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OBLIGACIONS DELS TITULARS SOBRE LA COMUNICACIÓ ANUAL DE CENSOS I
VISAT I INSTRUCCIONS SOBRE L'ENREGISTRAMENT EN REGA 

1.  NORMATIVA DECLARACIÓ ANUAL CENSAL

1.1. Declaració de cens anual obligatòria (RD 479/04, article 4):

Les dades sobre els censos de les explotacions es comunicaran a l'autoritat competent almenys
una vegada a l'any. Pel que fa a això, el cens es comunicarà abans de l'1 de març de cada any,
indicant  -se el cens mitjà de l'any anterior o el cens que s'establisca en les disposicions normatives  
específiques de cada sector,  en la forma que determine l'autoritat  competent.  Sense perjudici
d'això anterior, l'autoritat competent podrà actualitzar el cens de les explotacions, amb motiu de les
actuacions administratives que duga a terme en aquestes.

El que es disposa en l'apartat anterior no serà aplicable a les explotacions equines que siguen
centres de concentració, escorxadors i totes aquelles que no allotgen o alberguen animals de
manera permanent.

1.2. Normativa sectorial específica:

1.2.1. Apícola (RD 209/2002, article 7):

Han de comunicar abans de l'1 de març de cada any el cens dels seus ruscos, i indicar el nombre 
de ruscos a 31 de desembre de l'any anterior.

1.2.2. Oví-caprí (RD 685/2013, article 11.4):

Han  de  comunicar  abans  de  l'1  de  març  de  cada  any  el  cens total  d'animals,  per  espècie,
mantinguts en la seua explotació a dia 1 de gener, d'acord amb les següents categories d'animals:

- No reproductors de menys de 4 mesos.
- No reproductors de 4 a 12 mesos.
- Reproductors mascles.
- Reproductores femelles.

1.2.3. Avicultura de carn (RD 1084/05, article 8):

Han de comunicar abans de l'1 de març el cens total d'animals mantinguts en la seua explotació
durant el període censal, entenent-se com a tal el període comprés entre l'1 de gener i el 31 de
desembre,  ambdós  inclusivament,  de  l'any  anterior  a  l'any  actual,  desglossat,  si  escau,  per
cadascuna de les classificacions establides en l'article 3.1:



  

- En les explotacions de selecció i multiplicació: el nombre d'aus presents en l'explotació a 1 de
gener, més el nombre d'aus que van entrar en l'explotació, menys el nombre d'aus que van eixir
de l'explotació durant el període comprés entre l'1 de gener i el 31 de desembre, inclusivament.

- En les explotacions de recria o granges d'aus de cria, explotacions de recria o granges d'aus
d'explotació i explotacions de producció: el nombre total d'animals que han eixit de l'explotació
amb destinació a altres explotacions o a sacrifici durant el període censal, així com el nombre de
bandades en què es va dividir aquest nombre total.

- En les incubadores: el nombre d'ous incubats eixits de l'explotació.

1.2.4. Equí (RD 804/2011, article 5):

Han de comunicar abans de l'1 de març de cada any  el cens d'animals mantinguts en la seua
explotació, a 31 de desembre de l'any anterior, d'acord amb les següents categories d'animals:

- Nombre d'animals <6 mesos.
- Nombre d'animals 6m – 12m.
- Nombre d'animals 12m - 36m.
- Nombre d'animals > 36 mesos: sementals, femelles de ventre, no reproductors.

1.2.5 Porcí (RD 306/2020, article 16)

Han de comunicar  la  informació relativa al  cens mitjà  dels  animals mantinguts en l'explotació
durant el període censal, entenent com a tal el període comprés entre l'1 de gener i el 31 de
desembre de cada any, ambdós inclusivament, de l'any anterior al de la comunicació d'aquest
cens. A aquest efecte, s'entendrà per cens mitjà el nombre d'animals a 31 de desembre de l'any
anterior,  que es desglossarà,  segons corresponga,  en funció de la  classificació zootècnica de
l'explotació, en les següents categories d'animals:

- Enceball
- Garrins
- Recria/transició
- Porques
- Reposició
- Verros

El cens mitjà s'ha de comunicar abans de l'1 de març de cada any, indicant-se el cens mitjà de
l'any anterior. Sense perjudici de l'anterior, l'autoritat competent podrà actualitzar el cens de les
explotacions amb motiu de les actuacions administratives que duga a terme en aquestes.

1.2.6. Cunicultura (RD 1547/2004, article 9)

Han de comunicar abans de l'1 de març el cens mitjà d'animals de la seua explotació durant l'any
anterior,  desglossat  en mascles  reproductors,  femelles  reproductores,  animals  d'engreixament,
animals de reposició (femelles i mascles) i altres animals que no s'ajusten a aquestes categories.

2. ENREGISTRAMENT EN REGA DEL CENS DECLARAT



  

Les comunicacions de cens anuals obligatòries es gravaran sota la causa 04 (declaració anual del
titular).
En el  cas que el  cens comunicat  coincidisca amb el gravat en REGA l'any anterior,  haurà de
procedir-se, igualment, a l'enregistrament del cens amb la nova data d'enregistrament.

2.1. Espècies sense normativa específica: boví, etc.

Les dades de cens mitjà de l'any anterior es gravaran en la data de comunicació del titular.

Exemple: El titular d'una explotació de boví comunica a l'OCA la declaració anual obligatòria el dia
10 de febrer de 2020. Les dades de cens mitjà es gravarien en REGA a data 10/02/2020. 

2.1. Espècies amb normativa específica:

2.1.1 Oví-caprí:

Independentment de la data en què el titular realitze la comunicació del cens anual, les dades del
cens per  categories  i  espècies  d'aquesta  comunicació  hauran  d'estar  referides  als  animals
mantinguts en la seua explotació a dia 1 de gener.

Exemple: el titular comunica a l'OCA la declaració anual obligatòria el dia 10 de febrer de 2020.
Les dades de cens es gravarien en REGA a data 01/01/2020. 

2.1.2. Apícola i equí:

Independentment de la data en què el titular realitze la comunicació del cens anual, les dades del
cens per categories d'aquesta comunicació, hauran d'estar referides als animals mantinguts en la
seua explotació a dia 31 de desembre.

En  apicultura,  en  cas  que  l'enregistrament  es  realitze  desglossant  el  nombre  de  ruscos  en
horitzontals, verticals i nuclis, el total resultant actualitzarà de manera automàtica el cens registrat
en REGA.

Exemple: el titular d'una explotació equina comunica a l'OCA la declaració anual obligatòria el dia
10 de febrer de 2020. Les dades de cens es gravarien en REGA a data 31/12/2019. 

2.1.3. Porcí:

Independentment de la data en què el titular realitze la comunicació del cens anual, les dades del
cens mitjà per categories d'aquesta comunicació hauran d'estar referides als animals mantinguts
en la seua explotació a dia 31 de desembre.

Exemple: el titular d'una explotació porcina comunica a l'OCA la declaració anual obligatòria el dia
10 de febrer de 2020. Les dades de cens mitjà es gravarien en REGA a data 31/12/2019. 

2.1.4. Avicultura de carn:

Les dades de cens total (segons el que es disposa en l'article 8 del RD 1084/05) es gravarien
en la data de comunicació del titular.



  

Exemple: el titular d'una explotació de pollastres d'engreixament comunica a l'OCA la declaració
anual obligatòria el dia 10 de febrer e 2020. Les dades de cens es gravarien en REGA a data
10/02/2020. 

2.1.5. Cunicultura:

Les dades del cens mitjà d'animals de la seua explotació durant l'any anterior es gravarien en la
data de comunicació del titular.

Exemple: el titular d'una explotació cunícola comunica a l'OCA la declaració anual obligatòria el dia
10 de febrer de 2020. Les dades de cens mitjà es gravarien en REGA a data 10/02/2020.

3. VISAT DEL LLIBRE D'EXPLOTACIÓ I ENREGISTRAMENT EN REGA

El punt 3 de l'article 31 de la Llei 6/2003, de 4 de març, de la Generalitat, de ramaderia  de la
Comunitat Valenciana, estableix que “L'exemplar o els exemplars del llibre seran visats, almenys
anualment, pels serveis veterinaris oficials”.

Després de la comprovació del llibre d'explotació per part del Servei Veterinari Oficial, es procedirà
al visat mitjançant la signatura i el segell d'aquest. La data de la signatura del visat en el llibre i la
data d'enregistrament  del  visat  en REGA es correspondrà amb  la  data  en què el  titular  ha
presentat el llibre per al seu visat.



RESUM DECLARACIÓ CENSAL
En TOTS els casos el cens es comunicarà abans de l'1 de març de cada any.

ESPÈCIE DADES A COMUNICAR CATEGORIES
DATA

ENREGISTRAMENT CENS
EN REGA

BOVÍ I ALTRES ESPÈCIES
SENSE NORMATIVA 

ESPECÍFICA
Cens mitjà any de l'anterior - Total d'animals Data de comunicació del titular

CUNÍCOLA Cens mitjà de l'any anterior, per categories

- Mascles reproductors
- Femelles reproductores
- Animals d'engreixament
- Animals de reposició (femelles i mascles)
- Altres animals

Data de comunicació del titular

OVÍ I
 CAPRÍ

Cens d'animals a 1 de gener de l'any 
actual, per categories

- No reproductors de menys de 4 mesos
- No reproductors de 4 a 12 mesos
- Reproductors mascles
- Reproductores femelles

1 de gener de l'any actual

EQUINA Cens d'animals a 31 de desembre de l'any
anterior, per categories

- Nombre d'animals <6 mesos
- Nombre d'animals 6m – 12m
- Nombre d'animals 12m - 36m
- Nombre d'animals > 36 mesos: sementals,

femelles de ventre, no reproductors

31 de desembre de l'any anterior

APÍCOLA Cens de ruscos a 31 de desembre de l'any
anterior

Possibilitat desglossament en:
- Horitzontals
- Verticals
- Nuclis

31 de desembre de l'any anterior

PORCÍ Cens mitjà de l'any anterior, per categories

- Enceball
- Garrins
- Recria/transició
- Porques
- Reposició
- Verros

31 de desembre de l'any anterior

AVÍCOLA DE CARN Cens d'animals mantinguts durant el període
censal segons fórmula art. 8 RD 1084/05 Segons classificació zootècnica Data de comunicació del titular


