
 

 

OBLIGACIONS DELS TITULARS D’EXPLOTACIONS 
EQUINES EN RELACIÓ AMB LA SANITAT I EL BENESTAR 
ANIMAL. 
 
OBJECTIUS I METODOLOGIA. 
 
La producció equina s'ha constituït com una alternativa consolidada a altres 
produccions ramaderes, amb un pes destacat en les polítiques de 
desenvolupament rural per la seva importància en la creació d'ocupació i riquesa. 
 
Són necessàries unes bases comunes per a la definició i ordenació de el sector i per 
a l'impuls d'aquesta activitat, en relació amb una sèrie d'aspectes zootècnics, 
higiènics i sanitaris, tot això considerant l'especificitat de la producció equina a 
cadascun dels subsectors que la componen. El compliment d'unes condicions 
mínimes de construcció, ubicació, les higièniques i sanitàries i de benestar animal 
entre altres qüestions, constitueixen peces clau d'aquest tipus d'explotacions, 
presents tant en zones rurals com urbanes. 
 
L’objectiu del curs és conèixer quines són les obligacions dels titulars d’explotacions 
equines en relació amb la sanitat i el benestar animal. En el curs es desenvoluparan 
les eines per dur a terme les obligacions, així com la normativa d’aplicació. 
 
Per tot això s’ha considerat adient realitzar tasques d’informació i formació de les 
persones vinculades a aquest sector.  
 
El curs s’impartirà en una jornada de 5 hores i el professorat utilitzarà mitjans 
visuals (power point) per facilitar la comunicació i comprensió de les classes 
teòriques, les quals es complementaran amb un qüestionari al final de la sessió per 
tal de comprovar que s’ha assolit els conceptes claus de la jornada.  
 
 
CONTINGUTS (4 h). 
 

1. Introducció: Sector equí i normativa d’aplicació. 
2. Explotacions equines: definició, requisits. 
3. Benestar animal a l’explotació i en el transport. 
4. Traçabilitat Animal: Identificació i moviments dels animals de l’espècie 

equina. 



 
 

5. Targeta de Moviment Equina (TME). 
6. Sanitat Animal: Programa sanitari, requisits per a montes a tercer. 
7. Portal Ramader i d’altres Animals Domèstics de les Illes Balears (PRADIB). 
8. Qüestionari de 10 preguntes de tipus test. 

 
 
DESCRIPCIÓ DEL BENEFICIARI. 
 
Titulars d’explotacions equines o persones responsables de la gestió d’explotacions 
equines. 
 
PROFESSORAT. 
 
Pau Alorda Gayà. Tècnic veterinari del Servei de Ramaderia de la Conselleria 
d'Agricultura, Pesca i Alimentació.  
 
LLOC I DATA DE CELEBRACIÓ. 
 
Menorca:  
3 de març de 2020 de 10:00h a 15:00h. 
Lloc: Centre de capacitació “Sa Granja”. (Ctra. Maó – Es Grau, km 0,5. Maó). 
 

 


