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Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 3 de març de 2006.

JUAN CARLOS R.

El ministre de l’Interior,

JOSÉ ANTONIO ALONSO SUÁREZ 

MINISTERI D’AGRICULTURA, 
PESCA I ALIMENTACIÓ

 4015 CORRECCIÓ d’errors del Reial decret 1617/2005, 
de 30 de desembre, pel qual es regula la con-
cessió de drets als agricultors dins del règim 
de pagament únic. («BOE» 56, de 7-3-2006.)

Havent observat errors en el Reial decret 1617/2005, 
de 30 de desembre, pel qual es regula la concessió de 
drets als agricultors dins del règim de pagament únic, 
publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat» número 313, 
de 31 de desembre de 2005, i en el suplement en català 
número 1, de 2 de gener de 2006, se’n fan les rectificacions 
oportunes referides a la versió en llengua catalana:

A la pàgina 198, primera columna, article 5.1, on diu: 
«. els articles 37, 40, 42, 53 i 62.»; ha de dir: «. els articles 
37, 40, 42, 53, 62, 64 i 65.».

A la pàgina 200, primera columna, article 9.1.c), ter-
cera línia, on diu: «havent sol·licitat l’ajuda», ha de dir: 
«havent sol·licitat o no l’ajuda». 

MINISTERI
D’ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

 4118 CORRECCIÓ d’errors de l’Ordre APU/293/2006, 
de 31 de gener, de desplegament i aplicació del 
Reial decret 835/2003, de 27 de juny, pel qual 
es regula la cooperació econòmica de l’Estat a 
les inversions de les entitats locals. («BOE» 57, 
de 8-3-2006.)

Havent observat un error a l’Ordre APU/293/2006, 
de 31 de gener, de desplegament i aplicació del Reial 
decret 835/2003, de 27 de juny, pel qual es regula la coo-
peració econòmica de l’Estat a les inversions de les enti-
tats locals, publicada en el «Butlletí Oficial de l’Estat» 
número 36, d’11 de febrer de 2006, i en el suplement en 
català número 5, de 16 de febrer de 2006, se’n fan les rec-
tificacions oportunes referides la versió en llengua cata-
lana:

A la pàgina 547, primera columna, disposició addicio-
nal tercera, segona línia, on diu: «…, la quantitat a cofi-
nançar només ho ha de ser per l’import d’execució mate-
rial de les obres, …», ha de dir: «…, l’import a cofinançar 
només ho ha de ser pel del pressupost del projecte de les 
obres, …». 

MINISTERI D’AGRICULTURA, 
PESCA I ALIMENTACIÓ

 4206 ORDRE APA/646/2006, de 8 de març, per la qual 
s’amplia el termini per a la presentació de les 
sol·licituds en el règim de pagament únic i 
altres règims d’ajuda directa a l’agricultura i la 
ramaderia. («BOE» 58, de 9-3-2006.)

L’article 4.3 del Reial decret 1617/2005, de 30 de 
desembre, pel qual es regula la concessió de drets als 
agricultors dins del règim de pagament únic, estableix 
com a dates per sol·licitar l’admissió al règim de paga-
ment únic durant l’any 2006 les de la sol·licitud única.

L’article 86 del Reial decret 1618/2005, de 30 de desem-
bre, sobre l’aplicació del règim de pagament únic i altres 
règims d’ajuda directa a l’agricultura i a la ramaderia, 
estableix com a data límit per a la presentació de la sol-
licitud única el segon divendres de març de cada any.

L’any 2006 és el primer en què s’estableix per a Espa-
nya el règim de pagament únic, i la presentació d’un sol 
document per a la sol·licitud dels drets de pagament únic 
i d’altres ajudes comunitàries, i s’estableix un sistema 
completament diferent del d’anys anteriors, per la qual 
cosa els agricultors i les comunitats autònomes estan tro-
bant dificultats per acomplir les seves respectives actua-
cions respecte a aquest nou règim.

Per això, diverses comunitats autònomes han sol-
licitat l’ampliació del termini final per a la presentació de 
la sol·licitud única i l’admissió al règim de pagament únic, 
la qual cosa sembla procedent en aquest any.

La present Ordre es dicta de conformitat amb la dispo-
sició final segona, lletra b), del Reial decret 1618/2005, de 
30 de desembre, per la qual s’habilita el ministre d’Agri-
cultura, Pesca i Alimentació a modificar les dates que s’hi 
estableixen.

En la tramitació d’aquesta Ordre s’han consultat les 
comunitats autònomes i les entitats més representatives 
del sector.

En virtut d’això, disposo:

La presentació de les sol·licituds en el règim de paga-
ment únic i altres règims d’ajuda directa a l’agricultura i a 
la ramaderia, per a l’any 2006, es pot realitzar fins al dia 28 
d’abril inclusivament.

Madrid, 8 de març de 2006.

ESPINOSA MANGANA 

 4302 ORDRE APA/661/2006, de 3 de març, per la qual 
se substitueix l’annex del Reial decret 1682/1997, 
de 7 de novembre, pel qual s’actualitza el Catà-
leg oficial de races de bestiar d’Espanya. 
(«BOE» 59, de 10-3-2006.)

Aquesta Ordre té com a objecte substituir l’annex del 
Reial decret 1682/1997, de 7 de novembre, pel qual s’actua-
litza el Catàleg oficial de races de bestiar d’Espanya.

L’annex del Reial decret 1682/1997 recull el Catàleg oficial 
de races de bestiar d’Espanya. Aquest annex ha estat objecte 
de nombroses modificacions. Amb la substitució es pretén 
incorporar, en un nou annex, el Catàleg amb totes les modi-
ficacions, garantint d’aquesta manera la seguretat jurídica i 
a més facilitant la consulta dels ciutadans.

A més de recopilar totes les modificacions publicades, el 
Catàleg que figura a l’annex d’aquesta Ordre incorpora les 
últimes actualitzacions aprovades al comitè de races de bes-



Suplement núm. 7 Dijous 16 març 2006 817

tiar d’Espanya en la reunió de 17 de juny de 2005. S’hi inclo-
uen quatre noves races, les races aviàries Euskal Antzara i 
Euskal Oiloa, la raça porcina Euskal Txerria, i la raça equina 
Marismeña, i es modifica la denominació de la raça asinal 
Mallorquina, que passa a anomenar-se raça asinal Balear. 
Aquestes actualitzacions han estat proposades per les comu-
nitats autònomes del País Basc, Andalusia i les Balears.

Aquesta Ordre es dicta a l’empara de la disposició 
final primera del Reial decret 1682/1997, de 7 de novem-
bre, pel qual s’actualitza el Catàleg oficial de races de 
bestiar d’Espanya, que faculta el ministre d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació, en l’àmbit de les seves competèn-
cies, per dictar les disposicions necessàries i adoptar les 
mesures que calguin per al compliment del que disposa el 
Reial decret, així com per actualitzar el seu annex.

En l’elaboració d’aquesta Ordre han estat consultades 
les comunitats autònomes, les entitats representatives 
del sector, així com entitats científiques en matèria de 
reproducció, selecció i genètica animal.

En virtut d’això, disposo:

Article únic. Substitució de l’annex del Reial decret 
1682/1997, de 7 de novembre, pel qual s’actualitza el 
Catàleg oficial de races de bestiar d’Espanya.

Se substitueix el Catàleg oficial de races de bestiar 
d’Espanya que conté l’annex del Reial decret 1682/1997, 
de 7 de novembre, pel qual s’actualitza el Catàleg oficial 
de races de bestiar d’Espanya, pel que figura a l’annex 
d’aquesta Ordre.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publica-
ció en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 3 de març de 2006.

ESPINOSA MANGANA

«ANNEX

Catàleg oficial de races de bestiar d’Espanya

1. Races autòctones:
1.1 De foment:
Espècie bovina:
Asturiana de les Valls, Avilesa Negra Ibèrica, Lídia, 

Morucha, Pirinenca, Retinta i Rossa Gallega.

Espècie ovina:
Carranzana, Castellana, Xurra, Latxa, Manxega, 

Merina, Navarra, Serraneta («Ojinegra») de Terol, Rasa 
Aragonesa i Segureña.

Espècie cabrum:
Majorera, Malaguenya, Murciana-Granadina, Palmera 

i Tenerifenca.

Espècie porcina:
Ibèrica.

Espècie equina:
Cavallí: Espanyola.

1.2 De protecció especial:
Espècie bovina:
Albera, Alistana-Sanabresa, Asturiana de la Muntanya, 

Avilesa Negra Ibèrica (varietat Bociblanca), Simmental, 
Simmental en Negre, Betizu, Blanca Cacereña, Bruna dels 
Pirineus, Cachena, Caldelá, Canària, Cárdena Andalusa, 
Frieiresa, Limiá, Mallorquina, Marismeña, Menorquina, 

Monchina, Murciana Llevantina, Negra Andalusa, Pajuna, 
Palmera, Sayaguesa, Serrana Negra, Terreña Tudanca i Via-
nesa.

Espècie ovina:
Alcarreña, Ansotana, Aranesa, Canària, Canària de Pèl, 

Carranzana (varietat negra), Cartera, Castellana (varietat 
negra), Chamarita, Xurra Lebrijana, Xurra Tensina, Colme-
nareña, Gallega, Guirra, Eivissenca, Maellana, Mallorquina, 
Manxega (varietat negra), Menorquina, Merina (varietat 
negra), Merina de Grazalema, Montesina, Serraneta («Oja-
lada»), Palmera, Ripollesa, Roja Mallorquina, Roya Bilbili-
tana, Rossa del Molar, Sasi Ardi, Talaverana, Xalda i Xis-
queta.

Espècie cabrum:
Agrupació de Las Mesetas, Azpi Gorri, Blanca Andalusa 

o Serrana, Blanca Celtibèrica, Bermeya, Del Guadarrama, 
Florida, Gallega, Eivissenca, Jurdana, Mallorquina, 
Moncayo, Negra Serrana, Papoya, Pirinenca, Retinta i 
Verata.

Espècie porcina:
Celta, Camús Murcià, Euskal Txerria, Negra Canària i 

Negra Mallorquina.

Espècie equina:
Cavallí: Asturcón, Burguete, Cavall de Forest del País 

Basc, Cavall de Pura Raça Gallega, Hispanoàrab, Hispano-
bretó, Haca Navarra, Losina, Mallorquina, Marismeña, 
Menorquina, Monchina i Pottoka.

Asinal:
Andalusa, Ase de Las Encartaciones, Balear, Catalana, 

Majorera i Zamoranolleonesa.

Espècie aviària:
Euskal Antzara, Euskal Oiloa, Galiña de Mos, Mallor-

quina, Menorquina i Pita Pinta.

2. Races espanyoles:
Espècie bovina:
Blonda d’Aquitània, Charolesa, Fleckvieh, Frisona, Lle-

mosina, Bruna i Bruna de Muntanya.

Espècie ovina:
Berrichon du Cher, Charmoise, Fleischschaf, Île de 

France, Landschaff i Merina Precoç.

Espècie porcina:
Blancobelga, Duroc, Hampshire, Landrace, Large White 

i Pietrain.

Espècie equina:
Cavallí: Àrab, Angloàrab, Pura Sang Anglès i Trotador 

Espanyol.

3. Races de la Unió Europea.
4.  Races de tercers països:
Espècie ovina:
Assaf.» 

 4303 CORRECCIÓ d’errors del Reial decret 1618/2005, 
de 30 de desembre, sobre aplicació del règim 
de pagament únic i altres règims d’ajuda 
directa a l’agricultura i a la ramaderia. («BOE» 59, 
de 10-3-2006.)

Havent observat errors en el Reial decret 1618/2005, 
de 30 de desembre, sobre aplicació del règim de paga-
ment únic i altres règims d’ajuda directa a l’agricultura i a 
la ramaderia, publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat» 


