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Sistema d'identificació del bestiar oví i cabrum
Introducció
Normativa
Unitats d'identificació
Llibre de registres
Documents de trasllat
Bases de dades

Introducció
Cròtal
El REIAL DECRET 947/2005, de 19 de juliol, estableix un sistema d'identificació i registre d'animals de les
espècies ovina i caprina d'acord amb el que disposa REGLAMENT (CE) núm. 21/2004 del Consell, de 17 de
desembre de 2003.
Aquest sistema té per objectiu aconseguir la implantació d'un sistema comú d'identificació i registre dels animals
d'aquestes espècies.
Elements bàsics
Aquest nou sistema es fonamenta en quatre elements bàsics:





Les unitats d’identificació aplicables als animals
Els registres actualitzats de cada explotació
Els documents de trasllat que han d’acompanyar els moviments dels animals
Una base de dades informatitzada que garanteixi el registre per les autoritats competents de
totes les explotacions i tots els moviments i trasllats dels ovins i cabrums en el territori de l’Estat

Animals afectats
Els animals objecte d’aplicació d’aquest nou sistema d’identificació i registre són tots aquells nascuts després del
9 de juliol de 2005. Les unitats d'identificació s'han de col·locar en els animals en un termini màxim de 6 mesos
a partir del naixement i, en qualsevol cas, abans que l'animal abandoni l'explotació en què ha nascut.
També cal identificar amb aquest nou sistema els animals importats de països tercers després del 9 de juliol de
2005.
Els animals procedents d’altres estats membres conservaran la identificació original.
No obstant això, es preveuen excepcions:
1. Animals destinats a sacrifici dins del territori espanyol, abans dels dotze mesos d’edat, els quals
s’identificaran amb un cròtal groc a l’orella esquerra, amb el codi de la seva explotació de naixement (codi
REGA).
2. Animals destinats a intercanvis intracomunitaris de sortida i exportació a tercers països, que s’identificaran
amb dos cròtals amb el codi d’identificació individual. (No cal posar-los el bol ruminal)
3. Animals de determinades races que, per raons de pes, fisiologia o d’altres motius no acceptin, rebutgin o no
retinguin els bols. En aquests casos es podrà demanar una identificació excepcional o transitòria, adreçantse a l’oficina comarcal del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural corresponent.

Animals amb identificació antiga
Els animals nascuts abans del 9 de juliol de 2005 seguiran amb la identificació que se’ls va col·locar durant
l'última actuació de sanejament. Si perden el cròtal se’ls tornarà a posar un altre cròtal del tipus matrícula,
ESCAT+4 dígits+2 lletres, que es el tipus de cròtal que es feia servir amb anterioritat a la nova norma.
En el cas que el productor vulgui identificar tot el ramat amb la nova identificació, ha de demanar l’autorització
prèvia a l'oficina comarcal corresponent, d’acord amb el procediment establert. En aquest cas el ramader te
l'obligació de mantenir el seu ramat identificat amb la nova identificació a partir d’aquell moment.

Irregularitats
Les irregularitats en matèria d’identificació i registre del bestiar oví i cabrum tindran conseqüències negatives pel
que fa al cobrament de les primes en benefici dels productors d’oví i cabrum i en els ajuts afectats per la
condicionalitat.

