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ANNEX

Denominació dels grups 
de productes Denominació del producte 

Denominació del principi 
nutritiu o identitat

del microorganisme

Substrat de conreu (si 
s’escau, especifi cacions)

Característi-
ques de com-

posició del 
producte

Espècie animal

Dispo-
sicions 
espe-
cials

1.2.1 Llevats culti-
vats sobre subs-
trats d’origen ani-
mal o vegetal.

Tots els llevats-Obtin-
guts a partir dels 
microorganismes i 
substrats enumerats 
respectivament en 
les columnes 3 i 4 i 
les cèl·lules dels 
quals s’hagin matat.

Saccharomyces ce re-
visiae.

Saccharomyces carls-
bergiensis.

Kluyveromyces lactis.
Kluyveromyces fragi-

lis.

Melasses, vinasses, 
cereals i produc-
tes amilacis, sucs 
de fruita, lactosè-
rum, àcid làctic, 
hidrolitzats de fi-
bres vegetals.

 Totes les es-
 pècie sani-
mals.

Candida guilliermon-
dii.

Melasses, vinasses, 
cereals i produc-
tes amilacis, sucs 
de fruita, lactosè-
rum, àcid làctic, 
hidrolitzats de fi-
bres vegetals.

16 % de 
m a t è -
ria seca 
com a 
mínim.

Porcs d’en-
greix.

CAP DE L’ESTAT
 8384 LLEI ORGÀNICA 1/2005, de 20 de maig, per la 

qual s’autoritza la ratificació per Espanya del 
Tractat pel qual s’estableix una Constitució per 
a Europa, signat a Roma el 29 d’octubre 
de 2004. («BOE» 121, de 21-5-2005.)

JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei orgà-
nica.

Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei 
orgànica següent i jo la sanciono.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El 29 d’octubre de 2004 es va procedir a la signatura a 
Roma, per part dels plenipotenciaris dels estats membres 
de la Unió Europea, del Tractat pel qual s’estableix una 
Constitució per a Europa.

El nou Tractat constitucional de la Unió Europea o 
Constitució Europea ha estat redactat amb el triple objec-
tiu de fer més partícips els ciutadans en el procés d’inte-
gració supranacional que representa la Unió Europea, de 
dotar la Unió dels mitjans d’acció necessaris per fer front 
a les noves exigències de la realitat social, econòmica i 
internacional, i d’adequar millor les institucions de la 
Unió, les seves estructures, mètodes de treball i procedi-
ments de decisió a la Unió ampliada.

Aquest text, que com el seu propi nom indica té alhora 
característiques pròpies d’un tractat internacional i d’una 
Constitució, consagra la Unió Europea com una autèntica 
comunitat política que neix de la voluntat dels ciutadans i 
dels estats d’Europa de construir un futur comú.

La Constitució Europea posa en relleu en aquest con-
text que el procés d’integració supranacional d’Europa es 
construeix sobre el fonament dels valors en els quals 
s’estableix la civilització en el nostre continent: la dignitat 
humana, la llibertat, la democràcia, la igualtat, l’Estat de 
dret i el respecte dels drets humans, inclosos els drets de 
les persones pertanyents a minories, en el marc d’una 
societat caracteritzada pel pluralisme, la no-discriminació, 

la tolerància, la justícia, la solidaritat i la igualtat entre 
dones i homes. 

La Constitució Europea aporta amb el seu articulat 
dosis més grans d’eficàcia en les polítiques de la Unió, de 
democràcia en el funcionament de les seves institucions i 
de solidaritat en les relacions entre els seus estats mem-
bres i els seus ciutadans, i dóna així un pas certament 
decisiu per fer realitat el somni de tantes dones i homes 
de crear en el nostre continent un autèntic espai de pau i 
prosperitat. 

El text es divideix formalment en quatre parts. La part I 
es consagra essencialment als fonaments de la Unió Euro-
pea, els seus valors i objectius, el repartiment de compe-
tències entre la Unió i els seus estats membres i les dispo-
sicions institucionals bàsiques de la Unió. La part II 
proclama amb valor jurídic la Carta de drets fonamentals 
de la Unió Europea. La part III es dedica fonamentalment 
a recollir les bases jurídiques i els principis que regeixen 
les polítiques internes i externes de la Unió, així com el 
desplegament de les disposicions relatives al funciona-
ment institucional de la Unió. La part IV, finalment, conté 
les disposicions generals i finals. El text constitucional es 
completa amb dos annexos i trenta-sis protocols que en 
formen part integrant. 

El poble espanyol s’ha manifestat clarament a favor 
d’aquest Tractat en el referèndum celebrat el 20 de febrer 
de 2005. D’acord amb aquest sentiment, Espanya, en rati-
ficar aquest Tractat constitucional, vol reafirmar el seu 
compromís ferm amb un projecte històric a l’èxit del qual 
ha consagrat i consagrarà els seus millors esforços. 

Tenint en compte això i havent declarat el Tribunal 
Constitucional que no hi ha cap contradicció entre el text 
del Tractat pel qual s’estableix una Constitució per a 
Europa i la nostra Constitució nacional de 1978, es cons-
tata que la prestació del consentiment de l’Estat per ratifi-
car l’esmentat Tractat ha de ser autoritzada per les Corts 
mitjançant una llei orgànica, de conformitat amb el que 
preveu l’article 93 de la Constitució. 

Article únic.

S’autoritza la ratificació per Espanya del Tractat pel 
qual s’estableix una Constitució per a Europa, signat a 
Roma el 29 d’octubre de 2004.
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Disposició final única.

Aquesta Llei orgànica entra en vigor l’endemà de la 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Per tant,

Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 
compleixin aquesta Llei orgànica i que la facin complir.

Madrid, 20 de maig de 2005.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

MINISTERI D’AGRICULTURA, 
PESCA I ALIMENTACIÓ

 8385 REIAL DECRET 517/2005, de 6 de maig, pel 
qual es modifica el Reial decret 1133/2002, de 
31 d’octubre, pel qual es regula, en l’àmbit de 
les races equines, el règim jurídic dels llibres 
genealògics, les associacions de criadors i les 
característiques zootècniques de les diferents 
races. («BOE» 121, de 21-5-2005.)

El Reial decret 1133/2002, de 31 d’octubre, pel qual es 
regula, en l’àmbit de les races equines, el règim jurídic 
dels llibres genealògics, les associacions de criadors i les 
característiques zootècniques de les diferents races, ha 
establert la regulació sobre aquestes matèries d’acord 
amb els criteris inspiradors que contenen la Directiva 
90/427/CEE del Consell, de 26 de juny de 1990, relativa a 
les condicions zootècniques i genealògiques que regulen 
els intercanvis intracomunitaris d’èquids; la Directiva 
91/174/CEE del Consell, de 25 de març de 1991, relativa a 
les normes zootècniques i genealògiques que regulen la 
comercialització d’animals de raça i per la qual es modifi-
quen les directives 77/504/CEE i 90/425/CEE, i disposicions 
concordants.

En la seva aplicació, s’han posat de manifest diverses 
circumstàncies que aconsellen la seva modificació, tant 
pel que fa a l’ampliació de l’aplicació de la regulació que 
conté el Reial decret 1133/2002, de 31 d’octubre, a les 
races mallorquina i menorquina, que preveu el Reial 
decret 1682/1997, de 7 de novembre, pel qual s’actualitza 
el Catàleg oficial de races de bestiar d’Espanya, mitjan-
çant la seva inclusió entre les races nacionals de sella, 
com en el que afecta la ressenya identificativa dels èquids 
de raça pura que regula l’article 6, que, a partir d’aquesta 
modificació, l’ha de realitzar o supervisar un veterinari, i, 
així mateix, a la possibilitat d’inscripció de productes fora 
del termini general, en determinades condicions, i les 
seves consegüents normes de dret transitori. Tot això, 
sense perjudici d’una ulterior revisió d’altres parts del seu 
articulat per a la seva millor i més pràctica adequació al 
marc legal del nostre país.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de l’habilitació 
que conté l’article 149.1.13a de la Constitució, que atribu-
eix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de bases 
i coordinació de la planificació general de l’activitat eco-
nòmica.

En la tramitació d’aquest Reial decret han estat con-
sultades les comunitats autònomes i les entitats represen-

tatives dels interessos del sector afectat i n’ha emès un 
informe favorable el Ministeri de Defensa.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació, amb l’aprovació prèvia del 
ministre d’Administracions Públiques, d’acord amb el 
Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de 
Ministres en la reunió del dia 6 de maig de 2005,

D I S P O S O :

Article únic. Modificació del Reial decret 1133/2002, de 
31 d’octubre, pel qual es regula, en l’àmbit de les 
races equines, el règim jurídic dels llibres genealò-
gics, les associacions de criadors i les característiques 
zootècniques de les diferents races.

El Reial decret 1133/2002, de 31 d’octubre, pel qual es 
regula, en l’àmbit de les races equines, el règim jurídic 
dels llibres genealògics, les associacions de criadors i les 
característiques zootècniques de les diferents races, es 
modifica en els termes següents:

U. El paràgraf a) de l’apartat 2 de l’article 2 queda 
redactat de la manera següent:

«a) Dins l’àmbit nacional:
1r De sella: pura raça espanyola (PRE), pura 

raça àrab (PRa), pura sang anglès (PSI), raça anglo-
àrab (A-a), raça hispanoàrab (H-a), cavall d’esport 
espanyol (CDE), mallorquina i menorquina.

2n Trotadors: trotador espanyol (TE).
3r De tir (Tir): bretona, postier-bretona, perxe-

rona i ardenesa.»

Dos. L’apartat 3 de l’article 6 queda redactat de la 
manera següent:

«3. Els èquids de pura raça d’àmbit nacional 
han de ser ressenyats després del naixement. La 
ressenya l’ha de fer un veterinari oficial o un veteri-
nari autoritzat o personal capacitat i designat pel 
servei oficial de l’Estat sota la supervisió d’un veteri-
nari oficial o autoritzat, a peu de mare i abans del 
deslletament, i s’ha de complementar en el mateix 
acte amb la implantació d’un sistema electrònic 
d’identificació adequat a la normativa ISO (micro-
xip) i la presa de mostres per a la realització de l’anà-
lisi dels marcadors genètics. El microxip ha de ser 
implantat al costat esquerre del coll de l’animal, al 
terç superior i sota el lligament cervical.»

Tres. El paràgraf e) de l’apartat 2 de l’article 7 queda 
redactat de la manera següent:

«e) Haver sol·licitat la inscripció en un llibre 
genealògic en el termini màxim de sis mesos des del 
naixement del producte. No obstant això, es pot sol-
licitar la inscripció fora del termini esmentat sempre 
que es compleixin la resta de requisits d’aquest 
apartat, es verifiqui la filiació compatible del pro-
ducte i s’aboni el recàrrec corresponent.

La sol·licitud d’inscripció l’ha de fer el propietari 
del producte, el qual, en el cas que no sigui qui figuri 
com a titular de l’euga progenitora en el llibre gene-
alògic de la raça corresponent, ha d’acreditar per 
qualsevol mitjà vàlid en dret la propietat de l’esmen-
tat producte, sense perjudici que el criador que 
figuri en la documentació i en els registres continuï 
sent el titular de l’euga mare en el moment del nai-
xement.»

Disposició transitòria primera. Retroactivitat.

Es pot sol·licitar, en les condicions que preveu l’arti-
cle 7.2.e) del Reial decret 1133/2002, de 31 d’octubre, la 


