Quan es detecti en un equí la presència d’un microxip instal·lat anteriorment o de 
qualsevol altra marca alternativa, l’entitat emissora ha d’introduir aquesta informació de 
manera adequada a la part A i a l’esquema de la secció I, part B, del document d’identificació 
equina. 

4. Quan quedi confirmada l’extracció indocumentada d’un microxip o d’una marca 
alternativa en un animal equí nascut a Espanya, l’entitat emissora de la comunitat autònoma 
en la qual radiqui l’animal ha d’emetre un document d’identificació equina substitutiu 
d’acord amb l’article 23 del present Reial decret.

CAPÍTOL IV

Bases de dades informatitzades

Article 17. Base de dades d’animals.

1. En emetre el document d’identificació equina, o registrar els documents 
d’identificació emesos anteriorment, l’entitat emissora ha de registrar en una base de 
dades pròpia la informació sobre l’animal equí que consta a l’annex IV.

2. L’entitat emissora ha de mantenir registrada la informació esmentada a l’apartat 1 
a la seva base de dades durant un mínim de trenta-cinc anys o, almenys, fins a dos anys 
després de la data de la mort de l’animal equí, comunicada d’acord amb l’article 25.

3. Es crea el Registre general d’identificació individual d’èquids, adscrit a la Direcció 
General de Recursos Agrícoles i Ramaders del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i 
Marí, que ha d’incloure les dades que consten en els registres de les autoritats competents, 
que estableix per als animals equins l’annex IV d’aquest Reial decret. L’esmentat Registre 
s’integra en el Registre general d’identificació individual animal (RIIA) que preveu el Reial 
decret 728/2007, de 13 de juny.

4. Immediatament després de registrar la informació esmentada a l’apartat 1, l’entitat 
emissora ha de comunicar les dades al Registre d’identificació individual dels animals. 

5. A l’efecte de coordinació, els registres de les autoritats competents han d’estar 
informatitzats i el seu sistema de gestió ha de permetre que els registres d’animals que s’hi 
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realitzin tinguin reflex immediat en el RIIA. Les entitats emissores han de tenir accés 
informàtic immediat al RIIA per a la informació que els competeix.

Article 18. Llista dels organismes emissors.

1. Les autoritats competents han de notificar a la Direcció General de Recursos 
Agrícoles i Ramaders del Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí les dades de les 
entitats emissores que hi hagi en el seu territori.

2. La Direcció General de Recursos Agrícoles i Ramaders ha de mantenir actualitzada 
una llista amb les entitats emissores que radiquin a Espanya, on han de figurar les dades 
de contacte, i el codi d’identificació compatible amb el UELN (Universal Equine Life Number) 
de sis dígits de les bases de dades dels organismes emissors. Així mateix, aquesta 
informació s’ha de comunicar a la Comissió Europea i als altres estats membres a través 
d’un vincle a la pàgina web del Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí.

3. La Subdirecció General d’Explotacions i Sistemes de Traçabilitat de la Direcció 
General de Recursos Agrícoles i Ramaders és el punt de contacte als efectes de l’article 23.4 
del Reglament (CE) 504/2008 de la Comissió, de 6 de juny de 2008.

CAPÍTOL V

Moviment i transport d’èquids

Article 19. Moviment i transport d’èquids registrats, i de criança i renda.

1. Sens perjudici del que estableix l’article 13 del Reglament (CE) 504/2008 de la 
Comissió, de 6 de juny de 2008, el document d’identificació equina ha d’acompanyar en tot 
moment els èquids registrats i els èquids de criança i renda identificats a Espanya.

2. No obstant el que disposa l’apartat 1, els èquids esmentats a l’esmentat apartat 
poden no anar acompanyats del document d’identificació equina quan:

a) estiguin estabulats o pasturant, i el titular pugui presentar el document d’identificació 
equina amb la màxima brevetat;

b) es desplacin temporalment a peu, o bé als voltants de l’explotació ramadera en un 
moviment en el territori nacional de manera que es pugui presentar el document 
d’identificació equina en un termini de tres hores; o bé durant la transhumància dels èquids 
cap a les pastures d’estiu o des de les pastures d’estiu i es puguin presentar els documents 
d’identificació equina a l’explotació ramadera de sortida;

c) els èquids no estiguin deslletats i acompanyin de manera permanent la mare o 
nodrissa;

d) participin en un entrenament, en un assaig o esdeveniment d’una competició eqüestre 
que els obligui a abandonar temporalment el lloc en el qual se celebri la competició;

e) siguin moguts o transportats en una situació d’emergència relacionada amb ells 
mateixos o, sens perjudici del que disposa l’article 14.1, paràgraf segon, del Reial decret 
2179/2004, de 12 de novembre, pel qual s’estableixen mesures de lluita contra la febre 
aftosa, amb l’explotació ramadera a la qual pertanyen.

Article 20. Excepció per a determinats moviments i transport amb documents d’identificació 
simplificats.

 No obstant el que disposen l’article 13 del Reglament (CE) 504/2008 de la Comissió, 
de 6 de juny de 2008, i l’article 19.1 d’aquest Reial decret, els èquids a què fa referència 
l’esmentat apartat es poden moure o ser transportats en el territori nacional sense anar 
acompanyats del document d’identificació equina, amb la condició que vagin acompanyats 
d’una targeta intel·ligent emesa per l’entitat emissora del document d’identificació i que 
contingui com a mínim la informació indicada a l’annex V d’aquest Reial decret.

Article 21. Moviment i transport d’èquids d’abastament.

1. No obstant el que disposa l’article 15 del Reglament (CE) 504/2008 de la Comissió, 
de 6 de juny de 2008, les autoritats competents poden autoritzar el trasllat directe d’un 
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animal equí no identificat de conformitat amb l’article 5 d’aquest Reial decret des de 
l’explotació de naixement a l’escorxador, sempre que tots dos estiguin en ubicats a Espanya 
i es compleixin les condicions que estableix l’article 15.2 del Reglament (CE) 504/2008 de 
la Comissió, de 6 de juny de 2008.

CAPÍTOL VI

Duplicat, substitució i suspensió dels documents d’identificació equina

Article 22. Duplicat dels documents d’identificació.

1. De conformitat amb el que estableix l’article 16 del Reglament (CE) 504/2008 de 
la Comissió, de 6 de juny de 2008, quan es perdi o es deteriori el document d’identificació 
equina original, però es pugui determinar la identitat de l’animal equí, l’entitat emissora ha 
d’emetre un duplicat del document d’identificació amb una referència al número permanent 
únic i ha de marcar clarament el document com a tal («duplicat del document d’identificació 
equina»), i l’animal s’ha de classificar a la secció IX, part II, del duplicat del document 
d’identificació equina com a «no destinat al sacrifici per al consum humà».

La informació sobre el duplicat del document d’identificació emès i la classificació de 
l’animal equí a la secció IX d’aquest s’han d’introduir, tenint en compte el número permanent 
únic, a la base de dades de l’organisme emissor i ha de tenir reflex immediat a la base de 
dades central esmentada a l’article 17 del present Reial decret.

2. No obstant el que disposa l’apartat 1, quan el titular pugui demostrar satisfactòriament 
en un termini de trenta dies a partir de la data declarada de pèrdua del document 
d’identificació equina que la situació de l’animal com a destinat al sacrifici per al consum 
humà no ha estat compromesa, en especial per cap tractament veterinari, l’autoritat 
competent pot substituir la classificació esmentada per una suspensió temporal durant un 
període de sis mesos de la classificació de l’animal equí com a destinat al sacrifici per al 
consum humà. A aquest efecte, l’autoritat competent ha d’actuar de conformitat amb el que 
estableix l’apartat 2 de l’article 16 del Reglament (CE) 504/2008 de la Comissió, de 6 de 
juny de 2008.

3. Quan el document d’identificació equí original perdut o deteriorat hagi estat emès 
per un organisme d’un altre país un país tercer, aquest ha d’emetre el duplicat del document 
d’identificació equina que s’ha de transmetre al titular a través de la Direcció General de 
Recursos Agrícoles i Ramaders.

En aquests casos, l’animal equí s’ha de classificar a la secció IX, part II, del duplicat 
del document d’identificació equina com a no destinat al sacrifici per al consum humà i s’ha 
de modificar la dada a les bases de dades de l’organisme emissor i a la base de dades 
central. No obstant això, es pot acollir al que estableix l’apartat 2 del present article, amb 
els mateixos requisits i condicions. 

Així mateix, el duplicat del document d’identificació equina pot ser emès per qualsevol 
entitat emissora amb seu a Espanya, si l’organisme emissor de l’altre tercer país hi ha 
donat el seu consentiment.

4. Si el document d’identificació equina original perdut o deteriorat va ser emès per 
un organisme emissor que ja no existeix, el duplicat del document d’identificació equina ha 
de ser emès per l’organisme emissor gestor del llibre corresponent a la raça de l’animal o, 
si no n’hi ha cap, per l’organisme emissor de DIE per a èquids de criança i renda a la 
comunitat autònoma on resideixi l’animal.

Article 23. Document d’identificació equina substitutiu.

1. Sens perjudici del que estableix l’article 17 del Reglament (CE) 504/2008 de la 
Comissió, de 6 de juny de 2008, quan s’extraviï el document d’identificació equí original i 
no es pugui determinar la identitat de l’animal equí, l’entitat emissora de DIE per a èquids 
de criança i renda de la comunitat autònoma on es trobi l’animal equí ha d’emetre un 
document d’identificació substitutiu («document d’identificació equina substitutiu») que 
s’ha d’assenyalar clarament com a tal i ha de complir els requisits de la lletra b) de l’apartat 1 
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de l’article 5 de l’esmentat Reglament. En aquests casos, l’animal equí s’ha de classificar 
definitivament a la secció IX, part II, del document d’identificació equina substitutiu com a 
no destinat al sacrifici per al consum humà.

2. De conformitat amb el Reglament (CE) 504/2008 de la Comissió, de 6 de juny 
de 2008, la informació que figuri en el document d’identificació equina substitutiu, la situació 
de registre i la classificació de l’animal equí a la secció IX de l’esmentat document s’ha de 
reflectir en conseqüència a la base de dades de l’organisme emissor, amb reflex immediat 
a la base de dades central, esmentada a l’article 17 d’aquest Reial decret, tenint en compte 
el número permanent únic.

Article 24. Suspensió dels documents d’identificació equina per als moviments dels 
èquids.

L’autoritat competent ha de suspendre la validesa del document d’identificació equina 
per als moviments dels èquids i ho ha d’indicar de manera adequada a la secció VIII de 
l’esmentat document quan un animal equí es trobi en una explotació o procedeixi d’una 
explotació que estigui:

a) Subjecta a una mesura de prohibició, en els termes de l’article 4, del Reial decret 
1347/1992, de 6 de novembre; o

b) Situada en algun Estat membre o país tercer o en part d’aquests no exempt de 
pesta equina.

CAPÍTOL VII

Mort d’èquids, èquids destinats al sacrifici per al consum humà i registre de 
medicaments

Article 25. Mort d’èquids.

1. D’acord amb l’article 19 del Reglament (CE) 504/2008 de la Comissió, de 6 de juny 
de 2008, quan es produeixi el sacrifici a l’escorxador o la mort d’un animal equí, les 
autoritats competents del territori on es produeixi l’esdeveniment han de prendre les 
mesures següents:

a) S’ha d’evitar un ús fraudulent posterior del microxip, mitjançant la seva recuperació, 
destrucció o eliminació in situ;

b) El document d’identificació equina ha de ser invalidat almenys estampant-hi la 
menció «no vàlid» a la primera pàgina;

c) S’ha d’enviar un certificat a l’entitat emissora, o bé directament en el cas dels 
animals identificats a Espanya o bé a través del punt de contacte de l’Estat membre en el 
qual es va emetre el document d’identificació equina, en el qual es faci referència al número 
permanent únic de l’animal equí i en el qual s’indiqui que l’animal ha estat sacrificat, eliminat 
o ha mort i la data de l’esdeveniment; i

d) S’ha de destruir el document d’identificació equina i s’ha d’invalidar de manera 
inequívoca.

2. Les mesures previstes a l’apartat 1, les ha de realitzar o supervisar, segons 
correspongui:

a) El veterinari oficial en cas de sacrifici o mort com a conseqüència del control de 
malalties, o després del sacrifici de l’animal d’acord amb els articles 4 i 6.3 del Reial decret 
1347/1992, de 6 de novembre; 

b) L’autoritat competent definida a l’article 2 del Reial decret 1429/2003, de 21 de 
novembre, pel qual es regulen les condicions d’aplicació de la normativa comunitària en 
matèria de subproductes d’origen animal no destinats al consum humà, en el cas 
d’eliminació o transformació de la canal de l’animal equí. 

3. Quan el microxip no es pugui recuperar d’un animal equí sacrificat per al consum 
humà, el veterinari oficial ha de declarar la carn o la part de carn o peça que contingui el 
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microxip com a no apta per al consum humà, de conformitat amb el que estableix el 
Reglament (CE) núm. 854/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, 
pel qual s’estableixen normes específiques per a l’organització de controls oficials dels 
productes d’origen animal destinats al consum humà.

4. No obstant el que disposa l’apartat 1 d), i sens perjudici de les regles impreses en 
el document d’identificació equina per l’entitat emissora, les autoritats competents poden 
retornar el document invalidat a l’entitat emissora, en el cas que no sigui ella mateixa.

5. De conformitat amb l’article 19 del Reglament (CE) 504/2008 de la Comissió, de 6 
de juny de 2008, en els altres casos de mort o pèrdua de l’animal equí no esmentats en 
aquest article, el titular ha de retornar el document d’identificació equina a l’entitat emissora 
adequada en el termini de trenta dies naturals després de l’esdeveniment.

Article 26. Èquids destinats al sacrifici per al consum humà i registre de medicaments 
veterinaris.

1. Sens perjudici del que estableix l’article 20 del Reglament (CE) 504/2008 de la 
Comissió, de 6 de juny de 2008, un animal equí es considera en principi destinat al sacrifici 
per al consum humà, llevat que se certifiqui específicament el contrari de manera irreversible 
a la secció IX, part II, del document d’identificació equina amb la signatura del titular, a discreció 
seva, o el titular i el veterinari responsable en cas de prescripció excepcional a èquids de 
medicaments veterinaris autoritzats per a espècies no productores d’aliments, d’acord amb el 
Reial decret 1246/2008, de 18 de juliol, pel qual es regula el procediment d’autorització, 
registre i farmacovigilància dels medicaments veterinaris fabricats industrialment.

2. Abans de procedir a qualsevol tractament de prescripció excepcional a èquids de 
medicaments veterinaris autoritzats per a espècies no productores d’aliments, o a qualsevol 
altre tractament que comporti l’administració d’un medicament autoritzat d’acord amb 
l’últim paràgraf de l’article 6.5 del Reial decret 1246/2008, de 18 de juliol, pel qual es regula 
el procediment d’autorització, registre i farmacovigilància dels medicaments veterinaris 
fabricats industrialment, el veterinari responsable ha de determinar la situació de l’animal 
equí, o bé com a animal destinat al sacrifici per al consum humà o bé com a animal no 
destinat al sacrifici per al consum humà, com figura a la secció IX, part II, del document 
d’identificació equina.

3. Si el tractament al qual fa referència l’apartat 2 del present article no està permès 
per a un animal equí destinat al sacrifici per al consum humà, el veterinari responsable s’ha 
d’assegurar que l’animal equí en qüestió sigui declarat de manera irreversible com a no 
destinat al sacrifici per al consum humà seguint el que indica l’article 20 apartat 3 del 
Reglament (CE) 504/2008 de la Comissió, de 6 de juny de 2008.

4. Quan un animal equí s’hagi de sotmetre a tractament amb alguna de les substàncies 
actives incloses al Reglament (CE) núm. 1950/2006 de la Comissió, de 13 de desembre 
de 2006, que estableix una llista de substàncies essencials per al tractament dels èquids, 
i per als quals el temps d’espera sigui d’almenys sis mesos, el veterinari responsable ha 
d’introduir a la secció IX, part III, del document d’identificació equina, la informació requerida 
sobre el medicament, incloent-hi les substàncies essencials per al tractament dels èquids 
que figuren en el Reglament esmentat.

El veterinari responsable ha d’anotar la data de l’última administració del medicament, 
de conformitat amb el que es preveu, i, d’acord amb l’article 81.2 del Reial decret 109/1995, 
de 27 de gener, sobre medicaments veterinaris, ha d’informar el titular sobre la data de 
finalització del temps d’espera que hagi establert.

CAPÍTOL VIII

Controls i règim sancionador

Article 27. Controls.

En el marc del Pla nacional de control oficial de la cadena alimentària, el Ministeri de 
Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, i les autoritats competents de les comunitats autònomes, 
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en el marc del Comitè Nacional de Coordinació d’Identificació del Bestiar i Registre 
d’Explotacions, creat mitjançant el Reial decret 479/2004, de 26 de març, pel qual s’estableix 
i es regula el Registre general d’explotacions ramaderes, han d’establir i aprovar anualment 
un programa de controls d’identificació i registre dels animals equins, que consisteix en 
controls administratius i sobre el terreny, per garantir el funcionament correcte d’aquest 
sistema d’identificació.

Article 28. Règim sancionador.

Als efectes del que disposa l’article 24 del Reglament (CE) 504/2008 de la Comissió, 
de 6 de juny de 2008, és aplicable el règim d’infraccions i sancions que estableix la 
Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal, sens perjudici de les responsabilitats civils, 
penals o d’un altre ordre que hi puguin concórrer.

Disposició transitòria única. Identificació.

1. Els èquids nascuts fins al 30 de juny de 2009, i identificats fins a aquesta data 
d’acord amb les decisions 93/623/CEE o 2000/68/CE, es consideren identificats d’acord 
amb aquest Reial decret. Els documents d’identificació corresponents als esmentats èquids 
s’han de registrar de conformitat amb el que disposa l’article 17 del present Reial decret, 
com a molt tard, el 31 de desembre de 2009.

2. Els èquids nascuts fins al 30 de juny de 2009 i no identificats fins a aquesta data 
d’acord amb les decisions 93/623/CEE o 2000/68/CE, s’han d’identificar d’acord amb 
aquest Reial decret, com a molt tard el 31 de desembre de 2009.

3. Fins al 31 de desembre de 2009, els organismes emissors estan exceptuats de la 
codificació de microxips establerta a l’article 13.4 del present Reial decret.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta 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 econòmica, i de bases i coordinació general de la sanitat, 
respectivament.

S’exceptua la regulació que contenen els articles 10, 15 i 22.3, que es dicta a l’empara 
de l’article 149.1.10a i 16a, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de 
comerç exterior i de sanitat exterior, respectivament.

Disposició final segona. Facultat de modificació.

Es faculta el ministre de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí per adoptar, en l’àmbit de les 
seves competències, les mesures necessàries per a l’adaptació dels annexos del present 
Reial decret a la normativa comunitària.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

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

Madrid, 2 d’octubre de 2009.

JUAN CARLOS R.

La ministra de Medi Ambient, 
i Medi Rural i Marí,

ELENA ESPINOSA MANGANA
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ANNEX I

Característiques del document d’identificació equina (DIE)

Sens perjudici del contingut del document d’identificació equina establert a l’annex I del 
Reglament (CE) 504/2008 de la Comissió, de 6 de juny de 2008, el format de l’esmentat 
document té les especificacions següents:

Grandària: cadascuna de les pàgines que componen el DIE ha de correspondre a la 
meitat d’un format DIN A4.

Paginació: cadascuna de les pàgines ha d’estar numerada de la forma «X del total de 
Y pàgines».

Cada pàgina ha d’incloure el número de l’UELN.
A la pàgina de portada s’hi ha d’incloure l’escut oficial del Regne d’Espanya. 

ANNEX II

Característiques tècniques del microxip electrònic 

1. Els identificadors electrònics utilitzats s’han d’ajustar al compliment de les normes 
UNE-EN-ISO: 11784 i UNE-EN-ISO: 11785.

2. L’estructura del codi d’identificació electrònic està formada per 23 dígits, que llegits 
d’esquerra a dreta corresponen a:

Primer dígit: ús de l’identificador, que és un 1 en ser l’objectiu un animal.
Segon dígit: comptador de reidentificació.
Tercer i quart dígits: codi d’espècie animal, que és 01 per a tot el grup dels equins 

(cavalls, ases, mules, muls somerins…).
Cinquè i sisè dígits: dígits reservats.
Setè dígit: presència de bloc de dades, que és un 0 per a animals.
Vuitè, novè, desè i onzè dígits: codi de país, que segons la norma UNE-EN-ISO: 3166 

per a Espanya és 0724.
Dotzè i tretzè dígits: codi de comunitat autònoma, segons l’annex II del Reial decret 

947/2005.
Catorzè a vint-i-tresè dígits: codi de sèrie d’identificació de l’animal.

3. L’estructura del codi d’identificació visual, si s’escau, no ha de mostrar els set 
primers dígits del codi d’identificació electrònic, i substituint els quatre dígits que correspon 
al codi país pel seu equivalent en lletres, també segons la norma UNE-EN-ISO: 3166, i que 
per a Espanya és ES. D’aquesta manera queda:

Dos primers dígits: codi país en lletres (ES: Espanya).
Tercer i quart dígits: codi de comunitat autònoma segons l’annex II del Reial decret 

947/2005.
Del cinquè al catorzè dígits: codi de sèrie d’identificació de l’animal. 

4. Els microxips utilitzats han de ser passius, és a dir, només de lectura, i han d’utilitzar 
la tecnologia HDX o FDX-B.

5. Els microxips han de ser llegibles per mitjà d’equips de lectura, fixos o mòbils, que 
compleixin la norma UNE-EN-ISO: 11785, i aptes per a la lectura com a mínim de microxips 
HDX i FDX-B. La distància mínima de lectura ha de ser de 12 centímetres, de conformitat 
amb el que estableix el Reglament 504/2008.

6. El microxip ha d’anar encapsulat en un material biocompatible.
7. El microxip injectable s’ha d’implantar per via parenteral mitjançant una agulla 

trocar específica d’un sol ús que garanteixi una aplicació adequada per infringir el mínim 
sofriment i dany possible a l’animal, i s’han d’observar en tot moment les mesures 
higienicosanitàries adequades.

8. Les restes i els residus derivats del procés d’aplicació veterinària dels dispositius 
han de ser recollits i tractats conforme a la normativa mediambiental vigent.
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ANNEX III

Característiques tècniques específiques de la marca auricular electrònica

1. La marca auricular consisteix en un cròtal tipus botó-botó de color groc, fabricat de 
material inalterable, a prova de falsificacions, no reutilitzable, amb una forma que li permeti 
romandre subjecta a l’animal sense fer-li mal, fàcilment visible a distància i durant tota la 
vida de l’animal. S’han de poder aplicar a l’orella de l’animal amb un aplicador únic que 
permeti col·locar tant el cròtal visual com l’electrònic.

2. Els cròtals consten de dues peces impreses, mascle i femella, de plàstic en la seva 
totalitat, excepte la punta de la tija que sorgeix del mascle, que ha de ser metàl·lica. El cap 
de la femella ha de ser tancat. La punta de la tija s’introdueix a la cavitat existent a la 
femella i s’acoblen de manera que no sobresurti del coll d’aquesta. L’aplicació s’ha de fer 
a l’animal per mitjà d’una tenalles d’aplicació semiautomàtica, de manera que quedin les 
dues peces unides, i ha de ser impossible la seva separació. La mida, el color i la impressió 
dels cròtals s’ha d’ajustar a les característiques que s’especifiquen al punt 4 del present 
annex, per tal de mantenir uniformitat i continuïtat.

3. En qualsevol cas, tant les peces mascle com les femelles han de disposar d’un 
sistema que permeti una màxima rotació, que en cap cas pot ser excèntrica, que permeti 
l’aireig i eviti la reutilització de qualsevol de les dues peces. Així mateix els materials en 
contacte amb l’animal han de ser biocompatibles.

4. Descripció dels elements:

A. Peces femella: la peça ha de ser de tipus «botó» i estar fabricada de material 
termoplàstic (poliuretà), inviolable i de cap tancat. No elàstic. Ha de permetre una màxima 
rotació i aireig. El color ha de ser groc color RAL 1016; es permet com a excepció una altra 
coloració per al cap de seguretat, i els colors han de ser estables als raigs ultraviolats. Ha 
de tenir l’escut constitucional per injecció amb unes dimensions màximes de 7 × 7 mm i 
indicació de la data de fabricació a través d’un datador a la matriceria. Aquesta peça ha de 
contenir el microxip inviolable que porti el codi de la identificació electrònica animal. Les 
característiques tècniques del microxip s’especifiquen a l’apartat C.

Mesures de la peça:

Diàmetre extern de la peça: 20-34 mm.
Gruix: 4-7 mm.
Diàmetre extern de la cap: 8-13 mm.
Estanquitat del compartiment destinat al microxip: 100 %

B. Peces mascle: la peça ha de ser tipus «botó» i estar fabricada en material 
termoplàstic d’alta flexibilitat, inviolable. No elàstic. El color ha de ser groc RAL 1016 i 
estable als raigs ultraviolats. Ha de tenir escut constitucional per injecció amb unes 
dimensions màximes de 7 × 7 mm i indicació de la data de fabricació a través d’un datador 
a la matriceria. La tija ha de finalitzar en una punta cònica de metall.

Mesures de la peça:

Diàmetre exterior de la peça: 20-34 mm.
Gruix: 1 ± 0,25 mm.
Diàmetre de la tija: 4,5-7,4 mm.
La distància entre la peça femella i la peça mascle ha de ser almenys de 9,5 mm.
Pes màxim del conjunt (peça femella + peça mascle): 8,5 gr.
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Les imatges són orientatives, la seva representació no comporta cap obligació de 
disseny o fabricació.

5. Característiques físiques del material:

El cròtal ha de reunir les característiques següents:

Identificació del material: poliuretà.
Duresa mínima del material: 85 unitats Shore-A (o equivalent en una altra escala).
Densitat: 1,10-1,23 g/cm3.
Allargament al trencament: 410-585%.
Valor de tensió a 20%:45-133 kg/cm2.
Valor de tensió a 100%:85-204 kg/cm2.
Valor de tensió a 300%:160-419 kg/cm2.
Resistència de trencament: 90-165 Newton.
Resistència a l’abrasió: 20-45 mm3 
Resistència a tracció: 415-585 kg/cm2.
Força de separació: mín. 25 kg.
Pes de les dues peces: màx. 8,5 g.
Resistència de la impressió: el text ha de ser llegible després de 450 cicles d’abrasió. 

Així mateix, ha de ser llegible després de tres setmanes d’immersió en agents químics.
Mesura del contracte d’impressió: el contrast final del text després de 450 cicles 

d’abrasió o tres setmanes d’immersió en agents químics ha de ser de més del 30%.

Les proves o assajos per al mesurament dels valors sol·licitats han d’estar d’acord amb 
les normes següents:

Duresa Shore-A: UNE-EN ISO 868/2003.
Densitat gr/cm3: UNE 53.526/2001 Mètode A.
Resistència a la tracció: UNE 53.510/2001.
Resistència a l’estrip: UNE 53.516-2/2002.
Resistència a l’abrasió: UNE 53.527/91 Mètode A.
Identificació del polímer: UNE 53.633/91.
Resistència a l’abrasió de la impressió: ISO 9352.
Resistència a agents químics de la impressió: ISO 2812.
Mesura del contrast d’impressió: UNE EN ISO 20105.
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6. Per poder verificar el compliment de les característiques del material exposades a 
l’apartat anterior, el fabricant ha de presentar:

Una declaració de conformitat del producte amb les normes anteriors i els assajos 
descrits.

Un expedient tècnic emès per un laboratori independent d’assaig acreditat de manera 
pertinent per a aquest tipus d’assajos segons norma UNE-EN ISO/IEC 17025.

No obstant això, el fabricant pot demostrar el compliment dels requisits anteriors 
mitjançant una certificació per un organisme convenientment acreditat.

7. El cròtal (tant la peça femella com la peça mascle) ha de portar imprès a les dues 
peces, de manera indeleble, el mateix codi d’identificació de l’animal.

8. El codi, s’ha de disposar imprès en una sola línia adaptada a la forma del cròtal, 
en paral·lel a la vora exterior i ocupant com a màxim la meitat de la circumferència total. Ha 
d’estar format per les lletres «ES», (segons Norma UNE-EN-ISO 3166) seguides pels dos 
dígits del codi representatius de comunitat autònoma i els següents deu dígits d’identificació 
individual. La impressió ha de ser per làser, amb un contrast mínim del 74% negre i amb 
una separació mínima entre caràcters d’1 mm. La grandària de font mínima és de 4 mm 
d’altura.

9. A més, l’anvers de la peça mascle pot contenir qualsevol altra informació 
complementària, sempre que això no afecti la llegibilitat del codi d’identificació.

10. En el cas que els dispositius d’identificació electrònica vagin acompanyats de 
manera unívoca per dispositius d’identificació convencional, aquests s’han de presentar 
de manera conjunta en un «kit» d’identificació. El codi imprès en el dispositiu convencional 
ha de ser el mateix que l’imprès en l’electrònic.

Característiques tècniques dels aplicadors semiautomàtics de cròtals (tenalles).

1. Per col·locar els cròtals visuals s’han d’utilitzar aplicadors semiautomàtics (tenalles) 
de metall lleuger, que en faciliti l’ús, amb agulla de punta roma incorporada i intercanviable. 
El fabricant ha de subministrar amb cada aplicador una agulla de recanvi.

2. Les tenalles han de ser preferentment universals, i s’han de poder fer servir per 
utilitzar en altres espècies animals. És recomanable que les tenalles portin la indicació de 
fabricant, per assegurar l’eficàcia de la relació cròtal-tenalles i optimitzar l’aplicació dels 
cròtals.
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ANNEX IV

Dades mínimes de la base de dades d’animals

1. Número permanent únic (UELN): codi alfanumèric únic de quinze dígits que conté 
informació sobre cada animal equí i la base de dades i el país on s’ha registrat la informació 
per primera vegada, d’acord amb el sistema de codificació UELN (Universal Equine Life 
Number).

2. Espècie, sexe i raça.
3. Pelatge.
4. País de naixement.
5. Codi de l’explotació de naixement (REGA).
6. Data de naixement.
7. Tipus d’identificació de l’animal.
8. Codi d’identificació electrònica.
9. Sistema de lectura del mitjà d’identificació.
10. Dades del titular, i en cas de canvi de titular, dades dels nous titulars (s’entén per 

titular la persona física o jurídica que sigui propietària, posseeixi, és a dir responsable de 
cuidar un animal equí, amb fins lucratius o sense, i a títol permanent o temporal, fins i tot 
durant el seu transport, en mercats o durant competidors, curses o actes culturals).

11. Orientació de l’animal.
12. Nom de naixement de l’animal i, si és procedent, el nom comercial.
13. Aptitud per al consum humà.
14. Duplicats i document substitutiu.
15. Data de mort.

ANNEX V

Informació emmagatzemada a la targeta intel·ligent

La targeta intel·ligent ha d’incloure, com a mínim, la informació següent:

1. Informació visible:

Organisme emissor.
Número permanent únic.
Nom.
Sexe.
Pelatge.
Els últims quinze dígits del codi transmès pel microxip (si és procedent).
Fotografia de cos sencer de l’animal equí.

2. Informació electrònica accessible mitjançant un programa informàtic estàndard:

Com a mínim tota la informació obligatòria de la secció I, part A, del document 
d’identificació equina.
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