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A0290.2-IN59  

PROTOCOL PER AL SUBMINISTRAMENT DE CRÒTALS AMB PRESA DE 
MOSTRA TISSULAR PER A LA IDENTIFICACIÓ DEL BESTIAR BOVÍ 

 
El Reial Decret 1980/1998, de 18 de setembre, pel qual s’estableix un sistema d’identificació i registre 
dels animals de l’espècie bovina estableix que els animals s’identificaran mitjançant dos cròtals 
auriculars amb identificació individual. 
 

Els titulars de les explotacions adquireixen els cròtals a les oficines comarcals del DACC un cop 
abonada la taxa corresponent. 
 

El DACC, a petició de la Federació Frisona de Catalunya (FEFRIC), ha obert la possibilitat d’identificar 
el bestiar boví mitjançant unitats d’identificació que permeten recollir una mostra de cartílag en ser 
implantats a l’orella de l’animal per tal de realitzar el genotipat (cròtals tissulars).  
 
Aquestes unitats d’identificació poden estar composades per 1 cròtal visual convencional + 1 cròtal 
tissular o bé per 2 cròtals tissulars. 
 
Els cròtals tissulars tenen les mateixes característiques que els cròtals convencionals en relació a 
material, mida i normativa que han de complir però la forma d’adquisició per part dels titulars és diferent.  
 

La sistemàtica per a l’adquisició d’aquestes unitats d’identificació és la següent: 
 

- El Servei de Prevenció en Salut Animal (SPSA) autoritza les empreses que fabriquen unitats 
d’identificació composades per cròtals amb presa de mostra tissular que compleixen amb els 
requeriments establerts a la normativa. Actualment la única empresa autoritzada és AZASA. 
 

- El SPSA atorga a l’empresa autoritzada un rang de codificació oficial per a la fabricació de les unitats 
d’identificació composades per cròtals amb presa de mostra tissular . 

 

- El SPSA disposa d’una relació de les explotacions que poden adquirir aquestes unitats d’identificació 
i la comunica a l’empresa autoritzada. Les explotacions autoritzades a adquirir-les són comunicades 
per la FEFRIC. 

 

- Els titulars envien mitjançant correu electrònic l’imprès “A0290.1-DO26 Sol·licitud de cròtals amb 
presa de mostra tissular per a la identificació del bestiar boví” a l’empresa autoritzada 
(azasa@azasa.es) i realitzen el corresponent pagament” 

 

- L’empresa autoritzada envia les unitats d’identificació a l’adreça que hagi indicat el titular a la 
sol·licitud. 

 

- L’empresa autoritzada informa de les unitats venudes i de l’explotació de destinació al SPSA 
mitjançant correu electrònic. 

 

- El SPSA assigna informàticament els identificadors al GTR a l’explotació corresponent per tal que 
es puguin gestionar les altes i ho posa en coneixement de l’oficina comarcal corresponent per correu 
electrònic. 
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