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tiu, els complements d’informació o de 
documentació justificativa oportuns.

2. Les sol·licituds prèvies de permisos 
administratius són autoritzades o dene-
gades de forma motivada i per raons 
de servei públic, conjuntament per la 
Secretaria d’Estat de Funció Pública i el 
director o secretari d’Estat del departa-
ment interessat.

Article 26
La responsabilitat disciplinària per l’in-

compliment de les disposicions d’aquest 
Reglament s’ha d’apreciar d’acord amb 
el que disposa la Llei de la funció pú-
blica.

Article 27
1. En el supòsit d’esgotament de les 

hores previstes en l’article 13 del present 
Reglament és necessària la sol·licitud 
motivada i justificada prèvia per escrit al 
director o secretari d’Estat del departa-
ment, que ha d’acordar amb la persona 
interessada el sistema de recuperació de 
les hores excedides.

2. La sol·licitud és autoritzada o dene-
gada de forma motivada, conjuntament 
per la Secretaria d’Estat de Funció Pú-
blica i el director o secretari d’Estat del 
departament interessat.

Disposició addicional
El personal de l’Administració general, 

funcionaris i agents de l’Administració 
de caràcter indefinit que estiguin en pe-
ríode de prova ingressats en provisió 
externa, només poden gaudir dels per-
misos administratius retribuïts.

Disposició transitòria
A les persones que a l’entrada en vigor 

del present Reglament estiguin gaudint 
d’un permís administratiu, els són apli-
cables les condicions més favorables fins 
al venciment d’aquest permís.

Disposició derogatòria
Queda derogat el Reglament de per-

misos administratius, publicat al Butlletí 
Oficial del Principat d’Andorra, núm. 18, 
any 22, del 24 de març del 2010.

Cosa que es fa pública per a coneixe-
ment general.

Andorra la Vella, 24 d’octubre del 2012

Antoni Martí Petit 
Cap de Govern

Decret

Vist l’article 28 del text refós de la 
Llei qualificada de la nacionalitat, apro-
vada per decret legislatiu del 28 març 
del 2007;

Atès que les persones interessades 
han acreditat de forma fefaent que han 
perdut la nacionalitat d’origen en apli-
cació del que es preveu en l’article 38 
i han emès la declaració jurada corres-
ponent,

El Govern

Decreta
Reconèixer la nacionalitat andorrana 

amb plenitud de drets polítics a les per-
sones relacionades a la llista següent:

Castells Navarro, Astrid, amb efectes 
des del 20 de juliol del 2012
Daina Noves, Gemma, amb efectes des 
del 5 d’octubre del 2011
Molí Pascual, David, amb efectes des 
del 21 de novembre del 2011

L’adquisició de la nacionalitat andor-
rana de les persones interessades té 
efectes a partir de la data en què han 
perdut la nacionalitat o les nacionalitats 
que tenien.

Cosa que es fa pública per a coneixe-
ment general.

Andorra la Vella, 31 d’octubre del 2012

Antoni Martí Petit 
Cap de Govern

Decret 
d’aprovació del Reglament 
pel qual s’estableixen els 
mètodes d’identificació 
dels èquids

Exposició de motius
Vist el Reglament d’aplicació de la 

decisió 2/1999 del Comitè Mixt CE-An-
dorra, del 7 de juny del 2000, pel qual 
es regulen els intercanvis, les importa-
cions i les exportacions d’animals vius 
i productes d’origen animal destinats al 
consum humà;

Vista la Directiva 90/426/CEE del Con-
sell de la Unió Europea, del 26 de juny 

de 1990, relativa a les condicions de po-
licia sanitària que regulen els moviments 
d’èquids i les importacions d’èquids pro-
cedents de països tercers i, en particular, 
l’article 4.4;

Vista la Directiva 90/427/CEE del Con-
sell de la Unió Europea, del 26 de juny 
de 1990, relativa a les condicions zoo-
tècniques i genealògiques que regulen 
els intercanvis intracomunitaris d’èquids 
i, en particular, l’article 4.2.c, 4.2.d, el 
segon guió de l’article 6.2 i el primer 
paràgraf de l’article 8.1;

Vist el reglament CE núm. 504/2008 
del 6 de juny del 2008, pel qual s’apli-
quen les directives 90/426/CEE i 90/427/
CEE referents als mètodes d’identificació 
d’èquids;

Atès que tots els èquids nascuts o im-
portats a Andorra, de conformitat amb 
aquest Reglament, s’han d’identificar mit-
jançant un document d’identificació únic, 
cal preveure disposicions especials quan 
la situació dels animals com a èquids de 
criança i de renda passi a ser d’èquids 
registrats, d’acord amb la definició de 
l’article 117.c, del reglament d’aplicació 
de la decisió 2/1999;

Tenint en compte que la utilització 
pràctica d’identificadors electrònics 
(transponedors) d’èquids ja és corrent a 
escala internacional, aquesta tecnologia 
s’ha d’utilitzar per assegurar l’existència 
d’una estreta relació entre l’animal i els 
mitjans d’identificació. Els èquids s’han 
de marcar amb un microxip, tot i que 
s’han de preveure mètodes alternatius 
de verificació de la identitat de l’animal, 
sempre que aquests mètodes alternatius 
ofereixin garanties equivalents per evitar 
una múltiple expedició de documents 
d’identificació;

En nom de la coherència amb la le-
gislació comunitària, els mètodes d’iden-
tificació d’èquids que preveu aquest 
Reglament s’han d’aplicar a conseqüèn-
cia de l’aplicació del protocol sobre 
qüestions veterinàries complementari a 
l’acord Andorra-CEE. Aquests mètodes 
s’han d’ajustar als principis establerts 
per les organitzacions de criança, pels 
quals s’estableixen els criteris per a 
l’autorització o el reconeixement de les 
organitzacions i associacions que portin 
o creïn llibres genealògics per a èquids 
registrats. De conformitat amb aquesta 
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decisió, incumbeix a l’organització o as-
sociació que porti el llibre genealògic 
d’origen de la raça establir principis so-
bre un sistema d’identificació d’èquids i 
sobre la divisió del llibre genealògic en 
classes, així com sobre els ascendents 
que s’hi introdueixen.

Atès que el Padral, tal com es defineix 
a la Llei d’agricultura i ramaderia, és el 
registre dels animals de renda que es 
crien en les explotacions que es troben 
dins el territori del Principat d’Andor-
ra, i com a tal s’ha de mantenir amb 
el control corresponent sobre l’emissió 
dels documents d’identificació, que s’ha 
d’actualitzar amb el registre d’un conjunt 
mínim de dades pertinents per a l’emis-
sió d’aquests documents;

Atès que l’emissió del passaport equí 
és compatible amb el lliurament del 
document d’identificació equina (DIE) 
descrit al Reglament del Padral i de la 
tinença de bestiar de renda;

Vist que un sistema Universal Equine 
Life Number (UELN, nombre permanent 
equí universal) s’ha acordat a escala 
mundial entre les organitzacions prin-
cipals de criadors de cavalls i de com-
petició, que el sistema UELN s’adapta al 
registre tant dels èquids registrats com 
dels èquids de criança i de renda i que 
Andorra té assignat el codi 020001;

Atesa la necesitat d’harmonitzar els 
sistemes d’identificació dels animals de 
l’espècie equina i d’adequar-los a la nor-
mativa europea actual;

D’acord amb l’article 6 de la Llei 
14/2012, del 12 de juliol, de salut animal 
i seguretat alimentària;

A proposta del ministre d’Economia i 
Territori, el Govern, en la sessió del 31 
d’octubre del 2012 acorda:

Article únic
S’aprova el Reglament pel qual s’esta-

bleixen els mètodes d’identificació dels 
èquids, que entra en vigor al cap de vint 
dies de ser publicat al Butlletí Oficial del 
Principal d’Andorra.

Disposició transitòria
Els propietaris dels èquids inscrits 

al Padral disposen de tres mesos per 
adaptar la identificació i el registre dels 
animals de la seva propietat als mètodes 
descrits en aquest Reglament.

Disposició derogatòria
Queden derogades totes les normes de 

rang igual o inferior que s’oposin al que 
s’estableix en aquest Reglament.

Reglament 
pel qual s’estableixen els 
mètodes d’identificació 
dels èquids
Capítol primer. Objecte, àmbit 
d’aplicació i definicions

Article 1 
Objecte i àmbit d’aplicació

Aquest Reglament estableix les nor-
mes sobre la identificació d’èquids:

a) nascuts al Principat d’Andorra, o

b) despatxats de lliure pràctica al Prin-
cipat d’Andorra.

Article 2 
Definicions

1. D’acord amb aquest Reglament, 
s’apliquen les definicions dels articles 
109 i 117 del reglament d’aplicació de 
la Decisió 2/1999.

2. Així mateix, s’entén per:

a) titular: qualsevol persona física o ju-
rídica que sigui propietària, posseei-
xi o que sigui el responsable de tenir 
cura d’un animal equí, amb finalitats 
lucratives o sense, a títol permanent o 
temporal, fins i tot durant el seu trans-
port, en mercats o durant competici-
ons, curses o actes culturals;

b) transponedor: un dispositiu d’iden-
tificació per radiofreqüència passiu i 
només de lectura:

i) que compleixi la norma ISO 
11784 i apliqui la tecnologia HDX 
o FDX-B, i

ii) que pugui ser llegit per un dis-
positiu de lectura compatible amb 
la norma ISO 11785, a una distància 
mínima de 12 cm;

c) èquid o animal equí: un mamífer so-
lípede salvatge o domesticat de qual-
sevol espècie del gènere equus de 
la família equidae, i els seus encre-
uaments;

d) nombre permanent únic: un codi 
alfanumèric únic de quinze dígits 
que reuneixi informació sobre cada 
animal equí i la base de dades i el 
país on s’hagi registrat la informació 
per primera vegada, de conformitat 
amb el sistema de codificació UELN 
(Universal Equine Life Number), i que 
inclogui:

i) un codi d’identificació compatible 
UELN, de sis dígits, per a la base 
de dades esmentada a l’article 21.1; 
seguit de

ii) un número d’identificació indivi-
dual de nou dígits assignat a l’ani-
mal equí.

Capítol segon. Document 
d’identificació

Article 3 
Principis generals i obligació 
d’identificació dels èquids

1. Els èquids esmentats a l’article 1 no 
es podran posseir a menys que s’iden-
tifiquin de conformitat amb aquest Re-
glament.

2. Quan el titular no sigui propietari 
de l’animal equí, ha d’actuar, en el marc 
d’aquest Reglament, en nom de la perso-
na física o jurídica que sigui propietària 
de l’animal (el propietari) mitjançant un 
acord entre tots dos.

3. D’acord amb aquest Reglament, el 
sistema d’identificació dels èquids consta 
dels elements següents:

a) un document d’identificació perma-
nent únic, anomenat passaport equí;

b) un mètode per garantir un vincle 
inequívoc entre el document d’iden-
tificació i l’animal equí;

c) una base de dades que registri, amb 
un número d’identificació únic, els 
detalls identificatius relatius a l’ani-
mal i que permeti editar el document 
d’identificació per part de l’entitat 
emissora.

Article 4 
Entitats emissores de documents 
d’identificació d’èquids

Les entitats emissores de documents 
d’identificació d’èquids són les se-
güents:

1. El Departament d’Agricultura, gestor 
del Padral.
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2. L’organització o l’associació que 
gestiona el llibre genealògic d’una raça 
d’èquids, autoritzada o reconeguda 
oficialment pel Govern, per als èquids 
registrats.

Article 5 
Identificació dels èquids nascuts a 
Andorra

1. Els èquids nascuts a Andorra s’han 
d’identificar mitjançant un document 
d’identificació únic de conformitat amb 
el model de document d’identificació 
d’èquids que s’estableix a l’annex I (pas-
saport equí). Aquest document s’emet 
per a tota la vida de l’animal.

El document d’identificació s’ha d’im-
primir en un format indivisible, amb en-
trades per a la inserció de la informació 
sol·licitada d’acord amb les seccions se-
güents:

a) en el cas dels èquids registrats, sec-
cions de la I a la X;

b) en el cas d’èquids de criança i de 
renda, almenys les seccions I, III, IV, 
i de la VI a la IX.

2. L’organisme emissor s’ha d’asse-
gurar que no s’emeti cap document 
d’identificació per a un animal mentre 
no s’ompli de manera adequada com a 
mínim la secció I.

3. Els èquids registrats s’han d’iden-
tificar en el document d’identificació 
segons les normes dels organismes 
emissors esmentats a l’article 4 d’aquest 
Reglament.

4. En el cas dels èquids registrats, l’or-
ganisme emissor ha de completar a la 
secció II del document d’identificació 
la informació que figura en el certificat 
d’origen.

De conformitat amb els principis de 
l’organització de criadors autoritzada o 
reconeguda que manté el llibre gene-
alògic d’origen de la raça de l’animal 
equí registrat en qüestió, el certificat 
d’origen ha d’incloure una informació 
genealògica completa, la secció del lli-
bre genealògic i, quan s’hagi definit, la 
classe de la secció principal en la qual 
s’inscriu l’animal.

5. A l’efecte d’obtenció d’un document 
d’identificació, el titular o el propietari 
ha d’omplir una sol·licitud, dins el termi-
ni que preveu l’apartat 6 d’aquest article, 

davant l’organisme emissor, i ha de pro-
porcionar tota la informació necessària 
per complir amb el que disposa aquest 
Reglament.

6. Els èquids nascuts a Andorra s’han 
d’inscriure al Padral en el termini de set 
dies i s’han d’identificar de conformitat 
amb aquest Reglament abans del 31 de 
desembre de l’any del naixement de 
l’animal equí o en un termini de sis me-
sos a partir de la data de naixement, en 
funció de la data que sigui més tardana 
com a límit, i en qualsevol cas abans que 
abandonin l’explotació de naixement.

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

8. El document d’identificació no es 
pot duplicar ni substituir, llevat del cas 
de pèrdua o deteriorament i exclusiva-
ment en les condicions especificades en 
els articles 16 i 17 d’aquest Reglament.

Article 6 
Excepció aplicable a la formalització 
de la secció I del document 
d’identificació

No obstant el que indica l’article 5, 
apartat 2, quan un transponedor estigui 
implantat de conformitat amb l’article 11, 
o s’apliqui una marca alternativa indivi-
dual, indeleble i visible, de conformitat 
amb l’article 12, no és necessari indicar la 
informació que es preveu al capítol “des-
cripció” de la secció I, part A, ni al capítol 
”esquema” de la secció I, part B, del docu-
ment d’identificació; en comptes d’omplir 
l’esquema es pot utilitzar una fotografia o 
una imatge que contingui els detalls sufi-
cients per identificar l’animal equí.

Article 7 
Excepcions relatives a la identificació 
de determinats èquids que viuen en 
condicions salvatges o semisalvatges

No obstant el que disposen els apar-
tats 1, 3 i 5 de l’article 5, el Departament 
d’Agricultura pot decidir que els èquids 
que constitueixin poblacions definides 
que viuen en condicions de llibertat en 
determinades àrees, incloses les reserves 
naturals, degudament autoritzades, s’han 
d’identificar de conformitat amb l’article 
5 només si es treuen fora d’aquestes 
àrees o si es domestiquen.

Article 8 
Identificació de l’èquid importat

1. El titular o el propietari han d’in-
troduir una petició per obtenir un do-
cument d’identificació o el registre del 
document d’identificació existent a la 
base de dades de l’organisme emissor 
competent, en un termini de catorze dies 
després de la finalització del procedi-
ment duaner, quan:

a) els èquids s’importen a Andorra, 
o

b) l’admissió temporal es transformi 
en permanent.

2. Quan un animal equí, d’acord amb 
l’apartat 1 d’aquest article, vagi acom-
panyat de documents que no s’ajustin a 
l’article 5, apartat 1, o no tinguin deter-
minada informació necessària de confor-
mitat amb aquest Reglament, l’organisme 
emissor, a petició del titular o el propie-
tari s’ha d’ocupar del següent:

a) completar aquests documents per-
què compleixin els requisits de l’ar-
ticle 5; i

b) registrar les dades d’identificació 
d’aquest animal equí i la informació 
complementària a la base de dades de 
conformitat amb l’article 21.

3. Quan els documents que acompa-
nyen els èquids, esmentats a l’apartat 1 
d’aquest article, no es puguin modificar 
per complir els requisits dels apartats 1 
i 2 de l’article 5, no es consideren vàlids 
pel que fa a la identificació, de confor-
mitat amb aquest Reglament.

Quan els documents esmentats en el 
paràgraf primer es tornin a l’organisme 
emissor o aquest organisme els invalidi, 
aquest fet s’ha de registrar a la base de 
dades que preveu l’article 21 i els èquids 
s’han d’identificar de conformitat amb 
l’article 5.

Capítol tercer. Controls necessaris 
abans de l’emissió dels documents 
d’identificació i dels transponedors

Article 9 
Verificació dels documents 
d’identificació únics emesos per als 
èquids

Abans d’emetre un document d’identi-
ficació, l’organisme emissor o la persona 
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que actuï en el seu nom ha de prendre 
totes les mesures adequades per:

a) verificar que aquest document 
d’identificació no s’hagi emès anterior-
ment per a l’animal equí en qüestió;

b) evitar l’emissió fraudulenta de do-
cuments d’identificació múltiples per 
al mateix animal equí.

Aquestes mesures suposaran almenys 
la consulta dels documents adequats i 
dels registres electrònics disponibles, 
el control de l’animal per detectar qual-
sevol senyal o marca que mostri una 
identificació anterior i l’aplicació de les 
mesures que preveu l’article 10.

Article 10 
Mesures per detectar un marcatge 
actiu anterior dels èquids

1. Les mesures esmentades a l’article 9 
han d’incloure, almenys, les destinades 
a detectar:

a) qualsevol microxip implantat prè-
viament que utilitzi un dispositiu de 
lectura que compleixi les norma ISO 
11785 i sigui capaç de llegir els trans-
ponedors HDX i FDX-B almenys quan 
el lector estigui en contacte directe 
amb la superfície corporal en el lloc 
on se sol implantar un transponedor 
en circumstàncies normals;

b) qualsevol signe clínic que indiqui 
que un microxip implantat prèviament 
ha estat extret quirúrgicament;

c) qualsevol marca alternativa en l’ani-
mal aplicada de conformitat amb l’ar-
ticle 12.

2. Quan les mesures que preveu l’apar-
tat 1 indiquin l’existència d’un microxip 
implantat prèviament, o de qualsevol altra 
marca alternativa aplicada de conformitat 
amb l’article 12, l’organisme emissor ha 
de prendre les mesures següents:

a) en el cas dels èquids nascuts a 
Andorra o en un estat membre de la 
UE, ha d’emetre un duplicat o un do-
cument d’identificació substitutiu de 
conformitat amb els articles 16 o 17;

b) en el cas dels èquids importats, ha 
d’actuar de conformitat amb l’article 
8, apartat 2.

3. Quan les mesures previstes en 
l’apartat 1, lletra b, indiquin l’existència 
d’un microxip implantat prèviament, o 

les mesures que preveu l’apartat 1, lletra 
c, assenyalin l’existència d’una altra mar-
ca alternativa, l’organisme emissor ha 
d’introduir aquesta informació de mane-
ra adequada en la part A i en l’esquema 
de la part B de la secció I del document 
d’identificació.

4. Quan quedi confirmada l’extracció 
indocumentada d’un transponedor o d’una 
marca alternativa que preveu l’apartat 3 
d’aquest article en un animal equí nascut a 
Andorra o a la UE, l’organisme emissor ha 
d’emetre un document d’identificació subs-
titutiu de conformitat amb l’article 17.

Article 11 
Mètodes electrònics de verificació de 
la identitat

1. L’organisme emissor ha de procu-
rar que, en el moment de la primera 
identificació, l’animal equí estigui mar-
cat activament amb la implantació d’un 
microxip.

El Departament d’Agricultura designa 
els veterinaris oficials, així com els vete-
rinaris legalment establerts amb els quals 
s’estableixi un conveni de col·laboració, 
com a persones habilitades per efectuar 
aquestes operacions.

2. El microxip s’ha d’implantar per 
via parenteral en condicions asèptiques 
entre el clatell i la creu, enmig del coll, 
a la zona del lligament nucal.

No obstant això, el Departament 
d’Agricultura pot autoritzar la implan-
tació del microxip en un lloc diferent 
del coll de l’animal equí, a condició que 
aquesta implantació alternativa no alteri 
el benestar de l’animal ni augmenti el 
risc de migració del transponedor en 
comparació amb el mètode indicat en 
el paràgraf primer.

3. Quan el transponedor estigui im-
plantat de conformitat amb els apartats 
1 i 2, l’organisme emissor ha d’introduir 
la informació següent en el document 
d’identificació:

a) en la secció I, part A, punt 5, al-
menys els últims quinze dígits del codi 
transmès pel microxip i mostrat pel lec-
tor després de la implantació i, si es-
cau, una etiqueta adhesiva amb un codi 
de barres o una reproducció d’aquest 
codi en el qual figurin almenys aquests 
últims quinze dígits del codi transmès 
pel microxip;

b) en la secció I, part A, punt 11, la 
signatura i el segell de la persona es-
mentada a l’apartat 1 que hagi efec-
tuat la identificació i la implantació 
del microxip;

c) en els punts 12 o 13 de l’esquema 
que figura a la secció I, part B, el lloc 
d’implantació del microxip en l’ani-
mal equí en funció del costat en què 
s’hagi implantat.

4. No obstant el que indica l’apartat 
3, lletra a, d’aquest article, en un animal 
equí marcat amb un transponedor prè-
viament implantat que no compleixi les 
normes definides a l’article 2, apartat 2, 
lletra b, s’insereix el nom del fabricant 
o del sistema de lectura a la secció I, 
part A, punt 5, del document d’iden-
tificació.

Article 12 
Mètodes alternatius per a la 
verificació de la identitat

1. No obstant el que disposa l’article 
11, apartat 1, es pot autoritzar la iden-
tificació d’èquids mitjançant mètodes 
alternatius adequats, incloses les mar-
ques, que aportin garanties científiques 
equivalents que, sols o combinats, as-
seguren la verificació de la identitat de 
l’animal equí i eviten de manera eficaç 
la doble emissió de documents d’iden-
tificació (mètode alternatiu).

L’organisme emissor ha de garantir 
que no s’emeti cap document d’identifi-
cació per a un animal equí, llevat que el 
mètode alternatiu esmentat al paràgraf 
primer s’introdueixi en la secció I, part A, 
del document d’identificació i es registri 
a la base de dades de conformitat amb 
l’article 21, apartat 1, lletra f.

2. Quan s’utilitzi un mètode alter-
natiu, el titular ha de proporcionar la 
manera d’accedir a aquesta informació 
d’identificació o, si escau, ha d’assumir 
els costos de verificació de la identitat 
de l’animal.

Capítol quart. Moviment i transport 
d’èquids

Article 13 
Moviment i transport d’èquids 
registrats i d’èquids de criança i 
renda

1. El document d’identificació ha 
d’acompanyar en tot moment els èquids 
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registrats i els èquids de criança i ren-
da.

2. No obstant el que disposa l’apartat 
1, els èquids esmentats en aquest apartat 
podran no anar acompanyats del docu-
ment d’identificació quan:

a) estiguin estabulats o pasturant, i el 
titular pugui presentar el document 
d’identificació al més aviat possible;

b) es desplacin temporalment a peu:
i) ja sigui als voltants de l’explotació 
dins d’Andorra, de manera que pu-
gui presentar el document d’identifi-
cació en un termini de tres hores;

ii) ja sigui durant la transhumància 
dels èquids cap a les pastures d’estiu 
o des d’ells i puguin presentar els 
documents d’identificació en l’ex-
plotació de sortida;

c) no estiguin deslletats i acompanyin 
la seva mare o la dida;

d) participin en un entrenament o en 
un assaig o esdeveniment de competi-
ció eqüestre que els obligui a abando-
nar el lloc on se celebri la competició 
o l’esdeveniment;

e) siguin moguts o transportats en 
una situació d’emergència relaciona-
da amb ells mateixos o amb l’explo-
tació a la qual pertanyen.

Article 14 
Excepció per a determinats 
moviments i transport amb 
documents d’identificació simplificats 
o sense

No obstant el que disposa l’article 13, 
apartat 1, el Departament d’Agricultura 
pot autoritzar el moviment o el transport 
dins del país dels èquids a què fa refe-
rència aquest apartat no acompanyats 
del passaport equí, a condició que vagin 
acompanyats del document d’identifica-
ció equina (DIE) o, en el cas d’animals 
importats en règim temporal, d’un docu-
ment simplificat anomenat “targeta intel-
ligent”, emès per l’organisme emissor del 
document d’identificació i que contingui 
la informació del codi del transponedor 
i del titular o propietari.

Article 15 
Moviment i transport d’èquids 
d’abastament

1. El document d’identificació emès 
de conformitat amb l’article 5, apartat 
1, o amb l’article 8 ha d’acompanyar els 
èquids d’abastament quan siguin moguts 
o transportats a l’escorxador.

2. No obstant el que disposa l’apartat 
1, el Departament d’Agricultura pot au-
toritzar que un animal equí d’abastament 
que no s’hagi identificat de conformitat 
amb l’article 5 sigui transportat direc-
tament de l’explotació de naixement a 
l’escorxador a condició que:

a) l’animal tingui menys de dotze me-
sos i els seus incisius laterals de llet 
portin estrelles dentals visibles;

b) hi hagi una traçabilitat ininterrom-
puda des de l’explotació de naixement 
fins a l’escorxador;

c) l’animal es pugui identificar indivi-
dualment durant el transport a l’escor-
xador de conformitat amb els articles 
11 o 12;

d) l’enviament vagi acompanyat de la 
informació sobre la cadena alimentària 
i inclogui una referència a la identifi-
cació individual esmentada en la lle-
tra c d’aquest apartat.

Capítol cinquè. Duplicat, 
substitució i suspensió dels 
documents d’identificació

Article 16 
Duplicat dels documents 
d’identificació

1. Quan es perdi el document d’identi-
ficació original, però es pugui determinar 
la identitat de l’animal equí, principal-
ment pel codi transmès pel microxip o 
pel mètode alternatiu, i es pugui mostrar 
una declaració de propietat, l’organisme 
emissor esmentat a l’article 4 ha d’emetre 
un duplicat del document d’identificació 
amb una referència al nombre perma-
nent únic i ha de marcar clarament el 
document com a tal (duplicat del docu-
ment d’identificació).

En aquests casos, l’animal s’ha de 
classificar en la secció IX, part II, del 
duplicat del document d’identificació 
com a “no destinat al sacrifici per al con-
sum humà”.

La informació sobre el duplicat del 
document d’identificació emès i la clas-
sificació de l’animal equí a la secció IX 
d’aquest document s’han d’introduir te-
nint en compte el nombre permanent 
únic a la base de dades esmentada a 
l’article 21.

2. No obstant el que disposa l’apar-
tat 1, paràgraf segon, el Departament 
d’Agricultura pot decidir suspendre la 
situació de l’animal equí com a destinat 
al sacrifici per al consum humà durant 
un període de sis mesos quan el titular 
pugui demostrar satisfactòriament en 
un termini de trenta dies a partir de la 
data declarada de pèrdua del document 
d’identificació que la situació de l’animal 
destinat al sacrifici per al consum humà 
no s’ha vist compromesa per cap trac-
tament mèdic.

A aquest efecte, el Departament 
d’Agricultura ha d’introduir la data de 
començament del període de suspensió 
de sis mesos a la primera columna de la 
secció IX, part III, del duplicat del docu-
ment d’identificació i n’ha de completar 
la tercera columna.

3. Quan el document d’identificació 
original perdut l’hagi emès un organisme 
emissor amb seu a un país estranger, en 
els termes de l’article 4, apartat 2, aquest 
organisme ha d’emetre el duplicat del 
document d’identificació, que es trame-
trà al titular o al propietari a través de 
l’organisme emissor o del Departament 
d’Agricultura.

En aquests casos, l’animal equí es clas-
sifica en la secció IX, part II, del duplicat 
del document d’identificació com a “no 
destinat al sacrifici per al consum humà” 
i l’entrada a la base de dades a la qual es 
fa referència a l’article 21, apartat 1, lletra 
l, s’hi ha d’adaptar en conseqüència.

No obstant això, el duplicat del do-
cument d’identificació el pot emetre un 
organisme emissor, en els termes de l’ar-
ticle 4, que registri els èquids d’aquesta 
raça, o un organisme emissor que registri 
èquids a aquest efecte en el lloc on es 
trobi l’animal equí, si l’organisme emis-
sor d’origen hi està d’acord.

4. Si el document d’identificació ori-
ginal perdut el va emetre un organisme 
emissor que ja no existeix, el duplicat del 
document d’identificació l’ha d’emetre 
un organisme emissor allà on es trobi 
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l’animal equí de conformitat amb l’apar-
tat 1.

Article 17 
Document d’identificació substitutiu

Quan es perdi el document d’identifi-
cació original i no es pugui determinar 
la identitat de l’animal equí, l’organis-
me emissor on es trobi l’animal equí ha 
d’emetre un document d’identificació 
substitutiu que s’ha d’assenyalar clara-
ment com a tal i ha de complir els requi-
sits de l’article 5, apartat 1, lletra b.

En aquests casos, l’animal equí es 
classifica a la secció IX, part II, del do-
cument d’identificació substitutiu com 
a “no destinat al sacrifici per al consum 
humà”.

La informació que figuri en el docu-
ment d’identificació substitutiu emès, i 
la situació de registre i la classificació 
de l’animal equí a la secció IX del docu-
ment, s’han d’adaptar segons la base de 
dades esmentada a l’article 21, tenint en 
compte el nombre permanent únic.

Article 18 
Suspensió dels documents 
d’identificació per als moviments dels 
èquids

El veterinari oficial ha de suspendre 
la validesa del document d’identificació 
per als moviments dels èquids i ho ha 
d’indicar de manera adequada a la secció 
VIII del document quan un animal equí 
es trobi en una explotació o procedeixi 
d’una explotació:

a) subjecta a una mesura de prohi-
bició, o

b) situada en un territori no exempt 
de pesta equina o en una part d’aquest 
territori.

Capítol sisè. Mort d’èquids i èquids 
destinats al sacrifici per al consum 
humà i registre de medicaments

Article 19 
Mort d’èquids

1. Quan es produeixi el sacrifici o la 
mort de l’animal equí, s’han de prendre 
les mesures següents:

a) s’ha d’evitar un ús fraudulent pos-
terior del microxip, especialment mit-
jançant la recuperació, la destrucció o 
l’eliminació in situ;

b) el document d’identificació s’ha 
d’invalidar amb l’estampa de la men-
ció “no vàlid”, almenys a la prime-
ra pàgina;

c) s’ha d’enviar un certificat a l’orga-
nisme emissor en el qual es faci refe-
rència al nombre permanent únic de 
l’animal equí i en el qual s’indiqui que 
aquest animal ha estat sacrificat o ha 
mort, amb la data de la mort, i

d) s’ha de destruir el document d’iden-
tificació invalidat.

2. Les mesures que preveu l’apartat 1 
les ha d’efectuar o supervisar:

a) el veterinari oficial:
i) en cas de sacrifici o mort com a 
conseqüència del control de ma-
lalties, o

ii) després del sacrifici de l’animal; 
o bé

b) l’organisme encarregat de la gestió 
dels residus carnis en el cas d’elimina-
ció o transformació de la canal en un 
centre degudament autoritzat.

3. Quan, com es requereix a l’apartat 
1, lletra a, el transponedor 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 
que contingui el microxip no apta per 
al consum humà.

4. No obstant el que disposa l’apartat 
1, lletra d, i sense perjudici de les regles 
impreses en el document d’identificació 
per l’organisme emissor, el Departament 
d’Agricultura pot adoptar mesures per 
retornar el document invalidat.

5. En tots els casos de mort o pèr-
dua de l’animal equí no esmentat en 
aquest article, el titular ha de retornar el 
document d’identificació a l’organisme 
emissor adequat a què es fa referèn-
cia a l’article 4, en un termini de trenta 
dies després de la mort o pèrdua de 
l’animal.

Article 20 
Èquids destinats al sacrifici per 
al consum humà i registre de 
medicaments

1. Un animal equí es considera des-
tinat al sacrifici per al consum humà, 
llevat que se certifiqui de manera irre-
versible el contrari a la secció IX, part 

II, del document d’identificació amb la 
signatura de:

a) el titular o el propietari, a la seva 
pròpia discreció, o

b) el titular i el veterinari responsable, 
que actua d’acord amb la reglamenta-
ció sobre medicaments veterinaris.

2. Abans d’iniciar qualsevol tractament 
de prescripció excepcional a èquids de 
medicaments veterinaris autoritzats per 
a espècies no productores d’aliments, o 
a qualsevol altre tractament que com-
porti l’administració d’un medicament 
autoritzat, el veterinari responsable ha 
de determinar la situació de l’animal 
equí, ja sigui com a animal destinat al 
sacrifici per al consum humà, que és el 
cas per defecte, ja sigui com a animal 
no destinat al sacrifici per al consum 
humà, com figura a la secció IX, part II, 
del document d’identificació.

3. Si el tractament a què es fa referèn-
cia en l’apartat 2 d’aquest article no està 
permès per a un animal equí destinat al 
sacrifici per al consum humà, el veteri-
nari responsable s’ha d’assegurar que 
l’animal equí en qüestió sigui declarat 
de forma irreversible com a “no destinat 
al sacrifici per al consum humà”:

a) emplenant i signant la secció IX, part 
II, del document d’identificació, i

b) invalidant la secció IX, part III, del 
document d’identificació.

4. Quan un animal equí s’hagi de sot-
metre a un tractament amb alguna de les 
substàncies actives incloses a la llista de 
substàncies essencials per al tractament 
d’èquids, el veterinari responsable ha 
d’introduir en la secció IX, part III, del 
document d’identificació, la informació 
requerida sobre el medicament.

El veterinari responsable ha d’ano-
tar la data de l’última administració del 
medicament, d’acord amb el que s’hagi 
prescrit, i ha d’informar el titular sobre 
la data de finalització del temps d’es-
pera fixat.

Capítol setè. Registres

Article 21 
Base de dades

1. En emetre el document d’identifica-
ció o en registrar els documents d’identi-
ficació emesos anteriorment, l’organisme 
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emissor ha de registrar com a mínim la 
informació següent sobre l’animal equí 
a la base de dades pròpia:

a) nombre permanent únic;

b) espècie;

c) sexe;

d) color;

e) data de naixement (dia, mes i 
any);

f) si escau, els últims quinze dígits del 
codi transmès pel microxip o el codi 
transmès per un dispositiu d’identifi-
cació per radiofreqüència que no com-
pleixi amb la norma definida a l’article 
2, apartat 2, lletra b, acompanyat d’in-
formació sobre el sistema de lectura 
requerit o el mètode alternatiu;

g) país de naixement;

h) data d’emissió i qualsevol modifica-
ció del document d’identificació;

i) nom i adreça de la persona destina-
tària del document d’identificació;

j) situació de l’animal (èquid registrat 
o èquid de criança i renda);

k) nom de l’animal (nom de naixement 
i, si escau, nom comercial);

l) situació coneguda de l’animal que 
no està destinat al sacrifici per al con-
sum humà;

m) informació sobre qualsevol dupli-
cat o document d’identificació subd-
titutiu de conformitat amb els articles 
16 i 17;

n) la data notificada de la mort de 
l’animal.

2. L’organisme emisor ha de mantenir 
registrada la informació esmentada a 
l’apartat 1 d’aquest article a la seva base 
de dades durant un mínim de trenat-cinc 
anys o almenys fins a dos anys després 
de la data de la mort de l’animal equí 
comunicada de conformitat amb l’article 
19, apartat 1, lletra c.

3. Immediatament després de registrar 
la informació esmentada a l’apartat 1 
d’aquest article, l’organisme emisor ha 
de comunicar la informació assenyalada 
a les lletres a a la f i a la n de l’apar-
tat esmentat a la base de dades central 
del país de naixement de l’animal equí, 
si aquesta base de dades central està 

disponible de conformitat amb l’article 
23.

Article 22 
Comunicació del codi de les bases de 
dades dels organismos emissors

El Departament d’Agricultura ha de 
comunicar els noms, les adreces, les da-
des de contacte i el codi d’identificació 
compatible amb l’UELN (Universal Equi-
ne Life Number) de sis dígits de les bases 
de dades dels organismes emissors als 
estats membres de la UE, d’acord amb 
l’article 4, assistència mútua, de la deci-
sió 2/1999 del Comitè Mixt CE-Andorra, 
i al públic en un lloc web.

Article 23 
Bases de dades centrals

El Departament d’Agricultura pot de-
cidir que tot organisme emissor auto-
ritzat ha d’integrar tota la informació 
esmentada a l’article 21 sobre els èquids 
identificats per aquest organisme en la 
base de dades central (Padral), o que la 
base de dades de l’organisme emissor 
s’ha de posar en xarxa amb aquesta base 
de dades central.

Capítol vuitè. Infraccions i sancions

Article 24 
Disposicions relatives a les 
infraccions i a les sancions

Les infraccions relatives a l’incompli-
ment de les disposicions contingudes en 
aquest Reglament se sancionen d’acord 
amb el que preveuen els articles del 33 
al 39 de la Llei 13/2012, del 12 de juliol, 
de tinença i de protecció d’animals, els 
articles del 81 al 89 de la Llei 14/2012, 
del 12 de juliol, de salut animal i segure-
tat alimentària, i els articles del 25 al 29 
de la Llei d’agricultura i ramaderia, del 
22 de juny del 2000, sense perjudici de 
les responsabilitats civils o penals o d’un 
altre ordre que hi puguin concórrer.

Cosa que es fa pública per a coneixe-
ment general.

Andorra la Vella, 31 d’octubre del 2012

Antoni Martí Petit 
Cap de Govern
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ANNEX I
PASSAPORT EQUÍ

PASSAPORT EQUÍ

NOM / Nombre / Nom / Name:

CODI TRANSPONEDOR/Código transpondedor

Code du transponder/Transponder code

RAÇA / Raza / Race / Breed:

SEXE / Sexo / Sexo / Sex:

DATA DE NAIXEMENT /
Fecha de nacimiento / 

Date de naissance /

Date of birth:

<<Microxip>>

<<UELN>>

<<Nom cavall>>

<<Sexe>>

<<Raça>>

<<Data naixement>>

NÚMERO PERMANENT ÚNIC / Número permanente único / 

 !"#$%&!'()!*&+,(+*'-(./0-(%'&1&2'()!*&3(4*&'!"5*$6

278 &9:9;7<=
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2
Decisió Núm. 2/1999 del Comitè Mixt CE-ANDORRA del 22 de desembre del 1999
(2000/105/CE) (DO nºL31 de 5/02/2000) (BOPA Núm. 3 de 19/01/00)

Decisión Nº 2/1999 del Comité Mixto CE-ANDORRA de 22 de diciembre de 1999
(2000/105/CE) (DO nºL31 de 5 /02/2000) (BOPA Núm. 3 de 19/01/00)

Décision Nº 2/1999 del Comité Mixte CE-ANDORRE du 22 de décembre 1999
(2000/105/CE) (DO nºL31 de 5/02/2000) (BOPA Núm. 3 de 19/01/00)

Decision No 2/1999 of the CE-ANDORRA Join Committee of 22 december 1999
(2000/105/CE) (OJ nºL31 of 5/02/2000) (BOPA Num. 3 of 19/01/00)

 

INSTRUCCIONS PER A LA UTILITZACIÓ D’AQUEST PASSAPORT
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INSTRUCCIONES PARA LA UTILIZACIÓN  DE ESTE PASAPORTE

 !"A'(&")*'*)+,(&".&5&"'&,"/0),&'+"&2"3+,0*(+"/2./4/'/56&"K"2+"'&"0+./78*,\"&6"+,.&2".&"'%'"
'&88/+2&'"2/"6*"2%0&,*8/;2<"*"&=8&)8/;2".&"6*"'&88/;2">"$%&")+.,\"8+6+8*,'&"&2"6*")*,(&"8&2(,*6!"
A2" &6" 8*'+".&" 6+'" ]$%/.+'" ,&B/'(,*.+'<")+.,\" 8+0)6&(*,'&" 8+2"%2*")\B/2*"*./8/+2*6" 8+2" 6*"
B&2&*6+BD*".&6"*2/0*6!

Esp

And
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 !"#$"%&'&%()*+"+'*&),"-(.%/+'*("0+"$&'"'12/1+3*+'"'+--1(3+'4

" &5"+3"+$"-&'("0+"$('"67/10('")+21'*)&0('8"'+--1(3+'"9"&":;
" <5"+3"+$"-&'("0+"67/10('"0+"-)1&3=&">"0+")+3*&8"&$".+3('"$&'"'+--1(3+'"98"9998"9?">"?9"&"9:!

@!"A+<+"&-(.%&B&)"&$"&31.&$"+3"'/'"0+'%$&=&.1+3*('">"'+)"%)+'+3*&0("'1+.%)+"7/+"'+&"'($1-1*&0("%()"
la autoridad competente.

C!"D('"0/%$1-&0('"0+"+'*+"0(-/.+3*("'+".&)-&),3"-$&)&.+3*+"-(.("*&$+'">"E&),3")+F+)+3-1&"&$"3G.+)("
%+).&3+3*+"G31-(!"H()"0+F+-*(8"-&$1I-&),3"&$"67/10("-(.("J("&%*("%&)&"'&-)1I-1("%&)&"+$"-(3'/.("
E/.&3(8""&"3("'+)"7/+"+3"$&"'+--1K3"9:"%&)*+"999"I2/)+"/3&"F+-E&"0+"%+)1(0("0+"'/'%+3'1K3"L&$10&0&"
por la autoridad competente.

M!"#3"+$"-&'("0+"7/+"'+"*)&*+"0+"/3"%&'&%()*+"'/'*1*/*1L("'+".&)-&),"-(.("*&$">"-&$1I-&),"+$"67/10("
-(.("J("&%*("%&)&"'&-)1I-1("%&)&"+$"-(3'/.("E/.&3("0+".&3+)&"1))+L+)'1<$+!

N!"D&"10+3*1I-&-1K3"0+$"&31.&$"0+<+"'+)")+&$1=&0&"%()"%+)'(3&$"&/*()1=&0("%()"+$"()2&31'.("+.1'()!"#$"
%&'&%()*+"0+<+"'+)"&/*+3*1I-&0(".+01&3*+"'+$$(">"$&"I).&"0+"$&"%+)'(3&")+'%(3'&<$+"0+$"()2&31'.("
emisor.

O!"#3"-&'("0+"./+)*+"("%6)010&"0+$"67/10("+$"%&'&%()*+"0+<+"'+)"+3*)+2&0("&$"()2&31'.("+.1'()"+3"/3"
%$&=("0+"@P"01&'"%&)&"'/"&3/$&-1K3!

INSTRUCTIONS POUR L’UTILISATION DE CE PASSEPORT

Q!"R+"0(-/.+3*"0S10+3*1I-&*1(3"67/13+"0(1*"T*)+"1.%)1.6"+3"/3"F().&*"1301L1'1<$+!"DS()0)+"0+'"'+-*1(3'"
+*"$&"3/.6)&*1(3"3+"%(/))(3*"%&'"T*)+".(01I6'"U"$S+V-+%*1(3"0+"$&"'+-*1(3"9"7/1"%(/))&"'+"'1*/+)"0&3'"$&"
%&)*1+"-+3*)&$+!"D+"0(-/.+3*"%(/))&"T*)+"&--(.%&236"0S/3+"%&2+"'/%%$+.+3*&1)+"&L+-"$&"2636&$(21+"
0+"$S67/106"%(/"$+'"-&'"(W"$S&31.&$"&/)&1*"06XU"6*6"+3)+21'*)6!

 !"D+"0(-/.+3*"0S10+3*1I-&*1(3"-(.%)+30"$+'"'+-*1(3'"'/1L&3*+'4

" &5"A&3'"$+"-&'"0+'"67/106'"06XU"+3)+21'*)6'4"'+-*1(3'"9"&":!
" <5"A&3'"$+"-&'"0+'"67/106'"0S6$+L&2+"+*"0+")+3*+8"&/".(13'"$+'"'+-*1(3'"98"9998"9?"+*"?9"U"9:

@!"DS&31.&$"0(1*"T*)+"&--(.%&236"0&3'"-+'"06%$&-+.+3*'"+*"0(1*"T*)+"%)6'+3*6"0+L&3*" $+'"&/*()1*6'"
compétentes quand celles-ci le requièrent.

4. Les doubles exemplaires de ce document se marqueront clairement comme tels et feront référence 
&/"3/.6)("/317/+"%+).&3+3*!"DS67/106"'+)&"7/&$1I6"-(..+"YJ(3"&%*+"U"'&-)1I6"%(/)"-(3'(..&*1(3"
E/.&13+Z" %&)" 06F&/*8" U".(13'" 7/+"0&3'" $&" '+-*1(3" 9:"%&)*1+" 999" 3+"I2/)+"/3+"0&*+" 0+" '/'%+3'1(3"
validée par les autorités compétentes.

M!"A&3'"$+"-&'"(W"$+"0(-/.+3*"'(1*"/3")+%$&-+.+3*"0+"$S()1213&$"1$"0+L)&"-&1)+.+3*"'+".&)7/6"-(..+"
*+$"+*"$S67/106"'+"7/&$1I+)&"06I31*1L+.+3*"-(.+"YJ(3"&%*+"U"'&-)1I6"%(/)"-(3'(..&*1(3"E/.&13+Z!

N!"DS10+3*1I-&*1(3"0+" $S&31.&$"0(1*"T*)+" )6&$1'6"%&)" $+"%+)'(33+$"&/*()1'6"%&)" $S()2&31'.+"6.+**+/)!"
D+" %&''+%()*" 0(1*" T*)+" &/*E+3*1I6" %&)" /3" -&-E+*" +*" /3+" '123&*/)+" 0+" $&" %+)'(33+" )+'%(3'&<$+" 0+"
$S()2&31'.+"6.+**+/)!

O!"#3"-&'"0+".()*"(/"%+)*+"0/"-E+L&$8" $+"%&''+%()*"0(1*"T*)+"$1L)6"+3"/3"06$&1"0+"@P"X(/)'"%(/)"'(3"
&33/$&*1(3"%&)"$S()2&31'.+"6.+**+/)!
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INSTRUCTIONS FOR USING THIS PASSPORT

 !"#$%&"'()%*'"+,'*-%./0-%1*"21/)3'*-"3)&-"4'"56%*-',"%*"0*"%*,%7%&%48'"91630-"0*,"*'%-$'6"%-&"
&'/-%1*&"*16"-$'%6"*)3'60-%1*"&$088"4'"08-'6',"%*"0*:";0:";%-$"-$'"'</'5-%1*"19"='/-%1*"+"-$0-"
can be located in the central part.

 !"#$%&"'()*+%,-.+%/*"0/-12)*+"3%44"5)"2.()"16"/78

.9"'*"-.&)"/7":);%&+):)(")<1%(.)=">)-+%/*&"'"+/"?

59"'*"-.&)"/7"5:))(%*;".*("6:/(1-+%/*")<1%(.)=".+"4).&+">)-+%/*&"'="'''="'@".*("@'"+/"'?!

A!"#$%&"'()*+%,-.+%/*""0/-12)*+"21&+".43.B&".--/26.*B"+$)"$/:&)"3$)*"+:.C)44%*;".*("5)"
&$/3*"/*":)<1)&+"+/"+$)"-/26)+)*+".1+$/:%+B!

D!" 0164%-.+)&" /7" +$%&" (/-12)*+" 3%44" 5)" 4.5)4)(" .--/:(%*;4B=" .*(" 3%44" .43.B&" :)7):" +/" %+&"
1*%<1)"6):2.*)*+"*125):!"EB"()7.14+="+$)")<1%*)".*%2.4"3%44"5)"-4.&&%,)(".&"FG/+"%*+)*()+"
7/:" &4.1;$+):" 7/:" $12.*" -/*&12+%/*H=" 1*4)&&" ." C.4%(.+)(" 3%+$(:.3.4" 6):%/(" &%;*)(" 5B" ()"
-/26)+)*+".1+$/:%+B",;1:)&"%*">)-+%/*"'?!

I!" '7" %+" %&" ." J)64.-)2)*+" '()*+%,-.+%/*" 0/-12)*+" %+" 3%44" 5)" 4.5)4)(" .--/:(%*;;4B" .*(" +$)"
)<1%*)".*%2.4"3%44"5)"-4.&&%,)(".&"FG/+"%*+)*()+"7/:"&4.1;$+):"7/:"$12.*"-/*&12+%/*H="%*"."
6):2.*)*+"3.B!

K!" #$)" )<1%*)" .*%2.4L&" %()*+%,-.+%/*" M+:.*&6/*():" %264.*+.+%/*=" ;:.6$%-" .*(" 3:%++)*"
()&-:%6+%/*9"21&+"5)"-.::%)("/1+"5B".1+$/:%+N)("6):&/**)4!"#$)"6.&&6/:+"21&+"5)".1+$)*+%-.+)("
5B"&+.26".*("&%;*.+1:)"/7"+$)"%&&1%*;"5/(B!

O!"P*"().+$"/:"&4.1;$+):"/7" +$)"$/:&)=" +$)"6.&&6/:+"21&+"5)" 4/(;)(" +/" +$)" %&&1%*;"5/(B" 7/:"
cancellation.

Eng



4619Núm. 55 - Any 24 - 7.11.2012 Butlletí Oficial del Principat d’Andorra

5
CONTINGUT

 !""#$%&'% % ()*!+%*,#*!-.#/")"#$
 !""#$%&&'% % 0!1.#/").%*,21#3!-
 !""#$%&&&'%% &-4215)"#$%+261!%!7%*1!.%*!%8128#!.).
 !""#$%&9'%% :!3#+.1!%*!7+%"2-.127+%*,#*!-.#.).
 !""#$%9'% % :!3#+.1!%;)"<-!+%31#8%!=<#-)
 !""#$%9&'%% :!3#+.1!%;)"<-!+%*#4!1!-.+%*!%7)%31#8%!=<#-)
 !""#$%9&&'% 02-.127+%+)-#.)1#+%!4!".<).+%8!7+%7)621).21#+
 !""#$%9&&&'% 9)7#*!+)%*!7%*2"<5!-.%)%!4!".!+%*!%52;#5!-.
 !""#$%&>'%% ?*5#-#+.1)"#$%*!%5!*#")5!-.+%;!.!1#-)1#+
 !""#$%>'% % :!=<#+#.+%+)-#.)1#+%6@+#"+

CONTENIDO

 !""#$-%&'%% &*!-.#/")"#$-
 !""#$-%&&'% 0!1.#/")*2%*!%21#3!-
 !""#$-%&&&'% &-4215)"#$-%+261!%!7%*!1!"A2%*!%8128#!*)*
 !""#$-%&9'% :!3#+.12%*!%72+%"2-.127!+%*!%#*!-.#*)*
 !""#$-%9'% :!3#+.12%;)"<-)+%31#8!%!=<#-)
 !""#$-%9&'% :!3#+.12%;)"<-)+%*#4!1!-.!+%*!%7)%31#8!%!=<#-)
 !""#$-%9&&'% 02-.127!+%+)-#.)1#2+%!4!".<)*2+%821%72+%7)621).21#2+
 !""#$-%9&&&'% 9)7#*!B%*!7%*2"<5!-.2%)%!4!".2+%*!%52;#5#!-.2
 !""#$-%&>'% ?*5#-#+.1)"#$-%*!%5!*#")5!-.2+%;!.!1#-)1#2+
 !""#$-%>'% :!=<#+#.2+%+)-#.)1#2+%6C+#"2+

CONTENU

0A)8#.1!%&'% (2--D!+%*,#*!-.#/").#2-
0A)8#.1!%&&'% 0!1.#/").%*,21#3#-!
0A)8#.1!%&&&'% E1281#D.)#1!%*!%7,D=<#*D
0A)8#.1!%&9'% F-1!3#+.1!5!-.%*!+%"2-.1G7!+%*,#*!-.#.D
0A)8#.1!%9'% F-1!3#+.1!5!-.%*!+%;)""#-).#2-+%*!%31#88!%D=<#-!
0A)8#.1!%9&'% F-1!3#+.1!5!-.%*!+%;)""#-).#2-+%)<.1!+%=<!%7)%31#88!%D=<#-!
0A)8#.1!%9&&'% 02-.1G7!+%+)-#.)#1!+%!44!".H!+%8)1%*!+%7)621).2#1!+
0A)8#.1!%9&&&'% 9)7#*#.D%*!+%*2"<5!-.+%82<1%7!+%52<;!5!-.+%*,D=<#*D+
0A)8#.1!%&>'% ?*5#-#+.1).#2-%*!%5D*#")5!-.+%;D.D1#-)#1!+
0A)8#.1!%>'% FI#3!-"!+%+)-#.)#1!+%*!%6)+!

CONTENT

 !".#2-%&'% % &*!-.#/").#2-%*).)
 !".#2-%&&'% 0!1.#/").!%24%J1#3#-
 !".#2-%&&&'% JK-!1
 !".#2-%&9'% :!"21*#-3%24%#*!-.#.L%"A!"M+
 !".#2-%9'%% 9)""#-).#2-%1!"21*%!=<#-!%#-N<!-B)
 !".#2-%9&'% 9)""#-).#2-%1!"21*%2.A!1%.A)-%!=<#-!%#-N<!-B)
 !".#2-%9&&'% O)621).21L%A!)7.A%.!+.+
 !".#2-%9&&&'% 9)7#*#.L%24%*2"<5!-.+%421%52;!5!-.%8<182+!+
 !".#2-%&>'% ?*5#-#+.1).#2-%24%;!.!1#-)1L%5!*#"#-)7%812*<".+
 !".#2-%>'% P)+#"%A!)7.A%1!=<#1!5!-.+ <
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SECCIÓ II

CERTIFICAT D’ORIGEN/CERTIFICADO DE ORIGEN/CERTIFICAT D’ORIGINE/CERTIFICATE OF ORIGIN

Nom/Nombre/Nom/Name

Nom comercial/Nombre comercial/Nom Commercial/Commercial Name

Raça/Raza/Race/Breed

Registre del llibre genealògic/Registro del Libro Genealógico/Classe dans le livre généalogique/Studbook class

Lloc de naixament/Lugar de nacimiento/Lieu de naissance/Place of birth

Criador(s)/Criador(es)/Naisseur(s)/Breeder(s)

Certifi cat d’origen aprovat el/Certifi cado de origen aprobado el/Certifi cat d’origine validé le/Certifi cate of origin 
validated on

Per/Por/Par/By

Nom de l’organisme emissor/Nombre del organismo emisor/Nom de l’instance émetteur/Name of the issuing body

Adreça/Dirección/Adresse/Address

Nº de telèfon/Nº de teléfono/Nº de téléphone/Telephone number

Nº de fax-email/Nº de fax-email/Nº de télécopie-email/Fax number-email

Segell/Sello/Cachet/Stamp

Signatura/Firma/Signature/Signature

<<UELN>>UELN
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SECCIÓ III

INFORMACIÓ SOBRE EL DRET DE PROPIETAT

 !"#$%&#'#(%)#*+,-%./*/+0)#/#)+.'#(1'2)-/*/#3%#('#4%3%&'*/5#678%).&%#90.%&0'*/+0'(:#('#0'*/+0'(/.'.#3120#
èquid és la del seu propietari. 

;!"#60#*')#3%#*'0</#3%#-&+-/%.'&/:#%(#-'))'-+&.#)1='2&>#3%#-&%)%0.'&#/,,%3/'.',%0.#'#(1+&?'0/.@'*/5:#
(1'))+*/'*/5# +# %(# )%&<%/# +A*/'(# 72%# (1='?/# %B-%3/.:# '0+.'0.# %(# 0+,# /# (1'3&%C'# 3%(# 0+2# -&+-/%.'&/# -%&#
((/2&'&"(1=/#3%)-&D)#31='<%&"(+#%0&%?/).&'.#0+<',%0.!

E!"#F/#='?2D)#,D)#3120#-&+-/%.'&/#+#)/#(1G72/3#-%&.'0H#'#20'#%,-&%)':#)1/03/*'&>#'(#-'))'-+&.#%(#0+,#3%#
('#-%&)+0'#&%)-+0)'I(%#3%#(1G72/3#/#('#)%<'#0'*/+0'(/.'.!#F/#%()#-&+-/%.'&/)#)50#3%#0'*/+0'(/.'.)#3/J%&%0.)#
='0#3%#-&%*/)'&#('#0'*/+0'(/.'.#3%#(1G72/3!

K!"# L2'0# ('# 4%3%&'*/5# 678%).&%# 90.%&0'*/+0'(# '-&+</# (1'&&%03',%0.# 3120# G72/3# -%&# -'&.# 3120'#
J%3%&'*/5# %78%).&%# 0'*/+0'(:# %()# 3%.'(()# 31'72%).%)# .&'0)'**/+0)# ='0# 3%# 72%3'&# %0&%?/).&'.)# -%&# ('#
J%3%&'*/5#%78%).&%#0'*/+0'(#*+&&%)-+0%0.!

NFORMACIÓN SOBRE EL DERECHO DE PROPIEDAD

 !"#M+0#A0%)#3%#*+,-%./*/50#H#I'N+#%(#'2)-/*/+#3%#('#4%3%&'*/50#6*2%).&%#90.%&0'*/+0'(:#('#0'*/+0'(/3'3#
de un équido es la de su propietario.

;!"#60#*')+#3%#*',I/+#3%#-&+-/%.'&/+:#%(#-')'-+&.%#3%I%#-&%)%0.'&)%#/0,%3/'.',%0.%#'#('#+&?'0/@'*/50:#
('#')+*/'*/50#+#%(#)%&</*/+#+A*/'(#72%#(+#='H'#%B-%3/3+:#'-20.'03+#%(#0+,I&%#H#('#3/&%**/50#3%(#02%<+#
-&+-/%.'&/+#-'&'#%0.&%?O&)%(+#3%)-2D)#3%#='I%&(+#&%?/).&'3+#3%#02%<+!

E!"#F/#(+)#-&+-/%.'&/+)#J2%&'0#<'&/+)#+#)/#%(#D72/3+#-%&.%0%0*%#'#20'#%,-&%)':#)%#/03/*'&O#%(#%(#-'))'-+&.%#
%(#0+,I&%#3%#('#-%&)+0'#&%)-+0)'I(%#3%(#D72/3+#H#)2#0'*/+0'(/3'3!#F/#(+)#-&+-/%.'&/+)#)+0#3%#3/)./0.'#
nacionalidad deben precisar la nacionalidad del équido.

K!"#M2'03+#('#4%3%&'*/50#672%).&%#90.%&0'*/+0'(#'-&2%I%#%(#'&&%03',/%0.+#3%#20#D72/3+#-+&#-'&.%#3%#
20'#J%3%&'*/50#%*2%).&%#0'*/+0'(:#(+)#3%.'((%)#3%#%).')#.&'0)'**/+0%)#3%I%0#72%3'&#&%?/).&'3')#-+&#('#
federación ecuestre nacional correspondiente.

Esp
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DÉTAILS DE DROIT DE PROPRIÉTÉ

 !"#$%&'#()*#+%,-./0/0%1*#*%&*#+%,-./)1+)#2)#(3#4.2.'3/0%1#.5&)*/')#01/)'13/0%13()6#(3#13/0%13(0/.#2&#
cheval est celle de son propriétaire.

 !"#$%#&'(#)*#&+'%,*-*%.#)*#/01/023.'20*4# 5*#/'((*/10.#)12.#6.0*#2--3)2'.*-*%.#)3/1(3#'7/08(#)*#
5910,'%2('.21%4#59'((1&2'.21%#17#5*#(*0:2&*#1;<&2*5#59'='%.#)352:03#':*&#5*#%1-#*.#59')0*((*#)7#%17:*'7#
/01/023.'20*#'<%#)*#5*#572#.0'%(-*..0*#'/08(#03*%0*,2(.0*-*%.!

>!"?925# ='# /57(# )97%# /01/023.'20*# 17# (2# 5*# &+*:'5# '//'0.2*%.# @# 7%*# (1&23.34# 5*# %1-# )*# 5'# /*0(1%%*#
0*(/1%('A5*#/170#5*#&+*:'5#)12.#6.0*#2%(&02.#)'%(#5*#/'((*/10.#'2%(2#B7*#('#%'.21%'52.3!#?2#5*(#/01/023.'20*(#
sont de nationalités différentes, ils doivent préciser la nationalité du cheval.

C!"#D10(B7*#5'#E3)30'.21%#3B7*(.0*#2%.*0%'.21%'5*#'//017:*#5'#51&'.21%#)97%#&+*:'5#/'0#7%*#E3)30'.21%#
3B7*(.0*# 2%.*0%'.21%'5*4# 5*(# )3.'25(# )*# &*(# .0'%('&.21%(# )12:*%.# 6.0*# *%0*,2(.03(# /'0# 5'# E3)30'.21%#
équestre nationale intéressée.

DETAILS OF OWNERSHIP

F!"# E10# &1-/*.2.21%# /70/1(*(# 7%)*0# .+*# '7(/2&*(# 1;# .+*# E3)30'.21%# 3B7*(.0*# 2%.*0%'.21%'5*4# .+*#
%'.21%'52.=#1;#.+*#+10(*#2(#.+'.#1;#2.(#1G%*0!

 !"#H%#&+'%,*#1;#1G%*0(+2/#.+*#/'((/10.#-7(.#2--*)2'.*5=#A*#51),*)#G2.+#.+*#2((72%,#10,'%2I'.21%4#
'((1&2'.21%#10#1;<&2'5#',*%&=4#,2:2%,#.+*#%'-*#'%)#'))0*((#1;#.+*#%*G#1G%*04#;10#0*"0*,2(.0'.21%#'%)#
;10G'0)2%,#.1#.+*#%*G#1G%*0!

>!"#J;#.+*0*#2(#-10*#.+'%#1%*#1G%*0#10#.+*#+10(*#2(#1G%*)#A=#'#&1-/'%=4#.+*%#.+*#%'-*#1;#.+*#2%)2:2)7'5#
0*(/1%(2A5*#;10#.+*#+10(*#-7(.#A*#*%.*0*)#2%#.+*#/'((/10.#.1,*.+*0#G2.+#+2(#%'.21%'52.=!#J;#.+*#1G%*0(#
'0'#1;#)2;;*0*%.(#%'.21%'52.2*(4#.+*=#+':*#.1#)*.*0-2%*#.+*#%'.21%'52.=#1;#.+*#+10(*!

C!"# K+*%# .+*# E3)30'.21%# 3B7*(.0*# 2%.*0%'.21%'5*# '//01:*(# .+*# 5*'(2%,# 1;# '# +10(*# A=# '# %'.21%'5#
*B7*(.02'%#;*)*0'.21%4#.+*#)*.'25(#1;#.+*(*#.0'%('&.21%(#-7(.#A*#0*&10)*)#A=#.+*#%'.21%'5#*B7*(.02'%#
federation concerned.
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3

Data de registre 

per l’organització, 

l’associació o el 

servei ofi cial

Fecha de registro 
por la organización, 
la asociación o el 

servicio ofi cial
Date d’enregistrement 

par l’organisation, 
l’association ou le 

service offi ciel
Date of registration, 
by the organization, 

association, or offi cial 
agency

Nom del 

propietari

Nombre del 
propietario

Nom du 
propiétaire

Name of owner

Nacionalitat del 

propietari

Nacionalidad del 
propietario

Nationalité du 
propiétaire

Nationality of owner

Adreça del 

propietari

Dirección del 
propietario

Adresse du 
propiétaire

Address of owner

Signatura del 

propietari

Firma del 
propietario

Signature du 
propiétaire

Signature of 
owner

Segell de 

l’organització,

associació o agència 

ofi cial i signatura

Sello de la organización, 
asociación o agencia 

ofi cial y fi rma
Cachet de l’organisation, 

association ou service 
offi ciel et signature

Organization, association 
or offi cial agency stamp 

and signature

Només ha d’emplenar-se si així ho exigeixen les normes de les organitzacions esmentades a l’article 2 (c) de la Directiva 90/426/CEE i de conformitat amb 
les mateixes.
Sólo debe completarse si así lo exigen las reglas de las organizaciones mencionadas en el artículo 2(c) de la Directiva 90/426/CEE y de conformidad con 
las mismas.
À complèter uniquement dans le cas où devraient s’appliquer les règles des organisations mentionnées dans l’article 2(c) de la directive 90/426/CEE et 
en accord avec les mêmes.
Only to be completed if required by and in accordance with the rules of the organisations referred to in Article 2(c) of Directive 90/426/EEC

<<UELN>>UELN
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SECCIÓ IV

CONTROLS D’IDENTITAT DE L’ÈQUID DESCRIT EN AQUEST PASSAPORT

Es controlarà la identitat de l’èquid cada vegada que ho exigeixin les lleis i
reglaments, i se certifi carà, signant aquesta pàgina, que l’èquid presentat correspon
a l’èquid descrit a la Secció I d’aquest passaport.

CONTROLES DE IDENTIDAD DEL ÉQUIDO DESCRITO EN ESTE PASAPORTE

Se controlará la identidad del équido cada vez que lo exijan las leyes y reglamentos,
y se certifi cará, fi rmando esta página, que el équido presentado corresponde al
équido descrito en la Sección I de este pasaporte.

CONTRÔLES D’IDENTITÉ DU CHEVAL DÉCRIT DANS CE PASSEPORT

L’identité de l’équidé doit être contrôlée chaque fois que les lois et règlements
l’exigent: signer cette page signifi e que le signalement du cheval/de l’équidé
présenté est conforme à celui de la Section I du passeport.

CONTROL OF IDENTIFICATION OF THE HORSE DESCRIBED IN THE PASSPORT

The identity of the equine animal must be checked each time this is required by
rules and regulations and certifi ed that it conforms to the description given in
Section I of the passport.

Data

Fecha

Date

Date

Lloc i País

Lugar y País

Ville et Pays

Place and Country

Motiu del control 

(concurs, certifi cat sanitari, etc.)

Motivo del control
(concurso, certifi cado sanitario, etc.)

Motif du contrôle
(concours, certifi cat sanitaire, etc.)

Reason for check
(event, health certifi cate, etc.)

Nom en majúscules, signatura i funció

del responsable de verifi car la identitat

Nombre en mayúsculas, fi rma y función del 
responsable de verifi car la identidad

Nom en capitales, signature et qualité de
la personne ayant vérifi é l’identité

Name in capital letters, signature and capacity of 
offi cial verifying the identifi cation

<<UELN>>UELN
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SECCIÓ V

GRIP EQUINA SOLAMENT O VACUNES COMBINADES QUE INCLOGUIN LA GRIP EQUINA
Registre de les vacunacions
Els detalls de cada vacunació realitzada a l’èquid s’han d’enregistrar de forma llegible i precisa i han de
certifi car-se amb el nom i la signatura del veterinari.

GRIPE  EQUINA SOLAMENTE O VACUNAS COMBINADAS QUE INCLUYAN LA GRIPE EQUINA
Registro de las vacunaciones
Los detalles de cada vacunación de que haya sido objeto el équido deben registrarse de forma legible y 
precisa y deben certifi carse con el nombre y fi rma del veterinario.

GRIPPE  ÉQUINE SEULEMENT OU GRIPPE ÉQUINE DANS LE CADRE DE VACCINS COMBINÉS
Enregistrement des vaccinations
Toute vaccination subie par le cheval/l’équidé doit être portée dans le cadre ci-dessous de façon lisible 
et précise avec le nom et la signature du vétérinaire.

EQUINE INFLUENZA ONLY OR EQUINE INFLUENZA USING COMBINED VACCINES
Vaccination records, details of every vaccination witch the horse/equine animal undergoes
 must be entered clearly and in detail, and certifi ed with the name and signatureof veterinarian.

Vacuna/Vacuna/Vaccin/Vaccine

Data

Fecha

Date

Date

Lloc i País

Lugar y País

Lieu et Pays

Place and Country

Nom en majúscules i 

signatura del veterinari

Nombre en mayúsculas y 
fi rma del veterinario
Nom en capitales et 
signature du vétérinaire
Name in capital letters and 
signature of veterinarian

Nom

Nombre

Nom

Name

Número de lot

Número de lote

Numéro de lot

Batch number

Malaltia/es

Enfermedad (es)

Maladie (s)

Disease (s)

<<UELN>>UELN
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SECCIÓ VI

MALALTIES DIFERENTS DE LA GRIP EQUINA
Registre de les vacunacions
Els detalls de cada vacunació realitzada a l’èquid s’han de registrar de forma llegible
i precisa i han de certifi car-se amb el nom i la signatura del veterinari.

ENFERMEDADES A EXCEPCIÓN DE LA GRIPE EQUINA
Registro de las vacunaciones
Los detalles de cada vacunación de que haya sido objeto el équido deben registrarse
 de forma legible y precisa y deben certifi carse con el nombre y fi rma del veterinario.

MALADIES AUTRES QUE LA GRIPPE ÉQUINE
Enregistrement des vaccinations
Toute vaccination subie par le cheval/l’équidé doit être portée dans le quadre ci-dessous
 de façon lisible et précise avec le nom et la signature du vétérinaire.

DISEASES OTHER THAN EQUINE INFLUENZA
Vaccination Records
Details of every vaccination witch the horse/equine animal undergoes must be entered
 clearly and in detail, and certifi ed with the name and signature of veterinarian.

Vacuna/Vacuna/Vaccin/Vaccine

Data

Fecha

Date

Date

Lloc i País

Lugar y País

Lieu et Pays

Place and Country

Nom en majúscules i signatura 

del veterinari

Nombre en mayúsculas y fi rma 
del veterinario
Nom en capitales et signature 
du vétérinaire
Name in capital letters and 
signature of veterinarian

Nom

Nombre

Nom

Name

Número de lot

Número de lote

Numéro de lot

Batch number

Malaltia/es

Enfermedad (es)

Maladie (s)

Disease (s)
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2
1

SECCIÓ I
DADES D’IDENTIFICACIÓ/DATOS DE IDENTIFICACIÓN/DONNÉES D’IDENTIFICATION/IDENTIFICATION DATA. PART A

Nom/Nombre/Nom/Name Espècie/Especie/Espèce/Species Sexe/Sexo/Sexe/Sex
Data naixament/Fecha nacimiento/
Date naissance/
Date birth

Número permanent únic/ Número permanente único/ 
Numéro unique d’identifi cation/ 
Unique life number. UELN System

Codi del transpondedor(1)/Código del 
transpondedor(1)/Code du transpondeur(1)/
Transponder code(1)

Marcatge alternatiu/Marcado alternativo/
Marquage alternative/Alternative marking

Grup sanguini (ADN)/
Grupo sanguíneo (ADN)/Grupe sanguin (Code 
ADN)/Blood group (DNA)

Nom i adreça del destinatari del document/Nombre i dirección del destinatario del documento/Nom et adresse du 
destinataire du document/Name and address of person to whom document is issued

DESCRIPCIÓ/DESCRIPCIÓN/SIGNALEMENT/DESCRIPTION

Capa/Capa/Robe/Colour

Cap/Cabeza/Tête/Head

Anterior esquerra/Delantera izquierda/
Ant. G/Foreleg L

Anterior dreta/Delantera derecha/
Ant. D/Foreleg R

Posterior esquerra/Trasera izquierda/
Post G/Hind leg L

Posterior dreta/Trasera derecha/
Post D/Hind leg R

Cos/Cuerpo/Corps/Body

Marques/Marcas/Marques/Marking

ESQUEMA/ESQUEMA/SIGNALEMENT GRAPHIQUE/OUTLINE DIAGRAM. PART B

El:
El:
Le:
On:

Signatura i segell de la persona qualifi cada (o de l’autoritat 

competent), en lletres majúscules

Firma y sello de la persona cualifi cada (o de la autoridad 
competente), en letras mayúsculas
Signature et cachet de la personne qualifi ée (ou de l’autorité 
compétente), en lettres capitales
Signature and stamp of qualifi ed person (or competent 
authority), in capital letters

Circumscripció:
Circunscripción:
Circonscription:
District:

(1)Sistema de lectura (si no és ISO 11784). Codi de barres (opcional). El 2º dígit és un controlador de reidentifi cació/Sistema de lectura (si no es ISO 11784) 
Código de barras (opcional). El 2º dígito es un contador de reidentifi cación/Systéme de lecture (si différent de ISO 11784). Code-barres (optionnel). Le 2e 
caractère est un compteur de réidentifi cation/Reading system (if not ISO 11784). Bar-Code (optional). The 2nd digit is a reidentifi caton meter

<<Nom cavall>> <<Raça>>

<<Microxip>><<UELN>>

<<Destinatari>>

<<Data Emisio(el)>>

<<Circumscripcio>>

<<Data naixement>><<Sexe>>

Transponedor

Indicar el lloc d’implantació

Indicar el lugar de implantación
Indiquer lieu de l’implantation

Indicate implantation point

Costat dret

Lado derecho
Côte droit
Right side

Costat esquerre

Lado izquierdo
Côte gauche
Left side

Coll vista inferior

Cuello vista inferior 
Encolure vue inférieure 

Neck lower view

Línia

superior ulls

Línea
superior ojos

Ligne
superieure yeux 
Uppereye level

Anteriors, vista posterior

Cuartos delanteros, vista trasera
Antérieurs, vue postérieure

Fore, rear view

Posteriors, vista posterior

Cuartos traseros, vista trasera
Postérieurs, vue postérieure
Hind, rear view 

Esquerra

Izquierda
Gauche

Left

Dreta

Derecha
Droit
Right

Morro

Hocico
Nez

Muzzle
Esquerra

Izquierda
Gauche

Left

Dreta

Derecha
Droit
Right
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SECCIÓ VI (Continuació)

MALALTIES DIFERENTS DE LA GRIP EQUINA
Registre de les vacunacions
Els detalls de cada vacunació realitzada a l’èquid s’han de registrar de forma llegible i precisa i han de certifi car-se amb el nom i la signatura del veterinari.

ENFERMEDADES A EXCEPCIÓN DE LA GRIPE EQUINA
Registro de las vacunaciones
Los detalles de cada vacunación de que haya sido objeto el équido deben registrarse de forma legible y precisa y deben certifi carse con el nombre y fi rma 
del veterinario.

MALADIES AUTRES QUE LA GRIPPE ÉQUINE
Enregistrement des vaccinations
Toute vaccination subie par le cheval/l’équidé doit être portée dans le quadre ci-dessous de façon lisible et précise avec le nom et la signature du vétérinaire.

DISEASES OTHER THAN EQUINE INFLUENZA
Vaccination Records
Details of every vaccination witch the horse/equine animal undergoes must be entered clearly and in detail, and certifi ed with the name and signature of 
veterinarian.

Vacuna/Vacuna/Vaccin/Vaccine

Data

Fecha

Date

Date

Lloc i País

Lugar y País

Lieu et Pays

Place and Country

Nom en majúscules i 

signatura del veterinari

Nombre en mayúsculas y 
fi rma del veterinario
Nom en capitales et 
signature du vétérinaire
Name in capital letters and 
signature of veterinarian

Nom

Nombre

Nom

Name

Número

de lot

Número de 
lote
Numéro de 
lot
Batch
number

Malaltia/es

Enfermedad (es)

Maladie (s)

Disease (s)
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SECCIÓ VII

CONTROLS SANITARIS EFECTUATS PELS LABORATORIS
El resultat de cada control sobre una malaltia transmissible efectuat per un veterinari
ofi cial del país ha d’anotar-ho clarament i en detall un veterinari que representi 
a l’autoritat sol·licitant del control.

CONTROLES SANITARIOS EFECTUADOS POR LOS LABORATORIOS
El resultado de cada control sobre una enfermedad transmisible efectuado por un veterinario
o por un laboratorio autorizado por el servicio veterinario ofi cial del país debe anotarlo
claramente y en detalle un veterinario que represente a la autoridad solicitante del control.

CONTRÔLES SANITAIRES EFFECTUÉS PAR DES LABORATOIRES
Le résultat de tout côntrole effectué par un vétérinaire pour une maladie transmissible ou par
un laboratoire agréé par le service vétérinaire gouvernemental du pays doit être noté
clairement et en détails par le vétérinaire qui représente l’autorité demandant le contrôle.

LABORATORY HEALTH TEST
The result of every test carried out for a transmissible disease by a veterinarian or a laboratory
 authorised by the offi cial veterinary service of the country must be entered clearly and in detail
by the veterinarian acting on behalf of the authority requesting the test.

Data del 

mostreig

Fecha del 
muestreo

Date de 
prélèvement

Sampling date

Malaltia

transmissible

objecte del control

Enfermedad
transmisible objecto 
del control

Maladies
transmissibles
concernées

Transmissible disease 
tested for

Laboratori ofi cial 

receptor de la 

mostra

Laboratorio ofi cial 
receptor de la 
muestra

Laboratoire offi ciel 
d’analyse du 
prélèvement

Offi cial laboratory 
to which sample is 
sent

Tipus 

d’assaig

Tipo de ensayo

Nature de 
l’exament

Type of test

Resultat de 

l’assaig

Resultado
del ensayo

Résultat de 
l’exament

Result of 
test

Nom en majúscules 

i signatura del 

veterinari

Nombre en 
mayúsculas y fi rma 
del veterinario

Nom en capitales 
et signature du 
vétérinaire

Name in capital 
letters and signature 
of veterinarian
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SECCIÓ VIII

INVALIDACIÓ/REVALIDACIÓ DEL DOCUMENT PER MOTIUS DE DESPLAÇAMENT
De conformitat amb l’article 4 (4) de la Directiva 90/426/CEE

INVALIDACIÓN/REVALIDACIÓN DEL DOCUMENTO POR MOTIVOS DE DESPLAZAMIENTO
De acuerdo con el artículo 4 (4) de la Directiva 90/426/CEE

INVALIDATION/REVALIDATION DU DOCUMENT DANS LE CADRE DES MOUVEMENTS
Conformément à l’article 4 (4), de la Directive 90/426/CEE

INVALIDATION/REVALIDATION OF THE DOCUMENT FOR MOVEMENT PURPOSES
In accordance with Article 4(4) of Directive 90/426/EEC

Validesa del document/
Validez del documento/
Validité du document/
Validity of document

Data

Fecha

Date

Date

Lloc i País

Lugar y País

Lieu et Pays

Place and 
Country

Nom en majúscules i 

signatura del veterinari 

ofi cial

Nombre en mayúsculas y 
fi rma del veterinario ofi cial

Nom en capitales et signature 
du vétérinaire offi ciel

Name in capital letters and 
signature of veterinarian 
offi cial

Validesa 

suspesa

Validez 
suspendida

Validité 
suspendue

Validity 
suspended

Validesa 

restablerta

Validez 
restablecida

Validité rétablie

Validity re-
established

Malaltia*

Enfermedad*

Maladie*

Disease*

(Inserir el 
número segons 
s’indica a peu de 
pàgina)

*MALALTIES DE DECLARACIÓ OBLIGATÒRIA/ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA/MALADIES À DÉCLARATION 
OBLIGATOIRE/COMPULSORILY NOTIFIABLE DISEASES

1.- Pesta equina/Peste equina/Peste équine/African horse sickness
2.- Estomatitis vesicular/Estomatitis vesicular/Stomatite vésiculeuse/Vesicular stomatitis
3.-Durina/Durina/Durine/Durine
4.-Borm/Muermo/Morve/Glanders
5.-Encefalomielitis equines (totes les variants)/ Encefalomielitis equina (todas las variantes)/Encéphalomyélites équines (sous toutes ses formes)/
Equine encephalomyelitis (all types)
6.-Anèmia infecciosa equina/Anemia infecciosa equina/Anémie infectieuse/Equine infectious anaemia
7.-Ràbia/Rabia/Rage/Rabies
8.-Carboncle bacteridià/Carbunco bacteridiano/Fièvre charbonneuse/Anthrax
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SECCIÓ IX

ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS VETERINARIS

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS

ADMINISTRACIÓN DE MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES

ADMINISTRATION OF VETRINARY MEDICAL PRODUCTS

PART I

 !"#$%$&'('$&)*+%,,%-$&*$!'$./*,*0($,*##%-11 23'/$4$5*#6'$&*$*+%,%-0$&*$!'$./*,*0(*$,*##%-01/
Date et lieu de délivrance de ce chapitre1/Date and place of issue of this section1

7/3'0%,+*$*+%,,"/$&*$!'$./*,*0($,*##%-$&*!$&"#2+*0($&)%&*0(%8#'#%- 1

7/3'0%,+"$*+%,"/$&*$!'$./*,*0(*$,*##%-0$&*!$&"#2+*0("$&*$%&*0(%8#'#%-01

7/3'0%,+*$9+*((*2/$&9!%:/'0($#*$#6'.%(/*$&2$&"#2+*0($&)%&*0(%8#'(%"01

;,,2%03$<"&4$5"/$(6%,$=*#(%"0$"5$(6*$%&*0(%8#'(%"0$&"#2+*0(1

PART II

>"('?$ )@A2%&$0"$*,(B$&*,(%0'($'!$ ,'#/%8#%$.*/$'!$ #"0,2+$62+BC$ )@A2%&D$."($.*/$ ('0($ ,*/$ ,"(+@,$'$
(/'#('+*0($'+<$+*&%#'+*0(,$:*(*/%0'/%,$&)'#"/&$'+<$ !)'/(%#!*$EFGH$ %$ !)'/(%#!*$ IJFKH$&*$ !'$L%/*#(%:'$
KJJI1MK1NO

>"('?$O!$9A2%&"$0"$*,(P$&*,(%0'&"$'!$,'#/%8#%"$.'/'$*!$#"0,2+"$62+'0"C$O!$9A2%&"D$.2*&*$."/$('0("$
,*/$,"+*(%&"$'$(/'('+%*0("$#"0$+*&%#'+*0(",$:*(*/%0'/%",$&*$'#2*/&"$#"0$*!$'/Q#2!"$EFGH$4$#"0$*!$
'/(Q#2!"$IJFKH$&*$!'$L%/*#(%:'$KJJI1MK1NO

R*+'/A2*?$ )9A2%&9$0)*,($.',$&*,(%09$B$!)'<'(('3*$."2/$!'$#"0,"++'(%"0$62+'%0*C$S'/$#"0,9A2*0(D$
!)9A2%&9$.*2($/*#*:"%/$&*,$+9&%#'+*0(,$:9(9/%0'%/*,$'2("/%,9,$#"05"/+9+*0($B$!)'/(%#!*$ED$.'/'3/'.6*$
GD$"2$&*,$+9&%#'+*0(,$'&+%0%,(/9,$#"05"/+9+*0($B$!)'/(%#!*$IJ$.'/'3/'.6*$KD$&*$!'$&%/*#(%:*$KJJI1MK1
CE

>"(*?$T6*$*A2%0*$'0%+'!$%,$0"($%0(*0&*&$5"/$,!'236(*/$5"/$62+'0$#"0,2+.(%"0C$T6*$*A2%0*$'0%+'!$
+'4$(6*/*5"/*$20&*/3"$(6*$'&+%0%,(/'(%"0$"5$:*(*/%0'/4$+*&%#%0'!$./"&2#(,$'2(6"/%,*&$%0$'##"/&'0#*$
U%(6$V/(%#!*$EFGH$"/$(6",*$'&+%0%,(*/*&$%0$'##"/&'0#*$U%(6$V/(%#!*$IJ$FKH$"5$L%/*#(%:*$KJJI1MK1ON
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PART II (continuació)

 !"#$%#&!'(&)*+(+'#,-!,)$'(-)2.#-$,-$&$+'(+'2/ titular2"#/$0%(-!#12$#%3(+)4(%#)+&0-)'#$+#(12$&'#

/!024$+'"#+!#$&'5#/$&')+('#(%#0!+&24#62457

 !"#$%#&'&(!#)*+&,-$#.*!./$-&*/!2/ representante2 ! "#"$%&'2(!)*+%&',!-$*!*%!&.#/&%! #.0+'#",!*.!*0"*!

),+$/*.",(!.,!*0"1!)*0"#.&),!&%!+,.0$/,!2$/&.,3

4*!0,$00#5.6(!7',7'#6"&#'*2/ représentant du propriétaire2/ detenteur2(!)6+%&'*!-$*! %8&.#/&%!)6+'#"!

)&.0! %*! 7'60*."! ),+$/*."! )8#)*."#9+&"#,.! .8*0"! 7&0! )*0"#.6! :! %8&;&""&5*! 7,$'! %&! +,.0,//&"#,.!

2$/&#.*3

<(! "2*!$.)*'0#5.*)!,=.*'2 ! '*7'*0*."&"#>*!,?! "2*!,=.*'2 !@**7*'2(!)*+%&'*!"2&"! "2*!*-$#.*!&.#/&%!

)*0+'#;*)!#.!"2#0!#)*."#9+&"#,.!),+$/*."!#0!.,"!#."*.)*)!?,'!0%&$52"*'!?,'!2$/&.!+,.0$/7"#,.3

Data

Fecha

Date

Date

Lloc

A$5&'

A#*$

B%&+*

 !"#$%#"&'()*+,$)#-#)-.%&/+0&#1$,#20!2-$/&0-30$20$)$%/&%/3/-/+,&0

C,/;'*!*.!/&DE0+$%&0!D!9'/&!)*%!7',7#*"&'#, '*7'*0*."&."* "#"$%&'

C,/!*.!+&7#"&%*0!*"!0#5.&"$'*!)$!7',7'#6"&#'*!)*!%8&.#/&%(!)*!0,.!'*7'60*."&."!,$!)$!)6"*."*$'!)*!

%8&.#/&%

C&/*!#.!+&7#"&%!%*""*'0!&.)!0#5.&"$'*!,?!"2*!,=.*' '*7'*0*."&"#>*!,?!"2*!,=.*' @**7*'

 !"#$%#"&'()*+,$)#-#)-.%&/+0&#1$,#4$/$0-%&0-#0$)2!%)&5,$

C,/;'*!*.!/&DE0+$%&0!D!9'/&!)*%!>*"*'#.&'#,!'*07,.0&;%*

C,/!*.!+&7#"&%*0!*"!0#5.&"$'*!)$!>6"6'#.&#'*!'*07,.0&;%*

C&/*!#.!+&7#"&%!%*""*'0!&.)!0#5.&"$'*!,?!"2*!>*"*'#.&'#&.
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PART III

Nota: L’animal equí està destinat al sacrifi ci per al consum humà.
Sense perjudici d’allò disposat al Reglament (CEE) nº 2377/90 i a la Directiva 96/22/CE, l’animal equí podrà rebre tractament mèdic de conformitat amb 
l’article 10 (3) de la Directiva 2001/82/CE, a condició que els animals sotmesos a dit tractament només puguin ser sacrifi cats per al consum humà un cop 
transcorregut el termini de retirada general de sis mesos després de la data de l’última administració de les substàncies enumerades de conformitat amb 
l’article 10(3) de dita Directiva.

Nota: El animal equino está destinado al sacrifi cio para el consumo humano.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento (CEE) nº 2377/90 y en la Directiva 96/22/CE, el animal equino podrá recibir tratamiento médico de 
conformidad con el artículo 10(3) de la directiva 2001/82/CE, a condición de que los animales sometidos a dicho tratamiento sólo puedan ser sacrifi cados 
para el consumo humano una vez transcurrido el plazo de retirada general de seis meses tras la fecha de la última administración de las sustancias 
enumeradas de conformidad con el artículo 10(3) de dicha directiva.

REGISTRE DE MEDICAMENTS

REGISTRO DE MEDICAMENTOS
ENREGISTREMENT DE LA MÉDICATION

MEDICATION RECORD

Data de l’última administració, conforme allò prescrit, d’acord amb 

l’article 10(3) de la Directiva 2001/82/CE o Data de suspensió de 

conformitat amb l’article 16(2), del Reglament (CE) nº 504/2008 7,8

(dd/mm/aaaa)
Fecha de la última administración, conforme a lo prescrito, de acuerdo 
con el artículo 10(3), de la Directiva 2001/82/CE o Fecha de supensión 
de conformidad con el artículo 16(2), del Reglamento (CE) nº 504/2008 
7,8 (dd/mm/aaaa)
Date de la dernière administration, telle que prescrite, conformément 
à l’article 10 paragraphe 3, de la directive 2001/82/CE ou date de la 
suspension conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) 
nº 504/2008 7,8 (jj/mm/aaaa)
Date of last administration, as prescribed, in accordance with Article 10(3) 
of the Directive 2001/82/EC or Date of suspension in accordance with 
Article 16(2), of Regulation (EC) nº 504/2008 7,8 (dd/mm/yyyy)

Substància/es essencial/s incorporada/es al medicament veterinari 

administrat de conformitat amb l’article 10(3) de la directiva 2001/82/

CE a què es fa referència a la primera columna 3,4  o de conformitat 

amb l’article 16(2), del Reglament (CE) nº 504/2008 7,8

Sustancia(s) esencial(es) incorporada(s) en el medicamento veterinario 
administrado de conformidad con el artículo 10(3) de la Directiva 2001/82/
CE a que se hace referencia en la primera columna3,4 o de conformidad 
con el artículo 16(2), del Reglamento (CE) nº 504/20087,8

Substance(s) fondamentale(s) incorporée(s)  dans le médicament 
vétérinaire administré conformément à l’article 10, paragraphe 3, de la 
directive 2001/82/CE, ainsi que mentioné dans la première colonne 
3,4  ou conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 
504/20087,8

Essential substance(s) incorporated in the veterinary medicinal product 
administered in accordance with Article 10(3) of the Directive 2001/82/
EC as mentionedin fi rst column 3,4 or in accordance with Article 16(2) of 
Regulation (EC) nº 504/2008 7,8

1.- La informació només és necessària si la present secció s’emet amb una data diferent de la secció III/La información sólo es necesaria si la presente 
sección se emite en una fecha distinta de la Sección III/Information à ne fournir que si ce chapitre est délivré à une autre date que le chapitre III/
Information only required if this Section is issued at a different date than Section III

2.-Ratllar allò que no procedeixi/Táchese lo que no proceda/Biffer les mentions inutiles/Delete what is not aplicable

3.-És obligatori especifi car les substàncies d’acord amb la llista de substàncies establerta de conformitat amb l’article 10(3) de la directiva 2001/82/CE./
Es obligatorio especifi car las substancias de acuerdo con la lista de substancias establecida de conformidad con el artículo 10(3) de la Directiva 2001/82/
CE./Il est indispensable de spécifi er les substances en se fondant sur la liste de substances établie conformément al’article 10, paragraphe 3, de la directive 
2001/82/CE./Specifi cation of substances against list of substances established in accordance with Article 10(3) of Directive 2001/82/EC is compulsory.

4.-La informació sobre altres productes veterinaris aplicats d’acord amb la directiva 2001/82/CE és opcional/ La información acerca de otros productos 
veterinarios aplicados de acuerdo con la Directiva 2001/82/CE es opcional/Les informations relatives à d’autres médicaments vétérinaires administrés 
conformément a la directive 2001/82/CE sont facultatives./Information on other veterinary medicinal products administered in accordance with Directive 
2001/82/EC is optional.

5.-Emplenar nom, adreça, codi postal i lloc en majúscules./ Rellenar nombre, dirección, código postal y lugar en mayúsculas/Nom, adressa, code postal et 
lieu en capitales/Name, adress, postal code and place in capital letters.
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Remarque: L’équidé est destiné à l’abattage pour la consommation humaine.
Sans préjudice du règlement (CEE) nº 2377/90 ni de la directive 96/22/CE, l’équidé peut faire l’objet d’un traitement médicamenteux conformément à 
l’article 10, paragraphe 3, de la directive 2001/82/CE à condition que l’équidé ainsi traité ne soit abattu en vue de la consommation humaine qu’au terme 
d’un temps d’attente général de six mois suivants la date de la dernière administration de substances listées conformément à l’article 10, paragraphe 3, de 
la dite Directive.

Note:The equine animal is intended for slaughter for human consumption.
Without prejudice to Council Regulation (EC) nº 2377/90 and Council Directive 96/22/EC, the equine animal may be subject to medical treatment in 
accordance with Article 10(3) of Directive 2001/82/EC of the European Parliament and of the Council under the condition that animal so treated can 
only be slaughtered for human consumption after the end of the general withdrawal period of six months following the date of last administration of the 
substances listed in accordance with Article 10(3) of that Directive.

REGISTRE DE MEDICAMENTS/ REGISTRO DE MEDICAMENTOS/ 
ENREGISTREMENT DE LA MÉDICATION/ MEDICATION RECORD

Veterinari que prescriu i/o aplica el medicament veterinari

Veterinario que prescribe y/o aplica el medicamento veterinario
Vétérinaire responsable appliquant et/ou prescrivant le traitement médicamenteux
Veterinarian who prescribes and/or administers the veterinary medicinal product

Lloc/ Codi postal/

Codi País

Lugar/ Cod. Postal/
Cod. País

Lieu/ Code postal/ 
Code Pays

Place/ Code postal/
Country code

Nom/Adreça/Codi Postal/Telèfon 5,6

Nombre/Dirección/Cod. Postal/Lugar/ Teléfono5,6

Nom/Adresse/Code Postal/ Lieu/Téléphone 5,6

Name/Adress/Postal code/Place/Telephone5,6

Signatura

Firma
Signature
Signature

6.-Número de telèfon en el següent format (+codi país (codi regional) número)/Número de teléfono en formato (+código país(código regional) número)/
Número de téléphone selon le modèle (+ code pays(code regional) numéro)/Telephone in format (+country code (regional code) number)
7.-En cas d’una suspensió de sis mesos de la situació dels animals equins com a destinats al sacrifi ci per a consum humà de conformitat amb l’article 16(2), 
del Reglament (CE) nº 504/2008, introduir la data d’inici de la suspensió a la primera columna i la menció “article 16, apartat 2” a la tercera columna./
En el caso de una supensión de seis meses de la situación de los animales equinos como destinados al sacrifi cio para consumo humano de conformidad 
con el artículo 16(2), del Reglamento (CE) nº 504/2008, introdúzcase la fecha de inicio de la suspensión en la primera columna y la mención “artículo 16, 
apartado 2” en la tercera columna./En cas de suspension pour une période de six mois du statut de l’équidé comme animal destiné à l’abattage pour la 
consommation humaine conformément à l’article 16, paragraphe2, du réglement (CE) Nº 504/2008, indiquer la date de commencement de la période de 
supension dans la première colonne et la mention “Article 16, paragraphe 2” dans la troisième colonne./In case of a suspension for six months of the status 
of the equine animals as intended for slaughter for human consumption in accordance with Article 16(2) of Regulation (EC) Nº 504/2008 enter date of 
beginning of suspension in fi rst column and the words: “Article 16 (2)” in the third column.
8.-La publicació d’aquesta referència només és obligatòria en el cas dels duplicats de documents d’identifi cació emesos de conformitat amb l’article 16(2) 
del Reglament (CE) nº 504/2008./La publicación de esta referencia sólo es obligatoria en el caso de los duplicados de documentos de identifi cación 
emitidos de conformidad con el artículo 16(2) del reglamento (CE) nº 504/2008./L’impression de cette référence n’est obligatoire que pour les duplicata 
de document d’identifi cation délivrés conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 504/2008./The print of this reference is only 
mandatory for duplicate identifi cation documents issued in accordance with Article 16(2) of Regulation (EC) Nº 504/2008.
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SECCIÓ X

REQUISITS SANITARIS BÀSICS
 !"#$%$&'#!"($(%$&)*&$+)&,-.(/$&0#'&#)%'1'&1&.1&2*3")(%1%

4*5&#.&$*%1$(6)1%15&7#'%(87*&!"#&#.&0'*/"7%#&/#$7'(%&#)&1!"#$%&/*7"3#)%&/917*301):13#)%&7*30.#(;&
.#$&$#6<#)%$&7*)/(7(*)$=

1>&?1&#$%1%&#;13()1%&#)&1!"#$%1&/1%15&)*&0'#$#)%1&710&$@30%*31&/#&31.1.%(1&(&A$&10%#&0#'&1.&%'1)$0*'%B
C>&D*&#$%-&/#$%()1%&1&.9#$7*';1/*'5&/()$&/9")&0'*6'131&)17(*)1.&/9#'1/(717(+&/#&31.1%(#$&%'1)$3($$(C.#$B
7>&D*&0'*7#/#(;&/9")1&#;0.*%17(+&13C&3#$"'#$&'#$%'(7%(,#$&#)&31%E'(1&$1)(%-'(15&)(&F1&#$%1%&#)&7*)%17%#&
13C&1.%'#$&E!"(/$&/91!"#$%$&%(0"$&/9#;0.*%17(*)$B
/>&G1.&(&7*3&#3&7*)$%15&)*&F1&#$%1%&#)&7*)%17%#&13C&E!"(/$&1H#7%1%$&0#'&1.6")1&31.1.%(1&%'1)$3($$(C.#&
/"'1)%&#.$&!"()I#&/(#$&0'#,($&1.&$#"&%'1)$0*'%J

K &LMNONDG&2NMGPQP2 2PR&GS&TD &U KPVNO &VN&WX&VPNO& &L MGPM&VN&K &ONU &OPYD GTM &
LNM&TD&UNGNMPD MP&ZQP2P KJ

REQUISITOS SANITARIOS BÁSICOS
N$%*$&'#!"($(%*$&)*&$*)&,[.(/*$&01'1&#)%'1'&#)&.1&2*3")(/1/

\*5& #.& 1C1]*& 8'31)%#15& 7#'%(87*& !"#& #.& 0'*/"7%*& /#$7'(%*& #)& #$%#& /*7"3#)%*& /#& 17*301^13(#)%*&
7"30.#&.1$&$(6"(#)%#$&7*)/(7(*)#$=

1>&?1&$(/*&#;13()1/*&#)&#$%1&H#7F15&)*&0'#$#)%1&)()6_)&$@)%*31&/#&#)H#'3#/1/&:&#$&10%*&01'1&#.&
%'1)$0*'%#B
C>&D*&#$%[&/#$%()1/*&1.&31%1/#'*5&/#)%'*&/#&")&0'*6'131&)17(*)1.&/#&#''1/(717(+)&/#&#)H#'3#/1/#$&
%'1)$3($(C.#$B
c) No proviene de una explotación con medidad restrictivas en materia sanitaria, ni ha estado con 
*%'*$&A!"(/*$&/#&#$%#&%(0*&/#&#;0.*%17(*)#$B
/>& &3(&#)%#)/#'&)*&F1&#$%1/*&#)&7*)%17%*&7*)&A!"(/*$&1H#7%1/*$&0*'&1.6")1&#)H#'3#/1/&%'1)$3($(C.#5&
durante los 15 dias anteriores al transporte.

K &LMNONDGN&2NMGPQP2 2PRD&GPNDN&TD &U KPVN`&VN&WX&Va O& &L MGPM&VN&OT&QPMb &LZM&
TD&UNGNMPD MPZ&ZQP2P KJ

Esp

And



4637Núm. 55 - Any 24 - 7.11.2012 Butlletí Oficial del Principat d’Andorra

35

EXIGENCES SANITAIRES DE BASE
 !"#!$%&!'(!"#'!#")'*#+,"#-,.,/.!"#+)01#.2%'*1)30(*%)'#3,'"#.,#4)550',0*6

7!#")0""%&'61 !"#$%&" '(" )*+'(%,+ ,+!#%$ ,-./ !" 0-//-01#$ /-$%/2-%$ -(3 !1.,%$%1./ /(%4-.$"/5

-6 7) - +$+ "3-8%.+ !" 91(#: ." 0#+/".$" -(!(. /%;." !)%.%'(" ," 8-)-,%" "$ "/$ -0$" -( $#-./01#$<
=6 7) .*"/$ 0-/ ,"/$%.+ > )*-=-$$-;" ,-./ )" !-,#" ,*(. 0#1;#-88" .-$%1.-) ,*+#-,%!-$%1. ,*(." 8-)-,%" 
$#-./8%//%=)"<
!6 7) ." 0#14%".$ 0-/ ,*(." "30)1%$-$%1. 2-%/-.$ )*1=9"$ ," 8"/(#"/ ," #"/$#%!$%1. 01(# ,"/ 81$%2/ ," 
01)%!" /-.%$-%#" "$ .*- 0-/ +$+ ". !1.$-!$ -4"! ,"/ +'(%,+/ ,*(." $"))" "30)1%$-$%1.<
,6 ? 8- !1..-%//-.!": %) .*- 0-/ +$+ ". !1.$-!$ -4"! ,"/ +'(%,+/ -$$"%.$/ ,*(." 8-)-,%" $#-./8%//%=)" 
-( !1(#/ ,"/ @A 91(#/ 0#+!+,-.$ )*"8=-#'("8".$B

CD EFGHIJKI LIFK7M7LDK7NJ IHK ODCDPCI @Q RNSFH ? LNTEKIF UI CD UDKI UI HD 
H7VJDKSFI EDF CI OGKGF7JD7FI NMM7L7ICB

BASIC HEALTH REQUERIMENTS
KW"/" #"'(%#"8".$/ -#" .1$ 4-)%, $1 ".$"# $W" L188(.%$X

7: $W" (.,"#/%;.",1: !"#$%2X $W-$ $W" "'(%." -.%8-) ,"/!#%=", %. $W%/ ,1!(8".$ /-$%/&"/ $W" 21))1Y%.; 
!1.,%$%1./5

-6 7$ W-/ ="". "3-8%.", 1. $W%/ ,-X: 0#"/".$/ .1 !)%.%!-) /%;. 12 ,%/"-/" -., %/ &$ 21# $#-./01#$<
=6 7$ %/ .1$ %.$".,", 21# /)-(;W$"# (.,"# - .-$%1.-) "#-,%!-$%1. 0#1;#-88" 21# $#-./8%//%=)" ,%/"-/"<
!6 7$ ,1"/ .1$ !18" 2#18 W1),%.; /(=9"!$ $1 #"/$#%!$%1./ 21# -.%8-) W"-)$W #"-/1./ -., W-/ .1$ ="". %. 
!1.$-!$ Y%$W "'(%,-" 1. /(!W - W1),%.;<
,6 K1 $W" ="/$ 12 8X Z.1Y)",;": %$ W-/ ="". %. !1.$-!$ Y%$W "'(%,-" -22"!$", =X $#-./8%//%=)" ,%/"-/" 
,(#%.; $W" @A ,-X/ 0#%1# $1 $#-./01#$<

K[7H LIFK7M7LDK7NJ 7H ODC7U MNF @Q UD\H MFNT K[I UDKI NM H7VJDKSFI P\ K[I 
NMM7L7DC OIKIF7JDF7DJB
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Data

Fecha

Date

Date

Lloc

Lugar

Lieu

Place

Per raons epidemiològiques específi ques, el present 

passaport va acompanyat d’un certifi cat sanitari adjunt.

Por razones epidemiológicas específi cas, el presente 
pasaporte va acompañado de un certifi cado sanitario aparte.

Pour de raisons épidémiologiques particulières, un certifi cat 
sanitaire séparé accompagne le présent passeport.

For particular epidemiological reasons, a separate health 
certifi cate accompanies this passport.

Nom en majúscules i signatura del veterinari ofi cial

Nombre en mayúsculas y fi rma del veterinario ofi cial

Nom en capitales et signature du vétérianire offi ciel

Name in capital letters and signature of offi cial veterinarian

Sí/No (ratllar allò que no procedeixi)

Si/No (táchese lo que no proceda)
Oui/Non (barrer la mention inutile)

Yes/No (delete as appropriate)

Sí/No (ratllar allò que no procedeixi)

Si/No (táchese lo que no proceda)
Oui/Non (barrer la mention inutile)

Yes/No (delete as appropriate)

Sí/No (ratllar allò que no procedeixi)

Si/No (táchese lo que no proceda)
Oui/Non (barrer la mention inutile)

Yes/No (delete as appropriate)

Sí/No (ratllar allò que no procedeixi)

Si/No (táchese lo que no proceda)
Oui/Non (barrer la mention inutile)

Yes/No (delete as appropriate)

Sí/No (ratllar allò que no procedeixi)

Si/No (táchese lo que no proceda)
Oui/Non (barrer la mention inutile)

Yes/No (delete as appropriate)

Sí/No (ratllar allò que no procedeixi)

Si/No (táchese lo que no proceda)
Oui/Non (barrer la mention inutile)

Yes/No (delete as appropriate)

Sí/No (ratllar allò que no procedeixi)

Si/No (táchese lo que no proceda)
Oui/Non (barrer la mention inutile)

Yes/No (delete as appropriate)

1.- Aquest document ha d’estar signat en les 48 hores que precedeixen al desplaçament internacional dels animals equins
1.- Este documento debe estar fi rmado en las 48 horas que preceden al desplazamiento internacional de los animales equinos
1.- Ce document doit être signé dans les 48 heures précédant le déplacement international de l’équidé
1.- This document must be signed within 48 hours prior to international transport of equine animal
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