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Protocol d’actuació per a la identificació equina en compliment del R (CE) 504/2008 
establert pel DAR en col·laboració amb el Consell de Col·legis Veterinaris de 
Catalunya (CCVC) 

Introducció 

 
El Reglament (CE) 504/2008 de la Comissió, del 6 de juny de 2008, pel que s’apliquen les 
Directives 90/426/CEE i 90/427/CEE pel que es refereix als mètodes d’identificació dels èquids, 
regula la identificació equina a nivell europeu.  
 
El Real Decret 1515/2009, del 2 d’octubre, pel que s’estableix un sistema d’identificació i registre 
dels animals de l’espècie equina té per objectiu 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. 
 
En resum, el sistema d’identificació dels èquids consta dels següents elements: 
 

- Un transponedor electrònic injectable de baixa freqüència, que serà el mètode de 
marcatge que garanteixi un vincle inequívoc entre l’animal i el seu document d’identificació 
o passaport. 

- El passaport o document d’identificació equina  que és l’element d’identificació d’un 
èquid,que conté totes les dades referents a l’animal 

- Un número permanent únic per a cada èquid, anomenat “Universal Equine Life Number” 
(UELN, d’ara en endavant), reconegut a nivell mundial, que identifica l’animal per a tota la 
seva vida, i  que figurarà a totes les seccions del passaport i s’enregistrarà a la base de 
dades. 

- Unes bases de dades informatitzades i interrelacionades que contenen, entre d’altres, les 
dades dels animals identificats, i les dels organismes emissors dels passaports.  

 
La normativa diferencia entre èquids registrats, que són els inscrits o que s’han d’inscriure en un 
registre oficial gestionat per una organització o associació autoritzada per l’Estat membre, i els 
èquids de criança i renda, que són la resta; és a dir, els animals no inscrits o obligats a inscriure, 
fins ara, en registres establerts oficialment. 
 
Els organismes responsables de la identificació d’un èquid seran: 
 

- En el cas d’èquids registrats: la associació encarregada de la gestió i control del llibre 
genealògic de la raça. 

- En el cas d’èquids de criança i renda: l’autoritat competent de la Comunitat Autònoma on 
radiqui l’explotació de naixement de l’èquid o l’organisme designat per aquesta. Per tant, 
per a èquids de criança i renda nascuts a Catalunya serà el Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural (DAR, d’ara en endavant).  

 
El DAR, per a l’emissió dels passaports, ha establert, en col·laboració amb el CCVC, el que es 
coneix com a Oficina Gestora de Passaports Equins de Catalunya (OGPEC, d’ara en 
endavant). 
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Per a l’emissió d’un passaport equí, l’OGPEC, haurà de rebre la sol·licitud expressa del titular i, 
només ho expedirà, una vegada s’hagi assegurat que: 
 

- l’èquid estigui marcat amb un transponedor electrònic injectable 
- s’hagi complimentat la Secció I del passaport 
- s’hagi complimentat la Secció II, si es tracta d’un èquid registrat de caràcter regional 
 

Finalment, l’entitat emissora procedirà a l’assignació d’un UELN, a l’emissió del passaport i a 
l’enregistrament de dades de l’èquid a la base de dades d’identificació individual animal (RIIA, 
d’ara en endavant). 
 
Els èquids que s’hauran d’identificar amb aquest nou sistema seran: 
 

- els animals nascuts a Espanya després de l’1 de juliol de 2009. 
- els animals despatxats a lliure pràctica a partir de l’1 de juliol de 2009 en la Comunitat 

Europea, de conformitat amb el règim duaner definit en el Reglament (CEE) 2913/92; és a 
dir els èquids importats d’un país tercer. 

- els animals nascuts abans de l’1 de juliol del 2009, i que no estiguin identificats fins a 
aquesta data de conformitat amb les Decisions 93/623/CEE o 2000/68/CE  

 
Els terminis establerts per a la identificació dels èquids son: 
 

a) Abans del 31 de desembre de l’any de naixement de l’animal o en sis mesos a partir del 
seu naixement, escollint la data més tardana.  

b) En qualsevol cas, abans d’abandonar l’explotació de naixement  
▪ Exemple 1: un èquid nascut el dia 1 de gener del 2010 es podrà identificar, com a 

molt tard, fins al 31 de desembre de 2010 (sempre que no abandoni abans 
l’explotació de naixement) 

▪ Exemple 2: un èquid nascut el dia 1 de novembre de 2009 es podrà identificar, com 
a molt tard, fins a 31 d’abril de 2010 (sempre que no abandoni abans l’explotació de 
naixement) 

Existeix una excepció a aquest punt, prevista a l’article 19.2.c del RD, que inclou aquells 
èquids que no estiguin desmamats i acompanyin permanentment a la seva mare o 
nodrissa. 

 
El compliment de l’obligació d’identificar els èquids dins del termini establert és 
responsabilitat del titular dels mateixos. 
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Procediment d’actuació per a la identificació equina establert pel DAR, en col·laboració amb 
el CCVC 

 

Els èquids que s’hauran d’identificar mitjançant aquest procediment seran els èquids de criança i 
renda, els quals són els èquids no destinats a ser registrats en cap llibre genealògic de raça. 
 
El procés ordinari d’identificació consta de diverses actuacions diferenciades, però que es poden 
realitzar de forma conjunta: 
 

• Sol·licitud d’actuació d’identificació a l’OGPEC per part del titular de l’èquid. 
• Comunicació de la sol·licitud de l’actuació d’identificació al veterinari col·legiat col·laborador 

amb el DAR en la identificació equina 
• Marcatge de l’èquid amb un transponedor injectable pel veterinari col·laborador.  
• Realització de la ressenya de l’èquid i comunicació de dades bàsiques a l’OGPEC, per part 

del veterinari col·laborador. 
• Assignació de l’UELN, emissió del passaport i registre de dades, per l’OGPEC. 
• Recollida del passaport per part del titular, a les Oficines comarcals del DAR. 
 

Sol·licitud de l’actuació d’identificació  

 
Per iniciar els tràmits administratius de la identificació, cal fer una sol·licitud formal, que ha d’arribar 
a l’OGPEC. Per això, els titulars i/o responsables dels èquids abans esmentats complimentaran un 
model de “Sol·licitud d’actuacions d’identificació equina” que podran obtenir per qualsevol de les 
vies següents: 
 

- descarregant el model en format pdf dels Webs del DAR, del CCVC o dels Col·legis de 
Veterinaris de Catalunya. 

- presencialment a les Oficines Comarcals del DAR 
- demanant-lo al seu veterinari 

 
En aquest model els titulars especificaran les seves dades, la situació de l’animal i el tipus de 
servei d’identificació que volen sol·licitar (primera identificació, emissió d’un duplicat del passaport, 
etc.) el lloc de l’actuació i el veterinari col·laborador amb el DAR en identificació equina que vulguin 
que els realitzi dita actuació.   
 
El llistat de veterinaris col·laboradors en la identificació equina es podrà consultar als Webs del 
DAR, del CCVC o dels Col·legis. En cas que el titular no designi un veterinari en concret, serà 
l’OGPEC l’encarregada de fer-ho, en el moment que rebi la sol·licitud. 
 
Una vegada emplenada la sol·licitud, els titulars la tramitaran a l’OGPEC per alguna de les opcions 
següents: 
 

• Directament a l’OGPEC, per fax, correu electrònic o ordinari   

• A través de les Oficines Comarcals del DAR corresponents, per ubicació de l’explotació 
on estan els animals. En aquest cas, el titular presentarà la sol·licitud a l’OC que 
correspongui, i aquesta li retornarà una còpia segellada i amb la data de recepció i 
tramitaran la sol·licitud a l’OGPEC, via fax o correu electrònic o ordinari. 
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• Mitjançant el seu veterinari: si el titular contacta directament amb el veterinari responsable 
de l’actuació sense la intervenció de l’OGPEC, aquest s’encarregarà de fer arribar la 
sol·licitud d’actuació (emplenada i signada pel titular) juntament amb els originals de la 
documentació de camp a l’OGPEC un cop finalitzat el marcatge de l’èquid. 

 
Per tant, la comunicació als veterinaris col·laboradors podrà ser realitzada pel CCVC o, en casos 
excepcionals, pel titular: 
 

a) Si la sol·licitud arriba a l’OGPEC directament o mitjançant les Oficines Comarcals, aquesta 
comunicarà l’actuació al CCVC, el qual contactarà amb el veterinari col·laborador designat 
pel titular de l’èquid. Aquesta comunicació entre OGPEC i CCVC es realitzarà de forma 
automatitzada, mitjançant l’aplicació informàtica gestora de passaports, donant al CCVC un 
perfil, amb el qual podrà consultar l’estat de les sol·licituds de les actuacions, comunicar les 
actuacions als veterinaris i reassignar l’actuació a un altre veterinari, en cas que el primer 
no pugui portar-la a terme.  

 
El veterinari, una vegada rebi la notificació de l’actuació des del CCVC, haurà de contactar 
amb el titular de l’èquid per concretar la  data i hora de l’actuació. 

 
b) Si el titular contacta directament amb el veterinari col·laborador, aquest haurà de tramitar a 

l’OGPEC la sol·licitud emplenada i signada pel titular, juntament amb la resta de documents 
de camp necessaris (Full de declaració de dades i Secció I), un cop finalitzi el marcatge de 
l’èquid. 

 

Lliurament del material necessari per a les actuacions d’identificació equina 

 
El CCVC s’encarregarà de la compra del  material necessari per dur a terme la identificació dels 
èquids i el subministrarà als veterinaris col·legiats col·laboradors en la forma que determini. i la 
notificació al DAR de la distribució 
 
El CCVC notificarà al DAR el nombre d’unitats d’identificació subministrades i la seva distribució a 
efectes del control i seguiment de les actuacions d’identificació equina realitzades a Catalunya. 
  
Segons el punt 5 de l’article 13 del RD 1515/2009, els codis dels transponedors que s’han de fer 
servir per a la identificació equina seran assignats per l’autoritat competent i s’inclouran a la base 
d’Unicitat (base nacional de dades de codis d’identificació electrònica animal) establerta al article 
14 del Reial Decret 947/2005. Per tant, no es podran identificar èquids amb transponedors que no 
siguin assignats pel DAR i distribuïts pel CCVC o directament pel DAR. 
 
Els veterinaris col·laboradors es proveiran del material necessari per a les actuacions 
d’identificació en els Col·legis de Veterinaris. Aquest material consta dels següents elements: 
 

- unitats d’identificació per al marcatge dels èquids (transponedors injectables de 
   baixa freqüència  amb joc d’etiquetes adhesives amb el codi del microxip) 

- Full de declaració de dades d’identificació equina amb les dades bàsiques de 
   l’animal que s’han de comunicar a RIIA.  
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- Secció I del passaport, per incloure la ressenya descriptiva i gràfica de l’animal a 
   identificar, i que formarà part del passaport, un cop enquadernat amb la resta de 
   seccions preceptives. Depenent de l’animal que es vagi a identificar, es triarà la 
   Secció I que s’ajusti al perfil de l’animal: sella, carn o ase. 
 
Tant la secció I com el full de declaració de dades es presenten en un bloc autocopiatiu i 
consten d’ un original i dues còpies, que seran:  
 

- l’original per a l’OGPEC   
- la còpia de color per al veterinari col·laborador 
- la còpia blanca per al titular de l’èquid. 

 
En cas necessari, els Col·legis de Veterinaris podran facilitar exemplars addicionals de la 
Secció I i /o del Full de declaració de dades d’identificació equina, sense el transponedor, com 
per exemple per realitzar duplicats de passaports o per substituir els documents facilitats 
prèviament, que s’hagin deteriorat accidentalment. 
 

Marcatge de l’èquid (implantació del transponedor) 

 
Els responsables del marcatge o implantació del transponedor als èquids seran els veterinaris 
col·laboradors amb el DAR en la identificació equina, que hagin acreditat una formació específica i  
que figurin al llistat publicat als webs del DAR, CCVC i col·legis de veterinaris. Els veterinaris que 
no figurin en aquesta relació, tindran accés a la seva inclusió mitjançant la sol·licitud expressa al 
CCVC i la realització d’un curs que els permetrà obtenir la formació requerida per dur a terme les 
actuacions d’identificació equina. 
 
Abans de procedir a marcar l’animal els veterinaris hauran de realitzar les següents 
comprovacions: 
 

- que el transponedor que vol implantar es llegeix correctament, fent una lectura prèvia a la 
seva implantació a l’animal.  

- que l’èquid no té cap transponedor implantat, mitjançant una comprovació curosa amb el 
lector. 

-   que no hi ha signes clínics d’extracció quirúrgica del transponedor que facin sospitar d’una 
extracció indocumentada. 

  -   que no hi ha marques auriculars electròniques. 
 

En funció del que es detecti arran d’aquestes comprovacions, el veterinari procedirà de la 
manera següent: 
 
 a)  si l’èquid ha estat prèviament marcat amb un transponedor i es pot efectuar la seva lectura, 

anotarà el codi del transponedor a la documentació de camp, tant a la Secció I com al Full 
de declaració de dades, i no li col·locarà un altre transponedor. 

 
b)   si el veterinari sospita que s’ha efectuat una extracció indocumentada d’un transponedor, 

implantarà un nou transponedor i indicarà a la secció I part B el lloc d’extracció de l’anterior. 
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     c) si l’èquid és portador de marques auriculars electròniques, i és tracta d’un èquid nascut a 
una explotació de producció/reproducció destinada a la producció d’èquids d’abast, es 
considera que està correctament marcat i no caldrà posar-li un transponedor. Al full de 
declaració de dades el veterinari haurà de marcar l’opció de marcatge alternatiu i indicarà el 
codi i el seu sistema de lectura. 

 
d) si l’èquid no ha estat marcat amb anterioritat, implantarà el transponedor d’acord amb el 

punt 3 de l’article 13 del RD 1515/2009, i a les pràctiques correctes de la professió 
veterinària. 

 
Quan s’hagi produït la implantació del transponedor, el veterinari haurà de verificar que es llegeix  
correctament, mitjançant la comprovació de la seva lectura. 
 
El veterinari col·locarà un dels adhesius que acompanyen al transponedor i que conté el codi del 
mateix, a l’espai que figura a tal efecte a cadascun dels exemplars del “Full de declaració de 
dades” així com de la Secció I 
 
Un cop verificat el marcatge de l’èquid, el veterinari col·laborador haurà de: 
 

- emplenar completament la secció I (ressenya de l’animal) amb totes les particularitats de 
la seva capa.  

- reflectir les dades bàsiques de l’èquid al full de declaració de dades 
 
Finalment enviaran els originals d’aquests documents a l’OGPEC, donaran la còpia blanca al titular 
i es quedaran amb l’altra còpia de color com a comprovant de la seva actuació.  
 
Si els titulars han contactat directament amb el veterinari, i no van trametre prèviament la sol·licitud 
d’actuació equina a l’OGPEC, el veterinari ha d’enviar la sol·licitud signada pel titular a 
l’OGPEC, juntament amb el full de dades i la Secció I, ja que és obligatori que el titular o 
responsable de l’èquid comuniqui les dades que figuren en aquesta, per a la seva inclusió al 
passaport. 
 

Assignació de l’UELN i emissió del passaport  

 
Una vegada que l’OGPEC disposi dels originals del “Full de declaració de dades” i de la “Secció I“ 
procedirà a: 
 

- assignar un UELN a l’èquid  
- emetre el passaport 
- enregistrar les dades de l’animal que consten al “Full de declaració de dades” a 

l’aplicació informàtica, per comunicar-les a la base de dades estatal d’identificació 
individual animal (RIIA).  

- enviar els passaports editats a les Oficines Comarcals del DAR corresponents per 
ubicació de les explotacions on s’han identificat els animals i comunicar als titulars, via 
telefònica o correu electrònic, segons les dades aportades a la sol·licitud de servei, la 
data de disponibilitat del passaport en la seva oficina comarcal . 
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Recollida del passaport  

 
Els titulars s’adreçaran a l’Oficina Comarcal del DAR a recollir el passaport, previ abonament de la 
taxa corresponent contemplada en la Llei de Pressupostos de la Generalitat, pels mecanismes 
habituals establerts.  
 
L’oficina comarcal lliurarà al titular, o a la persona autoritzada per aquest, el/s passaport/s, 
prèvia signatura del corresponent comprovant de recepció, finalitzant el procés d’identificació de 
l’èquid.  
 

Altres serveis  

 

A més de la identificació de  l’èquid i l’emissió del seu passaport, els titulars podran sol·licitar: 
 

- un duplicat del passaport, en cas de fer-se malbé, pèrdua o robatori. 
- el registre  d’un èquid importat d’un país tercer 
- l’actualització de les dades d’un èquid (modificació de dades, comunicació de mort, quan 

aquesta es produeixi a l’explotació, pèrdua de l’animal, etc.) 
  
L’actualització de dades d’un èquid i la comunicació de mort de l’èquid són tràmits 
administratius entre el titular i l’organisme emissor i per tant, no comporten actuació 
veterinària, a excepció de les certificacions o verificacions que siguin requerides com a 
documentació complementària. 
 

Duplicat del passaport 

 
El titular haurà de tramitar una sol·licitud d’actuacions d’identificació (serveix el mateix model que 
per a la sol·licitud de la identificació) enviant-la a:  
 

- l’Oficina Gestora de Passaports Equins de Catalunya (preferentment) 
- l’Oficina Comarcal del DAR  que li correspongui per la ubicació de l’explotació on està l’èquid 
 

i presentar la següent documentació: 
 
- sol·licitud d’actuacions d’identificació equina 
- declaració de propietat que acrediti la identificació de l’animal 
- declaració de tractaments subministrats1 

____________________________________________________________________________ 
1 

L’emissió d’un duplicat del passaport descarta l’èquid del consum humà, a excepció que el seu titular o 
responsable justifiqui davant de l’autoritat competent en un termini màxim de 30 dies des de la data de 
declaració de pèrdua del passaport, que la situació de l’animal com a “apte per al consum humà” no ha 
estat compromesa per la subministració de cap tractament veterinari. 
A tal efecte, el titular que ho desitgi aportarà la documentació que cregui necessària per demostrar-ho, i 
l’enviarà, juntament amb la sol·licitud d’identificació i la declaració de propietat a l’entitat emissora. 
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L’OGPEC comunicarà l’actuació al CCVC i aquest al veterinari de la mateixa manera que una 
primera identificació. El veterinari haurà de contactar amb el titular per definir data i hora de 
l’actuació, i es proveirà d’un joc de documents sense transponedor, per poder emetre el passaport 
duplicat. 
 
El veterinari verificarà la identitat de l’èquid mitjançant la lectura del transponedor que té 
l’èquid i emplenarà un nou full de declaració de dades i una secció I. Finalment, enviarà la 
documentació original a l’OGPEC. 
 
L’OGPEC emetrà el duplicat del passaport i avisarà al titular de la disponibilitat del mateix, el qual  
s’adreçarà a l’Oficina Comarcal corresponent, pagarà la taxa, signarà el comprovant i recollirà el 
duplicat del passaport. 
 

Registre d’èquids procedents de països tercers 

 
Aquests animals no  necessiten, inicialment, l’expedició d’un nou passaport, però si necessitaran la 
verificació de si el passaport d’origen és vàlid a efectes del R(CE) 504/2008, així com  
l’enregistrament de les seves dades a l’aplicació, per part de l’OGPEC. 
 
Els titulars dels èquids de criança i renda i dels èquids registrats sense una sucursal de la 
seva raça a l’Estat espanyol, hauran de presentar a l’OGPEC o a l’Oficina Comarcal 
corresponent, en un termini no superior als 30 després de la finalització del procés duaner, la 
documentació següent: 
 

- l’original del passaport o del document d’identificació de l’èquid importat 
- el model de “Notificació d’actualització de dades d’un èquid”, el qual podran trobar als 

mateixos llocs que el model de la sol·licitud d’actuacions d’identificació: webs del DAR, 
CCVC i Col·legis Veterinaris o, físicament, a les Oficines Comarcals del DAR. 

                                                                             
L’OGPEC comunicarà als titulars si el passaport o el document d’identificació s’adequa a l’establert 
al Reglament 504/2008/CE i els informarà del que s’ha de realitzar en cada cas: 
 

- una verificació de la identitat de l’èquid, en cas que el passaport presentat sigui vàlid 
- la modificació del passaport antic, en cas manqui alguna dada que es pugui completar  
- l’emissió d’un nou passaport, en cas que no sigui vàlid per a la qual cosa sí requerirà 

l’actuació d’un veterinari que empleni la Secció I i el Full de declaració de dades 
 

Actualització de les dades d’un èquid 

 

El titular i/o representant emplenarà el model de “Notificació d’actualització de dades d’un 
èquid” amb les dades a canviar (canvis de la aptitud per al consum humà, canvi de nom, de titular, 
de orientació, etc.) i adjuntarà a aquesta: 

 
- el passaport original 
- la documentació acreditativa que motiva aquestes modificacions, la qual figura 

relacionada  a l’anvers de dita notificació 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural 
Direcció General d’Agricultura i 
Ramaderia 
Subdirecció General de Ramaderia 
Servei de Producció Ramadera 
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Els titulars tramitaran la documentació a l’OGPEC, directament o a través de l’Oficina Comarcal del 
DAR corresponent per la ubicació de l’explotació on es troben els animals. 
 
L’OGPEC verificarà la documentació aportada pel titular i, si s’escau, modificarà les dades 
comunicades en el Passaport mitjançant una diligència o l’emissió d’una còpia. Es gravaran les 
dades modificades a la base de dades per a la seva posterior comunicació a RIIA central. 
 
El titular rebrà una comunicació via telefònica/correu electrònic de la disponibilitat del passaport i el 
podrà recollir amb les modificacions contemplades, a la seva Oficina Comarcal.  
 

La modificació del passaport, està sotmesa a la taxa corresponent contemplada en la Llei de 
Pressupostos de la Generalitat que el titular de l’èquid, o persona autoritzada per aquest, haurà 
d’abonar pels mecanismes habituals establerts, quan vagi a retirar el passaport a l’oficina comarcal 
 

Comunicació i enregistrament de les dades de la mort dels èquids a la base de dades 

 
Els titulars, en aplicació de l’article 19 del Reglament (CE) 504/2008 i del article 25 del Real Decret 
1515/2009, quan es produeixi la mort d’un èquid de criança i renda identificat a Catalunya, la 
hauran  de comunicar a l’OGPEC o Oficina Comarcal corresponent, mitjançant: 
 
- la tramesa d’una “Notificació d’actualització de les dades d’un èquid”, on farà constar les dades 

de la baixa 
- el certificat de l’empresa de recollida de cadàvers  
- el passaport original . 
 
El termini per aquesta notificació és de 30 dies naturals, després de produïda la mort de l’èquid. 
 
L’OGPEC gravarà a l’aplicació les dades de les baixes dels animals i procedirà a : 

 
- la invalidació del passaport estampant la menció “no vàlid” a la primera pàgina. 
- l’enregistrament d’aquestes dades a la seva aplicació informàtica per comunicar-les a RIIA. 
- la destrucció del document d’identificació equina invalidant-lo de forma inequívoca 

 
En cas d’èquids registrats per associacions de caràcter nacional, els titulars comunicaran la 
mort de l’animal a l’associació corresponent de la manera que aquestes decideixin. 
 
En cas d’èquids de criança i renda identificats en altres Comunitats autònomes, els titulars 
comunicaran la mort de l’animal a l’autoritat competent de la Comunitat autònoma que hagi emès 
el passaport. 
 
NOTA:  En els casos que la mort de l’èquid s’hagi produït sota la inspecció de l’autoritat competent 

(sacrifici a escorxador o com a conseqüència del control de malalties), la responsabilitat 
de la comunicació de la mort a l’OGPEC no serà del titular, sinó de l’autoritat competent. 

 
 
 
Barcelona, 21 de juliol de 2010 


