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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT
8061

Reial decret 577/2014, de 4 de juliol, pel qual es regula la targeta de moviment
equina.

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 tant el document de moviment que ha d’emparar tots els moviments de bestiar
com la forma i el termini en què s’han de comunicar les dades d’aquests moviments.
La Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal, estableix que els moviments d’animals
han d’anar acompanyats amb un certificat oficial de moviment llevat que aquest es pugui
substituir per un altre sistema que presenti les mateixes garanties i sempre que les
característiques de l’espècie animal de què es tracti així ho justifiquin.
Els moviments dels èquids tenen un caràcter diferencial marcat comparat amb els
moviments de la resta de bestiar atès que gran part dels seus desplaçaments es fan amb
fins clarament diferents dels merament productius. Aquest és el motiu pel qual, tot i que
no es fa ús de l’excepció que preveu l’article 14 del Reglament (CE) núm. 504/2008 de la
Comissió de 6 de juny de 2008, pel qual s’apliquen les directives 90/426/427/CEE pel que
fa als mètodes d’identificació dels èquids, es crea i regula en l’àmbit nacional la targeta de
moviment equina (TME) la utilització opcional de la qual pels responsables de documentar
els moviments d’èquids els ho ha de permetre fer sense necessitat que l’animal vagi
acompanyat amb el certificat o la guia sanitària que regulen l’article 50 de la Llei 8/2003, i
el Decret de 4 de febrer de 1955, i la legislació autonòmica, ni amb el document de
moviment o trasllat previst als efectes del registre de moviments dels articles 51 i 53 de la
mateixa Llei i que regulen el Reial decret 728/2007, de 13 de juny, i la legislació
autonòmica.
L’obtenció de la targeta no varia, no obstant això, les obligacions relacionades amb
l’emplenament i l’acompanyament del passaport o document d’identificació equina (DIE)
que regula el dret de la Unió, i a Espanya el Reial decret 1515/2009, de 2 d’octubre.
Per als qui no optin per obtenir la targeta, les seves obligacions segueixen sent les
mateixes que en l’actualitat estableixen les normes esmentades per al certificat sanitari i
document de moviment, així com, per descomptat, per al passaport o DIE.
L’ús voluntari de la TME, en substitució del certificat oficial de moviment i del document
de moviment en els supòsits que s’indiquen, no suposa una pèrdua del control de la
traçabilitat dels animals, ni cap risc sanitari, ja que segueix vigent l’obligació de registrar
els moviments de sortida de l’explotació i retorn a aquesta i d’entrada a la de destinació
temporal en els llibres de registre de l’explotació. Igualment, s’impossibilita la realització
de moviments amb la TME esmentada que no s’acullin als supòsits establerts, gràcies als
procediments de control que té establerts la base de dades SITRAN en forma de revisions,
avís i alarmes, si bé ha de redundar en la disminució de les càrregues administratives.
La present regulació constitueix una de les mesures proposades pel Govern en el si
de la Comissió per a la reforma de les administracions públiques (CORA), creada per
Acord del Consell de Ministres de 26 d’octubre de 2012, com a part de les iniciatives
adreçades a la simplificació de tràmits i de reducció de càrregues administratives per al
ciutadà.
Finalment, dins del procés de reducció i simplificació dels òrgans col·legiats de
l’Administració General de l’Estat, és procedent suprimir el Comitè nacional de coordinació
d’identificació del bestiar i registre d’explotació de les espècies d’interès ramader, que
preveu l’article 8 del Reial decret 479/2004, de 26 de març, pel qual s’estableix i es regula
el Registre general d’explotacions ramaderes, i atribuir les seves funcions al Comitè
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Nacional del Sistema d’Alerta Sanitària Veterinària, que regula el Reial decret 1440/2001,
de 21 de desembre, pel qual s’estableix el sistema d’alerta sanitària veterinària.
Per tant, és necessari establir una norma nacional que estableixi les característiques
bàsiques de la targeta esmentada.
Per acabar, s’incorpora una correcció menor en el recentment publicat Reial
decret 476/2014, de 13 de juny, pel qual es regula el Registre nacional de moviments de
subproductes animals i els productes derivats no destinats a consum humà, pel qual es
precisa que els establiments subjectes a autorització d’acord amb el Reglament (CE)
núm. 853/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, objecte de
regulació són els establiments carnis. Això obliga a incorporar el terme «carnis» a
l’article 3.1 i a la lletra b) de l’article 2.2.
Aquesta norma es dicta a l’empara de l’habilitació que conté la disposició final
cinquena de la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal.
En la seva tramitació s’han consultat les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i
Melilla, i les entitats representatives dels sectors afectats.
En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient,
amb l’aprovació prèvia del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el
Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 4
de juliol de 2014,
DISPOSO:
Article 1.

Objecte.

1. Aquest Reial decret té per objecte establir les característiques bàsiques de la
targeta de moviment equina («TME») i el seu ús i efectes de substitució, per als qui
l’obtinguin voluntàriament, del certificat sanitari o la guia que regula el Decret de 4 de
febrer de 1955, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’epizoòties, i el document de
moviment que regula 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.
2. Els qui no optin per l’obtenció d’aquesta targeta queden subjectes, sense cap
variació, a les exigències de documentació i registre dels seus moviments en els termes
que estableix la legislació vigent.
Article 2.

Definicions.

Als efectes d’aquest Reial decret, són aplicables les definicions de l’article 3 de la Llei
8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal, i de l’article 2 del Reial decret 1515/2009, de 2
d’octubre, pel qual s’estableix un sistema d’identificació i registre dels animals de l’espècie
equina.
Article 3.

Emissió de la targeta de moviment equina.

1. L’emissió de la targeta és voluntària per a tots els èquids i s’emet a sol·licitud del
titular.
2. La targeta de moviment equina l’ha d’emetre l’òrgan competent de la comunitat
autònoma en matèria de moviment animal, sense perjudici de la possibilitat de delegar o
encarregar la competència esmentada.
3. Abans d’emetre la targeta, l’òrgan o l’entitat de què es tracti ha de consultar com a
mínim les bases de dades que estableix l’article 17 del Reial decret 1515/2009, de 2
d’octubre, on ha de quedar reflectit si l’èquid està en possessió d’una targeta o no, per
evitar així l’emissió errònia o fraudulenta de diverses targetes per a un mateix animal.
4. Si es produeix la pèrdua o el deteriorament de la targeta, se’n pot emetre un
duplicat, que ha de contenir la informació actualitzada reflectida a les bases de dades que
estableix el Reial decret 1515/2009, de 2 d’octubre.
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Ús de la targeta de moviment equina.

1. La targeta ha d’acompanyar els èquids en moviments dins del territori nacional,
en substitució de dos dels documents que actualment els han d’acompanyar: el document
de moviment que estableixen l’article 6 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
d’identificació individual d’animals, i l’article 32 del Decret de 4 de febrer de 1955, pel qual
s’aprova el Reglament d’epizoòties, en els desplaçaments següents:
a) Amb fins turístics, recreatius, culturals o aprofitament de pastures que retornin a
l’explotació d’origen en un termini inferior a trenta dies naturals, sempre que no suposin
un canvi de titularitat de l’animal.
b) Amb fins esportius o concursos morfològics que retornin a l’explotació d’origen en
un termini inferior a trenta dies naturals, sempre que no suposin un canvi de titularitat de
l’animal.
En aquests casos no s’ha de comunicar el desplaçament al Registre general de
moviments (REMO), si bé els moviments de sortida de l’explotació i de retorn a aquesta,
així com els d’entrada i sortida a la de destinació temporal, han de quedar registrats en el
llibre de registre de l’explotació, de conformitat amb el que estableix el Reial decret
804/2011, de 10 de juny, pel qual es regula l’ordenació zootècnica, sanitària i de benestar
animal de les explotacions equines i s’estableix el pla sanitari equí.
2. El que disposa l’apartat 1 no eximeix de cap de les obligacions relacionades amb
l’exigència que els èquids vagin acompanyats del passaport o document d’identificació
equina (DIE).
3. En cap cas es pot utilitzar la TME per emparar moviments d’animals que presentin
símptomes clínics de malaltia infectocontagiosa, o lesions que afectin el seu benestar
durant el transport, excepte quan siguin moguts o transportats en una situació
d’emergència relacionada amb la seva salut o benestar.
4. La TME no es pot utilitzar en substitució dels documents de moviment que
esmenta l’apartat 1 quan la destinació final de l’animal sigui l’escorxador, si bé quan es
produeixi el sacrifici de l’animal a l’escorxador o la mort de l’èquid, la targeta, una vegada
se n’hagin llegit les dades, s’ha de destruir o invalidar juntament amb el document
d’identificació equina.
5. D’acord amb el que preveu l’article 8 de la Llei 8/2003, de 24 d’abril, en funció de
les circumstàncies sanitàries o epidemiològiques, el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i
Medi Ambient, en el territori nacional, i les comunitats autònomes en el seu àmbit territorial
prèvia informació i aprovació del Comitè Nacional del Sistema d’Alerta Sanitària
Veterinària, com a mesura cautelar, poden suspendre la utilització de la targeta com a
substitutiva del document de moviment.
Article 5.

Característiques físiques.

La targeta, com a mínim, s’ha de confeccionar en PVC amb nucli de policarbonat, i ha
de complir les característiques físiques de les targetes d’identificació ID-1 (85,6×53,98
mm) segons les recomanacions OACI 9303 i la norma ISO/IEC 7810.
Article 6.

Normes i estàndards internacionals.

La targeta ha de complir, com a mínim, les normes ISO 7810/1985, ISO/IEC 10373,
ISO/IEC 7816-1/-2/-3(T=0)/4 i CEN (Comitè Europeu de Normalització)/TC224/WG10
Intersector Electronic Purse.
Article 7.

Disseny i personalització gràfica.

El disseny i la personalització gràfica han de complir, almenys, els requisits següents:
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1. La targeta s’ha d’imprimir en quadricromia per totes dues cares, i ha d’incloure un
fons de seguretat tipus guilloixat. Addicionalment l’anvers ha de portar la impressió amb
tintes especials.
2. L’anvers ha de contenir un xip de contactes posicionat segons la normativa ISO.
Sota d’aquest s’ha d’incloure el text «ES».
A l’angle superior esquerre ha de portar en gran una lletra «e» minúscula impresa en
tinta OVI, i a la seva dreta, centrat a la targeta, ha de ressaltar en mida i forma el títol del
document «Targeta de moviment equina».
Sota del títol s’ha d’incloure en microimpressió la llegenda
«TARGETADEMOVIMENTEQUINA» de manera iterada.
S’han d’afegir a sota i en una mida més petita les dades de l’èquid (nom, sexe, data
de naixement, capa, número d’identificador electrònic i UELN, inclosa la representació
d’aquest últim com a codi de barres tipus Code 128).
A l’angle inferior dret, s’hi ha d’incloure l’escut d’Espanya (en color).
Els fons de la targeta han de contenir l’escut d’Espanya, imprès amb tinta invisible
amb resposta blava, visible únicament sota la llum ultraviolada.
3. El revers ha de portar en posició centrada les dades referents al número
d’identificació electrònic (inclosa la seva representació com a codi de barres tipus Code
128), la fotografia o ressenya en color de l’èquid i, a sota d’aquesta, la llegenda «Vàlida
només per a moviments dins d’Espanya».
A l’angle superior dret i en vertical, ha d’incloure en impressió codificada la paraula
«TME».
Article 8.

Informació emmagatzemada a la targeta de moviment equina.

La targeta ha d’emmagatzemar obligatòriament la informació que estableix l’annex I
del present Reial decret, i de manera voluntària la que estableix l’annex II.
Una vegada la targeta reculli les dades de caràcter voluntari, aquestes s’han
d’actualitzar d’acord amb la normativa corresponent.
Article 9. Actualització de dades de la targeta de moviment equina.
1. Quan es produeixi un canvi de titular de l’èquid, el nou titular s’ha d’assegurar que
les seves dades queden reflectides a la targeta una vegada ho hagin estat en el passaport.
La no-actualització de les dades esmentades suposa una retirada de la targeta, sense
perjudici de les sancions establertes d’acord amb la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat
animal.
Per als èquids de criança i renda, l’actualització de les dades de titularitat de l’animal
a la targeta eximeix de l’obligatorietat de l’actualització d’aquestes dades al document
d’identificació equina.
2. Qualsevol canvi de titular suposa una actualització de la targeta no només amb
les dades del nou titular sinó també amb les dades recollides a les bases de dades que
estableix el Reial decret 1515/2009, de 2 d’octubre, en especial les que es corresponen
amb la secció IX del document d’identificació equina.
3. La targeta de moviment equina ha de disposar de diferents perfils de seguretat
per a l’actualització de les dades, d’acord amb les atribucions que recullen els annexos I i
II d’aquest Reial decret.
Article 10.

Xip i personalització de les estructures de dades.

La targeta ha de contenir, com a mínim, un xip de contactes CEN WG10 de 80 Kbytes
de memòria EEPROM. El xip ha d’emmagatzemar totes les dades necessàries per a
l’administració correcta de la informació relativa a l’èquid, i n’ha d’assegurar la gestió per
mitjans electrònics.
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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 ordre que puguin concórrer.
Disposició derogatòria única.

Derogació normativa.

Queda derogat l’article 8 del Reial decret 479/2004, de 26 de març, pel qual s’estableix
i es regula el Registre general d’explotacions ramaderes.
Disposició final primera. Modificació 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,
queda modificat de la manera següent:
U.

L’apartat 1 de l’article 5 se substitueix pel següent:
«1. El titular de cada explotació o el titular 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. Aquesta comunicació ha de contenir les dades
de l’annex VI i s’ha de fer en el termini màxim de set dies des que tingui lloc
l’esdeveniment, sense perjudici de les excepcions que es puguin establir per la
utilització voluntària de la targeta de moviment equina (TME).»

Dos.

El primer paràgraf de l’apartat 1 de l’article 6 se substitueix pel següent:

«1. Tots els moviments de bestiar han d’estar emparats per un document de
moviment degudament emplenat pel titular dels animals o per l’autoritat competent,
que reculli les dades mínimes que estableix l’annex VII. Aquest document ha
d’acompanyar els animals fins a la finalització del moviment a l’explotació de
destinació, sense perjudici de les excepcions que es puguin establir per la utilització
voluntària de la targeta de moviment equina (TME).»
Tres.

S’afegeix l’article 10 bis, amb el contingut següent:

«Article 10 bis. Comunicació per part dels escorxadors de dades dels animals
identificats individualment.
1. Les autoritats competents han de facilitar l’accés al RIIA autonòmic als
escorxadors radicats en el seu àmbit territorial, respecte dels animals que s’hi
sacrifiquen.
2. Els responsables dels escorxadors han de comunicar a les autoritats
competents almenys les dades següents dels animals sacrificats a les seves
instal·lacions:
a) Tipus de mort: sacrifici, mort.
b) Data de mort.
c) Explotació de mort.
3. Les autoritats competents han d’establir el procediment per a l’obtenció de
la informació requerida al qual s’han d’ajustar els escorxadors ubicats en el seu
àmbit territorial.»
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Disposició final segona. Modificació del Decret de 4 de febrer de 1955, pel qual s’aprova
el Reglament d’epizoòties.
S’afegeix un nou paràgraf final a l’article 32:
«El que disposen els paràgrafs anteriors s’entén sense perjudici de les
excepcions que es puguin establir per la utilització voluntària de la targeta de
moviment equina (TME).»
Disposició final tercera. Modificació del 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 Reial decret 1515/2009, de 2 d’octubre, pel qual s’estableix un sistema d’identificació
i registre dels animals de l’espècie equina, queda modificat de la manera següent:
U.

El contingut de l’article 3 se substitueix pel següent:
«El document d’identificació permanent únic o passaport que regulen els
articles 3, 5 i annex I del Reglament (CE) núm. 504/2008, de la Comissió, de 6 de
juny de 2008, s’anomena document d’identificació equina (DIE) o passaport equí.
En cas de pèrdua del passaport, es pot determinar la identitat d’un èquid a
través del codi transmès pel transponedor o pel mètode d’identificació alternatiu, ja
que a través d’aquests es pot accedir a la informació de l’animal emmagatzemada
a la base de dades.»

Dos.

El segon paràgraf de l’article 5 se substitueix pel següent:

«El document d’identificació equina ha d’estar imprès en un format indivisible
segons el model que estableix el Reglament 504/2008 de la Comissió, de 6 de juny
de 2008. Ha de tenir entrades per a la inserció de la informació sol·licitada d’acord
amb les seccions següents que el componen:
a) En el cas dels èquids registrats, seccions I a X.
b) En el cas dels èquids de criança i renda, com a mínim les seccions I, III, IV,
i VI a IX.»
Tres.

L’apartat 1 de l’article 11 se substitueix pel següent:

«1. De conformitat amb l’article 7.1 del Reglament (CE) núm. 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, incloent-hi zones de
muntanya on es crien en condicions de llibertat els èquids destinats posteriorment
a la producció de carn, 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.
Sense perjudici del que s’ha exposat, l’autoritat competent on radiquin les àrees
anteriorment esmentades, quan ho consideri convenient, pot exigir algun tipus de
marcatge als èquids que visquin en condicions silvestres o semisilvestres.»
Quatre. L’apartat 1 de l’article 22 se substitueix pel següent:
«1. De conformitat amb el que estableix l’article 16 del Reglament (CE)
núm. 504/2008 de la Comissió, de 6 de juny de 2008, quan es perdi o deteriori el
document d’identificació equina original, però es pugui determinar la identitat de
l’animal equí, s’ha d’emetre un duplicat del document d’identificació amb una
referència al número permanent únic i s’ha de marcar clarament el document com a
tal (duplicat del document d’identificació equina), i l’animal s’ha de classificar a la
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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 l’ha d’introduir a la base de
dades l’organisme emissor del passaport duplicat, tenint en compte el número
permanent únic.»
Cinc. A l’annex IV s’afegeix un apartat nou, 19, amb el contingut següent:
«19. Targeta de moviment equina.»
Disposició final quarta. Modificació del Reial decret 1440/2001, de 21 de desembre, pel
qual s’estableix el sistema d’alerta sanitària veterinària.
El Reial decret 1440/2001, de 21 de desembre, pel qual s’estableix el sistema d’alerta
sanitària veterinària, queda modificat de la manera següent:
U.

El contingut de l’article 2 se substitueix pel següent:
«Es crea el Comitè Nacional del Sistema d’Alerta Sanitària Veterinària, com a
òrgan col·legiat adscrit al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, amb la
finalitat de coordinar les actuacions en matèria de sanitat animal, identificació del
bestiar i registre d’explotacions, de les espècies d’interès ramader.»

Dos.

El contingut de l’article 5 se substitueix pel següent:
«Són funcions del Comitè Nacional del Sistema d’Alerta Sanitària Veterinària:

a) Estudiar les mesures per a l’eradicació i el control de les malalties objecte
dels programes nacionals d’eradicació.
b) Seguir l’evolució de la situació epidemiològica de les malalties objecte
d’aquests programes a partir de les dades obtingudes pels òrgans competents de
les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla, en les seves tasques de
control i vigilància.
c) Proposar les mesures pertinents, en concret, sobre la recerca
epidemiològica i les mesures de control i eradicació de les malalties objecte dels
programes nacionals d’eradicació.
d) L’elaboració de la proposta d’un pla coordinat estatal d’alerta sanitària
veterinària.
e) L’aprovació dels plans d’emergència epizootiologies, plans de vacunació i
plans de diagnòstic urgents a tot el territori nacional.
f) L’aprovació del contingut del Pla integral continuat de formació en matèria
de sanitat veterinària que comprèn el conjunt d’accions i mesures necessàries per
aconseguir el màxim nivell de formació i eficàcia dels serveis competents en la
prevenció i lluita contra les epizoòties d’alta transmissibilitat i difusió.
g) L’elaboració d’informes sobre la situació epidemiològica i la proposta de
mesures per al control i eradicació de les malalties d’alerta sanitària.
h) Proposar les mesures necessàries que assegurin el funcionament coordinat
dels sistemes d’identificació i registre de les espècies d’interès ramader a tot el
territori nacional.
i) Efectuar les tasques d’estudi i assessorament que es necessitin per adaptar
la normativa nacional sobre identificació i registre a les necessitats que es plantegin.
j) Acordar la constitució de grups de treball específics.»
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Disposició final cinquena. Modificació del Reial decret 476/2014, de 13 de juny, pel qual
es regula el Registre nacional de moviments de subproductes animals i els productes
derivats no destinats a consum humà.
El Reial decret 476/2014, de 13 de juny, pel qual es regula el Registre nacional de
moviments de subproductes animals i els productes derivats no destinats a consum humà,
queda modificat de la manera següent:
1.

La lletra b) de l’article 2.2 queda redactada de la manera següent:
«b) Lloc d’origen: establiment inscrit en el Registre d’establiments SANDACH
i establiments carnis subjectes a autorització d’acord amb el Reglament (CE) núm.
853/2004, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, pel qual
s’estableixen normes específiques d’higiene dels aliments d’origen animal, des
d’on s’origina un moviment de subproductes o productes derivats per al seu
emmagatzematge, transformació o eliminació.»

2.

L’apartat 1 de l’article 3 queda redactat de la manera següent:
«1. Es crea, adscrit a la Direcció General de Sanitat de la Producció Agrària
del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, el Registre nacional de
moviments de subproductes animals i productes derivats no destinats al consum
humà (SANDACH), que ha d’agrupar totes les dades registrades pels òrgans
competents de les comunitats autònomes i dels operadors registrats o autoritzats
d’acord amb l’article 20 del Reial decret 1528/2012, de 8 de novembre, i les dades
dels moviments de material SANDACH dels establiments carnis subjectes a
autorització d’acord amb el Reglament (CE) núm. 853/2004 del Parlament Europeu
i del Consell, de 29 d’abril de 2004.»

Disposició final sisena. 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.
Disposició final setena.

Facultat de modificació.

Es faculta la ministra d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient per modificar els
annexos d’aquest Reial decret per a la seva adaptació a la normativa de la Unió Europea.
Disposició final vuitena.

Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor el dia 1 d’octubre de 2014.
Madrid, 4 de juliol de 2014.
FELIPE R.
La ministra d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient,
ISABEL GARCÍA TEJERINA
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ANNEX I
Dades obligatòries de la targeta de moviment equina
1.

Dades d’identificació:

a)

No modificables:

1.
2.
3.

UELN.
Codi del transponedor.
Espècie.

b) Modificables únicament per l’autoritat competent o l’organisme emissor delegat o
encomanat per aquella a aquest efecte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nom de naixement del cavall.
Sexe.
Data de naixement.
Capa.
Explotació de naixement.
Passaport substitutiu (sí/no).
Duplicat de la targeta de moviment equina.

2. Dades del titular. Modificables únicament per l’autoritat competent o l’organisme
emissor delegat o encomanat per aquella a aquest efecte:
a) Nom.
b) Adreça.
c) NIF.
3. Aptitud per al consum humà o no. Modificables únicament per l’autoritat competent
o l’organisme emissor delegat o encomanat per aquella a aquest efecte.
4. Qualificacions sanitàries de les malalties que recull la part A de l’annex II del Reial
decret 804/2011, de 10 de juny, pel qual es regula l’ordenació zootècnica, sanitària i de
benestar animal de les explotacions equines i s’estableix el pla sanitari equí. Modificables
únicament per l’autoritat competent o l’organisme emissor delegat o encomanat per
aquella a aquest efecte.
ANNEX II
Dades voluntàries de la targeta de moviment equina
1. Ressenya.
2. Controls d’identitat del cavall.
3. Vacunacions d’influença equina.
4. Altres vacunacions.
5. Administració de medicaments veterinaris diferents de les vacunes.
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