
EXPLOTACIONS D’ÈQUIDS
AMB FINALITATS
NO COMERCIALS

La tinença d’un nombre reduït d’èquids per 
part de particulars amb finalitats no comer-
cials està subjecte a la normativa d’orde-
nació de les explotacions ramaderes.
 
Cal complir uns requisits mínims que 
garanteixin la sanitat i el benestar  animals.
 
Recomanen a les persones que vulgui tenir 
èquids, rebre una formació mínima o 
assessorament per tal de preparar el 
context adequat a la vida dels seus 
animals.

Cal assegurar el benestar 
dels èquids, ja que són 
animals gregaris, herbívors. 
Necessiten viure en grup, 
espai i accés a pastures o 
fenc de manera continua.

Amb la col·laboració de:



MESURES DE BIOSEGURETAT MESURES DE BENESTAR ANIMAL

IDENTIFICACIÓ DELS ANIMALS

MESURES D’HIGIENE I ALIMENTACIÓ

Han de disposar d’un Programa higiènic-
sanitari simplificat, que contempli les 
actuacions sanitàries, de bioseguretat, i de 
neteja, desinfecció i control de plagues.

L’explotació han 
d’estar dissenyades 
de manera que 
s’eviti la fugida 
dels animals.

Els èquids han de disposar d’un document 
d’identificació equina o passaport, estar 
microxipats, figurar al llibre de registres de 
l’explotació i estar donats d’alta en les bases 
de dades oficials. Qualsevol canvi en la infor-
mació ha de comunicar-se al DACC en un 
termini màxim de 7 dies.

Els equips per al subministrament d’alimenta-
ció i aigua han d’estar dissenyats de manera 
que es redueixi al mínim el risc de contami-
nació de l’aliment i de l’aigua de beguda dels 
animals.

Han de ser alimentats amb una quantitat 
suficient de fibra, preferiblement amb un 
farratge com el fenc de qualitat o pastura a 
lliure disposició i situat a terra o a baixa 
altura, per evitar problemes digestius.

Es recomanable que els èquids tinguin a la 
seva disposició de forma permanent una 
pedra de sal i minerals per complementar la 
seva alimentació.

El/la titular de l’explotació ha d’anotar en el 
llibre de registres de l’explotació les entrades 
i sortides dels animals i les ha de comunicar 
al DACC. Aquestes
comunicacions les pot
realitzar accedint
com a usuari
al GTR, de forma
telemàtica.

Els èquids s’han
de protegir del 
contacte directe 
amb animals 
salvatges.

Poder interactuar 
amb altres 
èquids de forma 
permanent, ja
que són animals 
socials i familiars. 

Els èquids són animals gregaris i amb unes neces-
sitats específiques en benestar animal com són:

QUÈ ÉS UNA EXPLOTACIÓ D’ÈQUIDS
AMB FINALITATS NO COMERCIALS?

Explotacions d’èquids no comercials: les dedica-
des al manteniment d’èquids per un particular 
sense finalitat comercial i amb una capacitat no 
superior a 5 èquids reproductors.

D’acord amb el Decret 40/2014, d’ordenació de 
les explotacions ramaderes, aquestes explota-
cions han d’estar inscrites al Registre d’Explo-
tacions Ramaderes de Catalunya comunicant 
la seva activitat.

Prèviament a la inscripció al Registre d’Explota-
cions Ramaderes, cal comunicar a l’Ajuntament 
l’activitat d’acord amb el que estableix la Llei 
18/2020 de facilitació de l’activitat econòmica.

Assegurar
i facilitar la llibertat 
de moviment. 

En el cas d’èquids que viuen estabulats han de 
disposar d’espai suficient, de manera que 
puguin entrar i sortir a voluntat o que passin el 
màxim de temps a l’exterior (mínim de 12 
hores diàries). 

Els estables han d'estar il·luminats amb llum 
natural i ben ventilats.

L'àrea de descans ha d'estar encoixinada, 
neta i seca, en cas contrari, els èquids no 
descansarien adequadament.

Si estan malalts o ferits han de rebre immedia-
tament el tractament apropiat. 

Els cascos han de cuidar-se perquè 
els èquids puguin estar de peu de 
manera anatòmicament equilibrada, 
que el seu moviment no es vegicom-
promès i s’asseguri la prevenció de 
malalties i problemes dels cascos
i de salut. Recomanem el manteni-
ment natural del casc per respectar 
el màxim la biomecànica i la salut
del cavall. 


