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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT
5340 Reial decret 714/2012, de 20 d’abril, pel qual es modifica 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.

La normativa bàsica que regula a Espanya el programa nacional de conservació, 
millora i foment de les races ramaderes és el Reial decret 2129/2008, de 26 de desembre, 
que va suposar una actualització i unificació de tota la normativa anterior existent en 
matèria zootècnica per a les diferents races ramaderes.

Els recursos zoogenètics i la seva diversitat són el fonament a partir del qual existeixen 
i es desenvolupen nombroses races ramaderes, font primària d’una gran quantitat de 
productes alimentaris i dels quals la societat demana qualitats que van més enllà de la 
mera aportació nutritiva, per avançar en la conservació de les tradicions, la cultura i el 
nostre patrimoni genètic.

Un dels puntals en què se sostenen les actuacions de conservació, millora i foment de 
les races ramaderes són els llibres genealògics que, a més de ser un simple registre de 
dades dels animals, són la base a l’entorn de la qual s’articulen els programes de millora.

Per portar a terme l’exercici de supervisió i control dels llibres genealògics que 
correspon a les administracions públiques, aquestes deleguen la seva gestió en les 
associacions de criadors, i estableixen les condicions i els requisits per al seu 
reconeixement oficial, així com les obligacions a què estan subjectes.

Si bé és cert que un alt nombre d’associacions gestores per a un mateix llibre 
genealògic d’una raça comportaria una excessiva fragmentació i pèrdua d’eficàcia en la 
gestió dels llibres, que podria redundar en una falta de consistència en la conservació i 
millora que podria posar en perill la viabilitat de determinades races, l’Administració està 
obligada a servir amb objectivitat els interessos generals i evitar així la creació de 
situacions que puguin generar discriminacions en la regulació del sector.

Per això, reconeixent la possibilitat que hi hagi més d’una associació que de manera 
legítima pretengui gestionar un mateix llibre genealògic, és procedent la modificació de 
l’article 10 del Reial decret 2129/2008, de 26 de desembre, eliminant els llindars mínims 
d’efectius d’animals i nombre de ramaders afiliats a una segona associació com a 
condició per concedir-ne o denegar-ne el reconeixement, prenent en consideració per a 
això el fet que no totes les races estan en les mateixes circumstàncies pel que fa a cens, 
nombre de ramaders afiliats o àrea de distribució geogràfica, que en última instància 
determinen les actuacions que s’han de portar a terme en el sentit d’aconseguir la 
conservació o el foment i difusió de la raça.

Tot això sense detriment que el reconeixement de més d’una associació no posi en 
perill la conservació de la raça o comprometi la viabilitat del programa de millora existent i 
que les associacions han de complir les obligacions i els requisits establerts garantint una 
correcta gestió de la raça.

En l’elaboració d’aquest Reial decret han estat consultades les comunitats autònomes 
i les entitats representatives dels sectors afectats.

En virtut d’això, a proposta del titular del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi 
Ambient, amb l’aprovació prèvia del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, 
d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la 
reunió del dia 20 d’abril de 2012,
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DISPOSO:

Article únic. Modificació 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.

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, queda modificat en els 
termes següents:

U. L’article 10 queda redactat de la manera següent:

«Article 10. Concurrència d’associacions.

1. En cas que ja existeixi una o diverses associacions de criadors oficialment 
reconegudes per a la gestió del llibre genealògic d’una raça, qualsevol altra 
associació que sol·liciti el seu reconeixement oficial ha d’acreditar el compliment dels 
requisits que estableix l’article 8, les obligacions que conté l’article 11 i, en tot cas, ha 
de respectar la reglamentació específica d’aquest llibre i el programa de millora, 
aprovats oficialment per a aquesta raça.

2. No obstant el compliment dels requisits anteriors, l’autoritat competent ha 
de denegar el reconeixement quan aquest pugui posar en perill el programa de 
millora de la raça, o bé per falta de connexions a la base de dades de la raça, o bé 
per la insuficiència, en termes absoluts, del cens mínim necessari per garantir-ne la 
viabilitat, o bé per altres motius que comprometin el programa de millora, sempre 
d’acord amb la reglamentació oficialment aprovada i la situació de cada raça.»

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, 20 d’abril de 2012.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient,
MIGUEL ARIAS CAÑETE
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