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Generalitat de Catalunya 
Departament d'Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural 
 

 

Notificació per a l’enregistrament o actualització de les dades d’un èquid 1 

 

Dades de la persona que realitza la notificació  
Cognoms i nom DNI/NIF/NIE 

 
En qualitat de:   Titular    Representant legal 
                          Persona autoritzada (cal adjuntar autorització) 

Telèfon Correu electrònic 
 

 

NOTIFICO  
 Dades d’un èquid per a l’alta al registre (Emplenar totes les dades, excepte les de mort/sacrifici/desaparició) 
 Actualització de dades d’un èquid   (Emplenar només aquelles dades que canviïn) 
 Sacrifici/mort/desaparició de l’èquid   (Emplenar només les dades de l’apartat de mort/sacrifici/desaparició) 

 
Per al següent èquid: 
 

UELN / Número document d’identificació                      Codi d’identificació electrònica  

      
Identificat amb:    Passaport equí     Targeta sanitària equina     Altre document d’identificació __________________         
 

Dades del/de la titular 
Cognoms i nom 
 

DNI/NIF/NIE Data d’inici de la titularitat 

Adreça 
 

Localitat i província Codi postal 

Telèfon Correu electrònic 
 

 

 

Dades referents a l’animal  
Nom de naixement                                                    Nom comercial   Sexe     Mascle 
       Femella 
       Castrat 
Data de naixement                                                 Codi REGA explotació de naixement     País de naixement 
 
 

Espècie i raça     Orientació    Criança i renda    Fiabilitat  raça    A     
    Registrat                           B     
         C 
Capa                                                           Consum humà   Apte     No Apte 
                            Apte per finalització del període de suspensió 

 

Dades del marcatge (Indicar només l’opció correspon ent) 
 Transponedor injectable Codi identificació electrònica (col·locar adhesiu o el codi llegit) 

                                                                         
 Marcatge alternatiu  Codi d’identificació alternatiu i sistema de lectura 

   

Data d’identificació (Data d’emissió del document d’identificació/passaport) 
 
 

Dades referents a la  mort/sacrifici/desaparició d’ un èquid  (adjuntar la documentació que figura al revers)  

Fet  Sacrifici     Mort             Data del fet            Codi REGA de l’explotació del fet   
           Desaparició        Reaparició   
 

Observacions 
 
 
Signatura de la persona que notifica 
 

1. Veure la documentació que cal annexar en cada cas al revers d’aquest full 
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades en un fitxer 
titularitat del Departament d’Agricultura, Ramaderi a, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM). La fin alitat del fitxer és mantenir actualitzades les dad es 
del registre corresponent d’acord amb la normativa aplicable. El DAAM és responsable del tractament i la gestió de les dades. Les dades personals 
seran publicades al registre corresponent i podran ser comunicades a tercers d’acord amb la normativa específica d’aquest; també podran ser cedides, 
si escau, a les entitats  determinades en el fitxer, inscrit a l’Autoritat Ca talana de Protecció de Dades. La informació sol·lic itada a la persona interessada 
és obligatòria per a la finalitat esmentada. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lac ió i oposició mitjançant un escrit adreçat al DAAM:  
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614, 08007 Bar celona  

Oficina Comarcal del Departament d’Agricultura, Ram aderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural  

                                      



 
 

Documentació a annexar per al registre/modificació de dades d’èquids 
- Alta al registre : annexar còpia del document d’identificació de l’èquid.  
- Registre d’èquids procedents de països tercers:  adjuntar passaport o còpia compulsada del mateix 
- Notificació de mort:  adjuntar el passaport original per a la seva invalidació. 

       -      Notificació de desaparició:  adjuntar passaport, còpia de la denúncia i anotar el fet a les observacions. 
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