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DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT
2254

Ordre AAA/251/2012, de 9 de febrer, per la qual es modifiquen l’annex I del
Reial decret 2129/2008, de 26 de desembre, pel qual s’estableix el Programa
nacional de conservació, millora i foment de les races ramaderes, l’annex del
Reial decret 558/2001, de 25 de maig, pel qual es regula el reconeixement
oficial de les organitzacions o les associacions de criadors de gossos de raça
pura, i l’annex III del Reial decret 841/2011, de 17 de juny, pel qual
s’estableixen les condicions bàsiques de recollida, emmagatzematge,
distribució i comercialització de material genètic de les espècies bovina, ovina,
cabrum i porcina, i dels èquids.

El Reial decret 2129/2008, de 26 de desembre, pel qual s’estableix el Programa
nacional de conservació, millora i foment de les races ramaderes, té per objecte establir
les normes bàsiques i de coordinació de l’esmentat Programa nacional i la regulació de la
normativa zootècnica dels animals de raça i èquids registrats.
Aquesta disposició incorpora al seu annex I el Catàleg oficial de races de bestiar
d’Espanya.
D’acord amb l’article 6 del Reial decret esmentat, el reconeixement, la classificació i la
incorporació de races en el catàleg oficial s’ha de fer d’acord amb els procediments que a
aquests efectes estableix la Comissió Nacional de Coordinació prevista a l’article 34, que
han d’incloure en tot cas la presentació i l’anàlisi de la documentació de la corresponent
raça, així com el seu preceptiu informe.
L’objecte d’aquesta Ordre és, d’una banda, actualitzar l’esmentat annex, mitjançant la
seva substitució per un de nou que incorpora diverses races, en suprimeix una i modifica
la categoria de classificació per a altres dues races, i es basa en propostes que han estat
admeses en diferents reunions de l’esmentada Comissió Nacional de Coordinació fetes
amb posterioritat a la publicació del Reial decret 2129/2008, de 26 de desembre.
La Comissió Nacional de Coordinació del 5 de maig de 2009 va emetre informe
favorable sobre la inclusió de la raça Cavall Pirinenc Català en el Catàleg oficial de races
de bestiar d’Espanya.
La Comissió Nacional de Coordinació del 24 de març de 2011 va emetre informe
favorable sobre la modificació de la categoria de classificació de la raça Bruna de
Muntanya, la inclusió de la Gallina del Sobrarbe i el Camell Canari, així com la supressió
de la raça cabruna Jurdana, per haver-se extingit, en el Catàleg oficial de races de bestiar
d’Espanya.
La reunió de la Comissió Nacional de Coordinació celebrada el 9 de juny de 2011 va
emetre informe favorable sobre la modificació de la categoria de classificació de la raça
cabruna Florida i la inclusió de la Gallina Eivissenca en el Catàleg oficial de races de
bestiar d’Espanya.
D’altra banda, 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, estableix els requisits que han de complir els animals de l’espècie canina per a la
seva inclusió en el llibre genealògic corresponent, i els criteris per al reconeixement oficial
de les entitats que pretenguin la seva gestió.
L’esmentada disposició incorpora en el seu annex el llistat de les races canines
espanyoles.
També és objecte d’aquesta Ordre modificar l’esmentat annex incloent-hi la raça pura
canina espanyola Gos d’Aigua del Cantàbric. La Comissió Nacional de Coordinació va
emetre informe favorable sobre la proposta d’inclusió d’aquesta raça en la seva reunió del
dia 24 de març de 2011. En l’actualitat, en virtut de la disposició final tercera del Reial

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 39

Dimecres 15 de febrer de 2012

Secc. I. Pàg. 2

decret 2129/2008, de 26 de desembre, les referències que es facin en el Reial decret
558/2001, de 25 de maig, al Comitè de Races de Bestiar d’Espanya, s’entenen fetes a la
Comissió Nacional de Coordinació regulada en el Reial decret esmentat 2129/2008, de
26 de desembre.
Aquesta Ordre es dicta a l’empara de l’habilitació que conté la disposició final cinquena
del Reial decret 2129/2008, de 26 de desembre, que faculta el ministre de Medi Ambient i
Medi Rural i Marí, actual ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, per modificar,
amb l’informe previ de la Comissió Nacional de Coordinació, el Catàleg oficial de races de
bestiar d’Espanya que preveu el seu annex I, i de l’habilitació que conté la disposició final
tercera del Reial decret 558/2001, de 25 de maig, que faculta el ministre d’Agricultura,
Pesca i Alimentació, en l’actualitat ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, per
a la modificació i inclusió en l’annex de noves races canines, amb l’informe previ del
Comitè de Races de Bestiar d’Espanya.
Igualment, en ús de l’habilitació conferida al ministre de Medi Ambient, i Medi Rural i
Marí, actual ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, en la disposició final
segona del Reial decret 841/2011, de 17 de juny, és necessari modificar-ne l’annex III per
afegir un nou codi per al Cavall Pirinenc Català i modificar la categoria de classificació per
a la raça bovina Bruna de Muntanya, com a conseqüència de la modificació de l’annex I
del Reial decret 2129/2008, de 26 de desembre.
En la tramitació d’aquesta Ordre han estat consultades les comunitats autònomes i
les entitats representatives dels sectors afectats.
En virtut d’això, d’acord amb el Consell d’Estat, disposo:
Article primer.
Modificació de l’annex I del Reial decret 2129/2008, de 26 de desembre, pel qual
s’estableix el Programa nacional de conservació, millora i foment de les races ramaderes.
Se substitueix l’annex I del Reial decret 2129/2008, de 26 de desembre, relatiu al
Catàleg oficial de races de bestiar d’Espanya pel que s’adjunta en aquesta Ordre.
Article segon.
Modificació de l’annex del 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.
S’incorpora a l’annex del 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, la raça pura canina espanyola Gos d’Aigua del Cantàbric.
Article tercer.
Modificació de l’annex III del Reial decret 841/2011, de 17 de juny, pel qual
s’estableixen les condicions bàsiques de recollida, emmagatzematge, distribució i
comercialització de material genètic de les espècies bovina, ovina, cabrum i porcina, i
dels èquids.
L’annex III del Reial decret 841/2011, de 17 de juny, pel qual s’estableixen les
condicions bàsiques de recollida, emmagatzematge, distribució i comercialització de
material genètic de les espècies bovina, ovina, cabrum i porcina, i dels èquids, queda
modificat de la manera següent:
1. S’afegeix la nova raça: Cavall Pirinenc Català i el seu corresponent codi, en la
codificació de races equines del Catàleg, en l’apartat de races autòctones en perill
d’extinció:
Raça: Cavall Pirinenc Català.
Codi: EPC.
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2. La raça Bruna de Muntanya que apareix en l’apartat de races integrades a
Espanya de l’espècie bovina amb el codi BSM passa a l’apartat de races autòctones de
foment de l’espècie bovina, amb la mateixa codificació.
Disposició final única. Entrada en vigor.
Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de
l’Estat».
Madrid, 9 de febrer de 2012.–El ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient,
Miguel Arias Cañete.
ANNEX
«ANNEX I
Catàleg oficial de races de bestiar d’Espanya
1.

Races autòctones:

a)

De foment:

1r Espècie bovina: Asturiana de les Valls, Avilesa Negra Ibèrica, Lídia, Morutxa,
Bruna de Muntanya, Pirinenca, Retinta i Rossa Gallega.
2n Espècie ovina: Carranzana, Castellana, Xurra, Latxa, Manxega, Merina, Navarra,
Ullerada de Terol, Rasa Aragonesa i Segurenca.
3r Espècie cabruna: Florida, Majorera, Malaguenya, Murciana Granadina, Palmera i
Tenerifenca.
4t Espècie porcina: Ibèric, Ibèric (varietat retinta) i Ibèric (varietat entrepelat).
5è Espècie equina cavallina: Espanyola.
6è Espècie aviària: Combatent espanyol.
b)

En perill d’extinció:

1r Espècie bovina: Albera, Alistana Sanabresa, Asturiana de la Muntanya, Avilesa
Negra Ibèrica (varietat Bociblanca), Fleckvieh vermella, Fleckvieh negra, Betizu, Blanca
de Càceres, Bruna dels Pirineus, Cachena, Caldelá, Canària, Cárdena Andalusa,
Frieiresa, Limiá, Mallorquina, Marismeña, Menorquina, Monchina, Morutxa (varietat
negra), Murciana Llevantina, Negra Andalusa, Pajuna, Palmera, Pasiega, Sayaguesa,
Serrana Negra, Serrana de Terol, Terreña, Tudanca i Vianesa.
2n Espècie ovina: Alcarreña, Ansotana, Aranesa, Canària, Canària de Pèl,
Carranzana (varietat negra), Cartera, Castellana (varietat negra), Chamarita, Xurra
Lebrijana, Xurra Tensina, Colmenareña, Gallega, Guirra, Eivissenca, Lojeña, Maellana,
Mallorquina, Manxega (varietat negra), Menorquina, Merina (varietat negra), Merina de
Grazalema, Montesina, Ullerada, Palmera, Ripollesa, Vermella Mallorquina, Roya
Bilbilitana, Rossa del Molar, Sasi Ardi, Talaverana, Xalda i Xisqueta.
3r Espècie cabruna: Agrupació de Las Mesetas, Azpi Gorri, Blanca Andalusa o
Serrana, Blanca Celtibèrica, Bermella, Del Guadarrama, Gallega, Eivissenca, Mallorquina,
Moncayo, Negra Serrana, Payoya, Pirinenca, Retinta i Verata.
4t Espècie porcina: Celta, Camús Murcià, Euskaltxerria, Gochu Asturcelta, Ibèric
(varietats Torbiscal, Lampiño i Tacat de Jabugo), Negra Canària i Negra Mallorquina.
5è Espècie equina cavallina: Asturcó, Burguete, Cavall de Muntanya del País Basc,
Cavall de Pura Raça Gallega, Cavall Pirinenc Català, Hispano-Àrab, Hispano-Bretó, Haca
Navarra, Losina, Mallorquina, Marismeña, Menorquina, Monchina i Pottoka.
6è Espècie equina asinal: Andalusa, Ase de Las Encartaciones, Balear, Catalana,
Majorera i Zamorano-Lleonès.
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7è Espècies aviàries: Andalusa Blava, Euskal Antzara, Euskal Oiloa, Galiña de Mos,
Gallina Castellana Negra, Gallina Empordanesa, Gallina Eivissenca, Gallina del Sobrarbe,
Gallina del Prat, Indi de Lleó, Mallorquina, Menorquina, Murciana, Pita Pinta,
Penedesenca, Bru de Lleó, Utrerana, Oca Empordanesa i Valenciana de Xulella.
8è Altres espècies: Camell Canari.
2.

Races integrades a Espanya:

a) Espècie bovina: Rossa d’Aquitània, Xarolesa, Fleckvieh, Frisona, Llemosina,
Bruna.
b) Espècie ovina: Berritxó de Cher, Charmoise, Fleischschaf, Illa de França,
Landschaf i Merina Precoç.
c) Espècie porcina: Blanc Belga, Duroc, Hampshire, Landrace, Large White i
Pietrain.
d) Espècie equina cavallina: Àrab, Anglo-Àrab, Pura Sang Anglès, Trotador
Espanyol.
3.

Races de la Unió Europea:

a)
b)

Espècie ovina: Lacona.
Espècie cabruna: Alpina.

4.

Races de tercers països:

a)

Espècie ovina: Assaf.

5.

Races sintètiques espanyoles:

a)

Espècie ovina: Salz.

6. Altres èquids registrats:
a)

http://www.boe.es

Cavall d’Esport Espanyol (CDE).»
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