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MINISTERI D’AGRICULTURA, 
PESCA I ALIMENTACIÓ

 415 REIAL DECRET 1557/2005, de 23 de desembre, 
pel qual es modifica el Reial decret 558/2001, 
de 25 de maig, pel qual es regula el reconeixe-
ment oficial de les organitzacions o associa-
cions de criadors de gossos de raça pura. 
(«BOE» 10, de 12-1-2006.)

Mitjançant el Reial decret 558/2001, de 25 de maig, pel 
qual es regula el reconeixement oficial de les organitza-
cions o associacions de criadors de gossos de raça pura, 
va quedar establerta la normativa zootècnica relativa a les 
esmentades organitzacions i als requisits que han de 
complir per al seu reconeixement.

A l’article 3 del Reial decret 558/2001, de 25 de maig, 
es realitza l’atribució de competències entre el Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació i les comunitats autòno-
mes, per al reconeixement oficial de les organitzacions o 
associacions de gossos de races pures. De l’aplicació 
pràctica de l’esmentada norma, s’ha derivat que no és 
necessari reservar una competència per al Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, atès que no existeixen 
interessos contraposats entre comunitats autònomes, per 
la qual cosa és convenient portar a terme la modificació 
de l’article.

Això fa que també s’hagi de modificar el contingut del 
Reial decret esmentat i regular el necessari subministra-
ment d’informació entre les organitzacions i associacions 
i les comunitats autònomes, i d’aquestes cap al Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, fet que comporta la 
substitució de l’article 6 i la inclusió d’un nou article 9.

Igualment és procedent incloure un nou article 8 rela-
tiu a la regulació del prototip racial, tant per a les races 
canines espanyoles com per a les races restants, en rela-
ció amb les sol·licituds de les organitzacions o associa-
cions de criadors de gossos de raça pura.

El Reial decret 558/2001, de 25 de maig, incorpora en 
un annex el llistat de races canines espanyoles amb els 
seus prototips racials i faculta el Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació per adoptar les mesures necessàries 
per modificar-lo o incloure-hi noves races canines, amb 
l’informe previ del Comitè de Races de Bestiar d’Espanya, 
establert pel Reial decret 1682/1987, de 7 de novembre, pel 
qual s’actualitza el Catàleg Oficial de Races de Bestiar 
d’Espanya.

En aquest Reial decret se substitueix l’esmentat annex 
per un de nou que incorpora races que han estat proposa-
des i admeses com a races canines en diferents reunions 
de l’esmentat Comitè celebrades amb posterioritat a la 
publicació del Reial decret 558/2001, de 25 de maig. El 
prototip racial i l’estructura i la divisió del Llibre genealò-
gic són, en el cas de races canines espanyoles, els que 
regula l’òrgan competent de la comunitat autònoma cor-
responent.

El nou annex no inclou juntament amb el llistat de 
races canines la seva definició del prototip racial, ja que 
aquests passen a ser regulats per la comunitat autònoma 
competent en cada cas.

La present disposició es dicta a l’empara de l’habilita-
ció que conté l’article 149.1.13a de la Constitució, que 
atribueix a l’Estat competència exclusiva en matèria de 
bases i coordinació de la planificació general de l’activitat 
econòmica.

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

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació, d’acord amb el Consell d’Estat i 
amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la 
reunió del dia 23 de desembre de 2005,

D I S P O S O :

Article únic. Modificació del Reial decret 558/2001, de 25 
de maig, pel qual es regula el reconeixement oficial de 
les organitzacions o associacions de criadors de gos-
sos de raça pura.

El Reial decret 558/2001, de 25 de maig, pel qual es 
regula el reconeixement oficial de les organitzacions o 
associacions de criadors de gossos de raça pura, queda 
modificat de la manera següent:

U. Se substitueix l’article 3 pel següent:
«Article 3. Competència i efectes del reconeixe-

ment.
1. El reconeixement oficial de les organitza-

cions i associacions de criadors de gossos de raça 
pura, als efectes de portar o crear llibres o registres 
genealògics de cada raça, correspon a la comunitat 
autònoma en la qual radiqui la seu social de l’entitat 
sol·licitant.

No obstant això, quan es tracti de races canines 
espanyoles, el reconeixement oficial de les organit-
zacions o associacions que portin o creïn llibres o 
registres genealògics correspon a l’òrgan compe-
tent de la comunitat autònoma en la qual radiqui 
l’origen de la raça, per a la qual cosa s’han de tenir 
en compte els aspectes tècnics, socioculturals i his-
tòrics que es presentin documentalment per efec-
tuar aquest reconeixement.

En cas que aquest origen sigui compartit per 
diverses comunitats autònomes, aquest reconeixe-
ment correspon a la que tingui un nombre superior 
d’exemplars censats i preferentment inscrits en un 
registre i qualificats.

2. El reconeixement oficial de les organitza-
cions o associacions que preveu l’apartat anterior 
l’ha d’efectuar l’autoritat competent, a sol·licitud 
d’aquelles, i s’ha d’especificar la raça o races per a 
les quals se sol·licita després d’acreditar el compli-
ment dels requisits que conté l’article 4 d’aquest 
Reial decret.

3. El reconeixement oficial es pot denegar a les 
organitzacions o associacions que posin en perill la 
conservació de la raça o comprometin el programa 
zootècnic d’una altra organització o associació exis-
tent.

4. L’autoritat competent ha de fer controls pe-
riòdics per comprovar que en les associacions o 
organitzacions reconegudes es manté el compli-
ment dels requisits establerts, i per fer-ho pot desig-
nar inspectors de raça. Es pot declarar extingit 
aquest reconeixement si com a conseqüència de les 
inspeccions o controls realitzats es comprova l’in-
compliment d’algun dels requisits corresponents.»

Dos. Se substitueix l’article 6 pel següent:

«Article 6. Registre General.
Al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació es 

constitueix un Registre general d’organitzacions o 
associacions de criadors de gossos de races pures, 
en el qual s’inclouen totes les que han obtingut el 
reconeixement oficial d’acord amb el que regula 
aquest Reial decret i es fan les anotacions que els 
afectin, inclosa, si s’escau, la seva extinció.
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Amb una periodicitat, almenys, semestral, les 
comunitats autònomes han de comunicar al Minis-
teri d’Agricultura, Pesca i Alimentació les resolu-
cions de concessió i extinció del reconeixement de 
les organitzacions i associacions, per practicar les 
anotacions i modificacions corresponents.

El Registre general d’organitzacions o associa-
cions de criadors de gossos de races pures té caràc-
ter públic i informatiu, i queda a disposició de totes 
les autoritats competents en la matèria.»

Tres. S’afegeix un nou article amb el contingut 
següent:

«Article 8. Prototip racial.
Tractant-se de races canines espanyoles, l’orga-

nització o l’associació sol·licitant s’ha d’ajustar al 
prototip racial, únic per a tot el territori nacional, i a 
l’estructura i divisió del Llibre genealògic regulats, 
tant aquell com aquests, per la comunitat autònoma 
competent en cada cas, segons estableix l’article 3.

Tractant-se d’altres races, el prototip racial és el 
que correspongui d’acord amb els criteris interna-
cionals en la matèria.»

Quatre. S’afegeix un nou article amb el text 
següent:

«Article 9. Deure d’informació.
Les organitzacions o associacions de criadors de 

gossos de races pures que portin o creïn llibres o 
registres genealògics han de facilitar la informació 
que s’hi recull quan els sigui sol·licitada per les 
comunitats autònomes.»

Cinc. Se suprimeix la disposició addicional primera.
Sis. Se substitueix l’annex del Reial decret 558/2001, 

de 25 de maig, relatiu a «races canines espanyoles», per 
l’annex que s’adjunta en aquest Reial decret.

Disposició transitòria primera. Organitzacions i asso-
ciacions ja reconegudes.

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha de 
remetre a la comunitat autònoma competent en cada cas, 
en el termini màxim de dos mesos des de l’entrada en 
vigor d’aquest Reial decret, els expedients del procedi-
ment de reconeixement oficial de les organitzacions o 
associacions reconegudes pel Departament.

Les comunitats autònomes són competents per a 
totes les actuacions que preveu el Reial decret 558/2001, 
de 25 de maig, pel qual es regula el reconeixement oficial 
de les organitzacions o associacions de criadors de gos-
sos de raça pura, a partir de la recepció de la indicada 
documentació, llevat del que fa referència als recursos 
interposats en relació amb el reconeixement d’aquestes.

Disposició transitòria segona. Procediments adminis-
tratius en tramitació.

Els procediments de reconeixement oficial d’associa-
cions i organitzacions de criadors de gossos de races 
pures, en tramitació en el moment de l’entrada en vigor 
d’aquest Reial decret, són resolts d’acord amb la norma-
tiva en vigor en el moment que s’iniciïn.

Disposició transitòria tercera. Prototips racials de les 
races canines espanyoles.

Fins que la comunitat autònoma competent reguli en 
cada cas els prototips racials de les races canines espa-
nyoles, mantenen la seva vigència els que conté l’annex 

del Reial decret 558/2001, de 25 de maig, en la seva redac-
ció anterior a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de la compe-
tència estatal sobre bases i coordinació de la planificació 
general de l’activitat econòmica a què es refereix l’article
149.1.13a de la Constitució.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 23 de desembre de 2005.

JUAN CARLOS R.

La ministra d’Agricultura, Pesca
i Alimentació,

ELENA ESPINOSA MANGANA

«ANNEX

Races canines espanyoles

Les races canines espanyoles són les que figuren a 
continuació:

Alà espanyol.
Ca de bestiar (gos de pastor mallorquí).
Ca de bou (gos de presa mallorquí).
Ca eivissenc (podenc eivissenc).
Ca mè mallorquí.
Ca rater mallorquí (ratoner mallorquí).
Ca de Palleiro.
Ca Guicho.
Euskal artzain txakurra varietat Iletsua.
Euskal artzain txakurra varietat Gorbeiakoa.
Llebrer espanyol.
Gos d’atura català (gos de pastor català).
Gos rater valencià (ratoner valencià).
Mastí dels Pirineus.
Mastí espanyol.
Pastor garafiano.
Perdiguer gallec.
Perdiguer de Burgos.
Gos d’aigua espanyol.
Gos majorero.
Presa canari.
Podenc andalús.
Podenc canari.
Podenc gallec.
Gos ratoner andalús.
Rastrejador espanyol.
Villano de Las Encartaciones.» 

 416 ORDRE APA/1/2006, de 10 de gener, per la qual 
s’estableixen mesures específiques de protec-
ció en relació amb la llengua blava. («BOE» 10, 
de 12-1-2006.)

La llengua blava o febre catarral ovina és una malaltia 
inclosa a la llista del Codi zoosanitari internacional de 
l’Organització Mundial de la Sanitat Animal. La seva pro-
pagació suposa un risc per a la cabanya i podria tenir 
conseqüències molt desfavorables per als intercanvis 
comercials internacionals. Les mesures específiques de 
lluita contra la malaltia estan regulades pel Reial decret 


