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4. El registrador, vistes les dades que consten
en el Registre i en l’escriptura pública de fusió presentada, i acreditats els tràmits que preveuen els
apartats anteriors, ha de certificar que la societat
anònima espanyola que es fusiona compleix tots els
actes i tràmits previs a la fusió.»
Catorze. L’article 230 queda redactat en els termes
següents:
«Article 230. Documents complementaris.
1. Per a la seva inscripció, s’han d’adjuntar a
l’escriptura de fusió els documents següents:
1r El projecte de fusió, llevat que estigui dipositat en el mateix Registre.
2n Els exemplars dels diaris en què s’hagin
publicat la convocatòria de la junta i l’acord de
fusió.
3r L’informe dels administradors de cadascuna
de les societats que participen en la fusió, en què
s’expliqui i es justifiqui el projecte.
4t L’informe o informes de l’expert o experts
independents sobre el projecte de fusió i sobre el
patrimoni aportat per les societats que s’extingeixen, quan siguin obligatoris.
2. En el cas de constitució d’una societat anònima europea mitjançant fusió que hagi de fixar el
seu domicili a Espanya, s’hi han d’adjuntar els certificats de les autoritats corresponents al domicili de
les societats estrangeres participants en la fusió
acreditatius de la legalitat del procediment d’acord
amb la llei aplicable i dels assentaments vigents que
figuren en el Registre de procedència, així com l’informe o informes de l’expert o experts independents.»
Quinze. S’hi afegeix un nou article 309 bis, que
queda redactat en els termes següents:
«Article 309 bis. Inscripció de societat anònima
europea filial.
La constitució i altres actes inscriptibles d’una
societat anònima europea filial s’han d’inscriure en
el Registre mercantil del seu domicili d’acord amb el
que s’estableix per a les societats anònimes, identificant les societats o entitats matrius conforme al
que disposa l’article 38 d’aquest Reglament.»
Setze. S’afegeix un nou paràgraf e) a l’article 379,
amb la redacció següent:
«e) La comunicació a l’Oficina de Publicacions
Oficials de les Comunitats Europees de les dades a
què es refereix l’article 14 del Reglament CE 2157/2001
del Consell, de 8 d’octubre, pel qual s’aprova l’Estatut de la societat anònima europea.»
Disset. S’afegeix una nova abreviatura, la 8a, al final
de l’apartat 2 de l’article 403, amb la redacció següent:
«8a SE, per a la societat anònima europea.»
Disposició final única. Entrada en vigor.
El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Madrid, 25 de maig de 2007.
JUAN CARLOS R.
El ministre de Justícia,
JUAN FERNANDO LÓPEZ AGUILAR
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CORRECCIÓ d’errors de l’Ordre JUS/1492/2007,
de 21 de maig, sobre organització de l’Advocacia de l’Estat en l’àmbit autonòmic. («BOE» 137,
de 8-6-2007.)

Havent observat errors en el text de l’Ordre
JUS/1492/2007, de 21 de maig, sobre organització de l’Advocacia de l’Estat en l’àmbit autonòmic, publicada en el
«Butlletí Oficial de l’Estat» número 129, de 30 de maig
de 2007, i en el suplement en català número 19, d‘1 de
juny de 2007, se’n fan les rectificacions oportunes referides a la versió en llengua catalana.
A la pàgina 2635, a l’annex «Atribucions de conformitat amb l’article 2.3», on diu: «Bilbao», ha de dir:
«Biscaia».
A la pàgina 2635, a l’annex «Atribucions de conformitat amb l’article 2.3», a continuació de «Càceres», s’ha
d’afegir: «Santa Cruz de Tenerife».

MINISTERI DE TREBALL
I AFERS SOCIALS
11446

REIAL DECRET 727/2007, de 8 de juny, sobre
criteris per determinar les intensitats de protecció dels serveis i la quantia de les prestacions econòmiques de la Llei 39/2006, de 14 de
desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de
dependència. («BOE» 138, de 9-6-2007.)

L’article 10.3 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de
promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència estableix que el Govern,
mitjançant un Reial decret, ha d’aprovar els criteris que
estableix el Consell Territorial del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència per determinar la intensitat de protecció dels serveis i la compatibilitat i incompatibilitat entre els mateixos serveis.
Així mateix, l’article 20 de la Llei esmentada estableix
que les quanties de les prestacions econòmiques, una
vegada acordades pel Consell Territorial, les ha d’aprovar
el Govern mitjançant un Reial decret. De la mateixa
manera, l’article 5.4 atribueix al Govern, amb l’acord
previ del dit Consell, l’establiment de les condicions d’accés al Sistema dels emigrants espanyols retornats.
Totes aquestes previsions i mandats de la Llei aconsellen elaborar un únic text normatiu que reguli el que
constitueix el nivell acordat de protecció del Sistema per
a l’Autonomia i Atenció a la Dependència. Això sense perjudici que les comunitats autònomes o Administració
que, si s’escau, en tinguin la competència, dictin les normes de desplegament sobre les condicions d’accés a les
prestacions i serveis i les regulin, sobre el règim jurídic i
acreditació dels centres, així com sobre qualsevol altra
matèria que, en l’exercici de les seves respectives competències, sigui necessària per a l’aplicació d’aquesta
Llei.
Les disposicions que estableix el present Reial decret
en relació amb les intensitats de protecció dels serveis,
compatibilitats i incompatibilitats entre els mateixos serveis i la quantia de les prestacions econòmiques, es refereixen al contingut prestacional que constitueix el dret a
la promoció de l’autonomia i atenció a les persones en
situació de dependència, establert en els nivells de pro-
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tecció 1r i 2n de l’article 7 de la Llei 39/2006, de 14 de
desembre.
En aquest Reial decret només es despleguen els serveis i les prestacions econòmiques corresponents als
graus II i III de dependència severa i gran dependència,
per tal com es considera que el calendari d’aplicació progressiva de la Llei, que estableix l’apartat 1 de la seva
disposició final primera, i l’avaluació de resultats després
dels primers tres anys d’aplicar-la, que preveu l’apartat 3
d’aquesta mateixa disposició final, aconsellen posposar
la regulació del grau I, dependència moderada.
També s’estableixen els mecanismes de coordinació
per al cas de les persones que es desplacin entre les diferents comunitats autònomes o ciutats de Ceuta i Melilla,
de conformitat amb l’acord adoptat pel Consell Territorial
sobre la base de l’article 8.2.i) de la Llei 39/2006, de 14 de
desembre.
El present Reial decret s’aprova de conformitat amb
els acords adoptats pel Consell Territorial del Sistema per
a l’Autonomia i Atenció a la Dependència sobre establiment de criteris per determinar la intensitat de protecció
dels serveis i sobre les condicions i la quantia de les prestacions econòmiques, que preveu l’article 8.2.b) i c).
Aquesta norma es dicta en ús de la facultat que confereix al Govern la disposició final cinquena de la
Llei 39/2006, de 14 de desembre.
En virtut d’això, a proposta del ministre de Treball i
Afers Socials, amb l’informe del Ministeri d’Economia i
Hisenda, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 8
de juny de 2007,
DISPOSO:
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1.

Objecte de la norma.

L’objecte de la present disposició és aprovar els criteris per determinar la intensitat de protecció de cadascun
dels serveis que preveu el catàleg de serveis a què es
refereix l’article 15 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre,
de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència i la compatibilitat i
incompatibilitat entre els mateixos serveis, així com la
quantia de les prestacions econòmiques. Així mateix, es
regulen els supòsits de desplaçaments entre les comunitats autònomes i la protecció dels emigrants espanyols
retornats.
Article 2. Serveis i prestacions per grau i nivell de
dependència.
1. Per tal de fer efectiu el que estableix l’article 28.3
de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, es determinen tot
seguit els serveis i les prestacions que corresponen als
graus II i III de dependència:
a) Grau III, nivell 1 i 2. Gran dependència.
Serveis:
De prevenció i de promoció de l’autonomia personal.
De teleassistència.
D’ajuda a domicili.
De centre de dia.
De centre de nit.
D’atenció residencial.
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Prestacions econòmiques:
Prestació econòmica per a atencions a l’entorn
familiar.
Prestació econòmica d’assistència personal.
Prestació econòmica vinculada, en els supòsits que
preveu la Llei 39/2006, de 14 de desembre.
b) Grau II, nivell 1 i 2. Dependència severa.
Serveis:
De prevenció i de promoció de l’autonomia personal.
De teleassistència.
D’ajuda a domicili.
De centre de dia.
De centre de nit.
D’atenció residencial.
Prestacions econòmiques:
Prestació econòmica per a atencions a l’entorn
familiar.
Prestació econòmica vinculada, en els supòsits que
preveu la Llei 39/2006, de 14 de desembre.
Article 3. Trasllat del beneficiari entre comunitats autònomes i les ciutats amb estatut d’autonomia de Ceuta
i Melilla.
1. El beneficiari que hagi pres la decisió de traslladar
la seva residència fora de la comunitat autònoma, o de
les ciutats de Ceuta i Melilla, que li hagi reconegut el servei o li aboni la prestació econòmica, està obligat a
comunicar-ho amb una antelació suficient. Així mateix, la
comunitat autònoma d’origen ho ha de posar en coneixement de la de destinació, i és a partir d’aquest moment
que s’inicia el termini a què es refereix l’apartat següent
d’aquest article.
2. En els supòsits en què el beneficiari traslladi el
seu domicili de manera permanent al territori d’una altra
comunitat o a les ciutats de Ceuta i Melilla, i amb la finalitat de donar continuïtat a l’acció protectora, l’Administració de destinació ha de revisar el programa individual
d’atenció en el termini màxim de tres mesos, a comptar
de la data en què tingui coneixement del trasllat esmentat. L’Administració d’origen ha de mantenir, durant
aquest termini, l’abonament de les prestacions econòmiques reconegudes i ha de suspendre el dret a la prestació
quan es tracti d’un servei amb la substitució per la prestació vinculada al servei.
3. Les persones en situació de dependència que es
trobin temporalment desplaçades de la seva residència
habitual dins el territori espanyol mantenen el dret i
reserva del servei, així com l’obligació d’abonar la participació en el seu cost, o, si s’escau, continuaran percebent la prestació econòmica durant un temps màxim de
90 dies a l’any amb càrrec a l’Administració competent
que els hagi fixat el programa individual d’atenció.
CAPÍTOL II
Intensitats de protecció dels serveis del catàleg i règim
de compatibilitats
Article 4.

Intensitats dels serveis.

1. La intensitat de protecció dels serveis de promoció d’autonomia personal i atenció a les persones en
situació de dependència, que estableix l’article 15 de la
Llei 39/2006, de 14 de desembre, es determina pel contingut prestacional de cadascun dels serveis assistencials i
per la seva extensió o durada segons el grau i nivell de
dependència, en concordança amb el que disposa l’article 3.f) de la dita Llei.
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2. S’entén per serveis assistencials els que ha de
rebre la persona dependent per a la seva atenció i cura
personal en la realització de les activitats de la vida diària, així com els que tenen com a finalitat la promoció de
la seva autonomia personal.
3. El transport adaptat s’ha de garantir quan per les
condicions de mobilitat de la persona sigui necessari per
a l’assistència al centre de dia o de nit.
Article 5. Intensitat del servei de prevenció de les situacions de dependència.
1. Les persones en situació de dependència en algun
dels graus establerts han de rebre serveis de prevenció
per prevenir l’agreujament del seu grau i nivell de dependència; aquesta atenció s’inclou en els programes de
teleassistència, d’ajuda a domicili, dels centres de dia i
d’atenció residencial.
2. Els plans de prevenció per prevenir l’aparició de
les situacions de dependència i el seu agreujament, elaborats per les corresponents comunitats autònomes o
Administració que, si s’escau, en tingui la competència,
han de determinar les intensitats dels serveis de prevenció del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència en el seu àmbit territorial corresponent.
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2. Aquest servei comprèn l’atenció personal en la
realització de les activitats de la vida diària i la cobertura
de les necessitats domèstiques, mitjançant els serveis
que preveu l’article 23 de Llei 39/2006 i els que en el seu
desplegament puguin establir les comunitats autònomes
o Administració que, si s’escau, en tingui la competència.
3. Per determinar la intensitat del servei d’ajuda a
domicili s’utilitza el terme hores d’atenció. L’hora, en
aquest context, es refereix, per tant, al mòdul assistencial
de caràcter unitari, el contingut prestacional del qual es
tradueix en una intervenció d’atenció personal al beneficiari.
4. La intensitat del servei d’ajuda a domicili està en
funció del programa individual d’atenció i es determina
en nombre d’hores mensuals de serveis assistencials,
mitjançant intervals segons el grau i el nivell de dependència, d’acord amb l’annex I.
Article 9.

Intensitat del servei de centre de dia i de nit.

1. Els serveis de promoció de l’autonomia personal
tenen per finalitat desenvolupar i mantenir la capacitat
personal de controlar, afrontar i prendre decisions de
com viure d’acord amb les normes i preferències pròpies
i facilitar l’execució de les activitats bàsiques de la vida
diària.
2. Són serveis de promoció per a l’autonomia personal els d’assessorament, orientació, assistència i formació en tecnologies de suport i adaptacions que contribueixin a facilitar la realització de les activitats de la vida
diària, els d’habilitació, els de teràpia ocupacional, així
com qualssevol altres programes d’intervenció que s’estableixin amb la mateixa finalitat.
3. La intensitat d’aquest servei s’ha adequar a les
necessitats personals de promoció de l’autonomia, a la
infraestructura dels recursos existents i a les normes que
estableixin les corresponents comunitats autònomes o
Administració que, si s’escau, en tingui la competència.

1. El centre de dia i de nit públic o acreditat ha
d’ajustar els serveis que estableix l’article 24 de la Llei
39/2006, de 14 de desembre, a les necessitats de les persones en situació de dependència ateses segons el seu
grau i nivell. Això sense perjudici dels serveis i programes que s’estableixin mitjançant normativa de les comunitats autònomes o Administració que, si s’escau, en tingui la competència.
2. Tenint en compte la tipologia de centres que estableix l’article 15.1.d), de la Llei 39/2006, els centres de dia
s’han d’adequar per oferir atenció especialitzada a les
persones declarades en situació de dependència.
3. Els centres de nit tenen per finalitat donar resposta a les necessitats de la persona en situació de
dependència que necessiti atenció durant la nit. Els serveis s’han d’ajustar a les necessitats específiques dels
beneficiaris atesos.
4. La intensitat del servei de centre de dia o de nit
està en funció dels serveis del centre que necessita la
persona amb dependència, d’acord amb el seu programa
individual d’atenció.
5. Les comunitats autònomes o Administració que,
si s’escau, en tingui la competència, determinen els serveis i programes i altres activitats dels centres per a cada
grau i nivell de dependència.

Article 7.

Article 10.

Article 6. Intensitat del servei de promoció de l’autonomia personal.

Intensitat del servei de teleassistència.

1. El servei de teleassistència té per finalitat assistir
els beneficiaris mitjançant l’ús de tecnologies de la
comunicació i de la informació i suport dels mitjans personals necessaris, en resposta immediata davant situacions d’emergència, o d’inseguretat, soledat i aïllament, i
amb la finalitat d’afavorir la permanència dels usuaris en
el seu medi habitual.
2. El servei de teleassistència es presta per a les persones en situació de dependència conforme al que estableix el programa individual d’atenció, en les condicions
que estableixen cada comunitat autònoma o Administració que, si s’escau, en tingui la competència.
Article 8.

Intensitat del servei d’ajuda a domicili.

1. El servei d’ajuda a domicili el constitueixen el
conjunt d’actuacions portades a terme en el domicili de
les persones en situació de dependència amb la finalitat
d’ajudar-les en les seves necessitats de la vida diària i
incrementar la seva autonomia, de manera que es possibiliti la permanència en el seu domicili tant de temps com
sigui possible.

Intensitat del servei d’atenció residencial.

1. El servei d’atenció residencial ofereix una atenció
integral i continuada, de caràcter personal, social i sanitari, que es presta en centres residencials, públics o acreditats, tenint en compte la naturalesa de la dependència,
el seu grau i la intensitat d’atencions que necessiti la persona. Pot tenir caràcter permanent, quan el centre residencial sigui la residència habitual de la persona, o temporal, quan se’n tingui cura en estades temporals de
convalescència o durant vacances, caps de setmana i
malalties o períodes de descans dels cuidadors no professionals.
2. El servei d’atenció residencial ha d’ajustar els serveis i els programes d’intervenció a les necessitats de les
persones ateses en situació de dependència.
3. La intensitat del servei d’atenció residencial està
en funció dels serveis del centre que necessita la persona
amb dependència, d’acord amb el seu programa individual d’atenció.
4. Les comunitats autònomes o l’Administració que,
si s’escau, en tingui la competència determinen els serveis i programes dels centres per a cada grau i nivell de
dependència.
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5. El servei d’estades temporals en centre residencial està en funció de la disponibilitat de places del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència en
cada comunitat autònoma i del nombre de persones ateses mitjançant atencions en l’entorn familiar.
Article 11. Règim d’incompatibilitats entre els serveis
del catàleg.
El servei d’atenció residencial permanent és incompatible amb el servei de teleassistència, amb el servei
d’ajuda a domicili i amb el centre de nit. En els altres serveis cal atenir-se al que disposa la normativa de les
comunitats autònomes o Administració que, si s’escau,
en tingui la competència.
CAPÍTOL III
La quantia de les prestacions econòmiques
Article 12. Regulació dels requisits i les condicions d’accés a les prestacions econòmiques.
Els requisits i les condicions d’accés a les prestacions
econòmiques les estableixen les comunitats autònomes
o Administració que, si s’escau, en tingui la competència,
tenint en compte el que disposa l’acord adoptat pel Consell Territorial del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la
Dependència.
Article 13. Determinació de la quantia de les prestacions econòmiques.
1. La quantia de les prestacions econòmiques del
Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència
l’estableix anualment el Govern mitjançant un Reial
decret, amb l’acord previ del Consell Territorial, per als
graus i els nivells amb dret a prestacions, i s’actualitza en
funció de l’increment de l’IPC.
Per a l’any 2007 les quanties màximes de les prestacions econòmiques corresponents al grau III, gran dependència, nivells 1 i 2, són les que determina l’annex II.
2. L’import de la prestació econòmica que s’ha de
reconèixer a cada beneficiari es determina aplicant a la
quantia vigent per a cada any un coeficient reductor
segons la seva capacitat econòmica, d’acord amb el que
estableix la comunitat autònoma o Administració que, si
s’escau, en tingui la competència, i ha de tenir en consideració el que acordi el Consell Territorial del Sistema per
a l’Autonomia i Atenció a la Dependència.
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Disposició addicional única. L’atenció a la dependència
dels emigrants espanyols retornats.
Les persones en situació de dependència que, com a
conseqüència de la seva condició d’emigrants espanyols
retornats, no compleixin el requisit que estableix la lletra c de l’article 5.1 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre,
pel fet de no haver residit en el territori espanyol en els
termes que estableix l’article esmentat, poden accedir a
prestacions assistencials amb el mateix contingut i
extensió que les prestacions i ajudes econòmiques que
regula la dita Llei, en els termes que s’estableixen tot
seguit:
a) Correspon a la comunitat autònoma de residència de l’emigrant retornat la valoració de la situació de
dependència, el reconeixement del dret, si s’escau, i la
prestació del servei o pagament de la prestació econòmica que es determini en el programa individual d’atenció.
b) El cost dels serveis i prestacions econòmiques els
ha d’assumir l’Administració General de l’Estat i la corresponent comunitat autònoma, de la manera que estableix
l’article 32 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre.
c) El beneficiari a què es refereix la present disposició ha de participar, segons la seva capacitat econòmica,
en el seu finançament, que també s’ha de tenir en compte
per determinar la quantia de les prestacions econòmiques.
d) Les prestacions sempre s’han de reconèixer a
instància dels emigrants espanyols retornats i s’extingeixen, en tot cas, quan el beneficiari, per haver complert el
període exigit de residència en el territori espanyol, pugui
accedir a les prestacions del Sistema per a l’Autonomia i
Atenció a la Dependència.
Disposició final primera.

Habilitació de desplegament.

Es faculta el ministre de Treball i Afers Socials per dictar les disposicions que siguin necessàries per a l’aplicació i el desplegament d’aquest Reial decret.
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, 8 de juny de 2007.
JUAN CARLOS R.
El ministre de Treball i Afers Socials,

Article 14. Deduccions per prestacions d’anàloga naturalesa i finalitat.
En els supòsits en què el beneficiari sigui titular de
qualsevol altra prestació d’una anàloga naturalesa i finalitat establerta en un altre règim públic de protecció
social de l’import que s’ha de reconèixer a què es refereix
l’article anterior, s’han de deduir les prestacions següents:
el complement de gran invalidesa; el complement de
l’assignació econòmica per fill a càrrec més gran de 18
anys amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 75
per cent, i el complement per necessitat de tercera persona de la pensió d’invalidesa no contributiva, que regulen els articles 139.4, 182 bis.2c, 145.6 de la Llei general
de la Seguretat Social, Text refós aprovat pel Reial decret
legislatiu 1/1994, de 20 de juny. Així mateix, es dedueix el
subsidi d’ajuda a tercera persona que preveu l’article 12.2.c), de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració
social dels minusvàlids (LISMI).

JESÚS CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN

ANNEX I
Intensitat del servei d’ajuda a domicili, segons el grau
i el nivell de dependència
Hores d’atenció
–
Hores mensuals

Grau III.

Gran dependència:

Nivell 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nivell 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grau II.

Entre 70 i 90
Entre 55 i 70

Dependència severa:

Nivell 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nivell 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Entre 40 i 55
Entre 30 i 40
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ANNEX II
Quanties màximes de les prestacions econòmiques
per grau i nivell per a l’any 2007

Graus i nivells

Grau III. Nivell 2 . . . . .
Grau III. Nivell 1 . . . . .

Prestació
econòmica
vinculada
al servei
–
Euros
mensuals

780
585

Prestació
econòmica
per a atencions
en l’entorn
familiar
–
Euros
mensuals

487
390

Prestació
econòmica
d’assistència
personal
–
Euros
mensuals

780
585

MINISTERI D’AGRICULTURA,
PESCA I ALIMENTACIÓ
11449

2853

Així mateix, la normativa comunitària pretén assolir
un desenvolupament racional de la producció d’èquids i
incrementar-ne la productivitat i la qualitat, raó per la qual
regula els criteris zootècnics dels èquids registrats i del
seu material genètic, per garantir el lliure comerç i les
importacions, de tal manera que les transaccions entre
països es duguin a terme harmonitzadament i que no es
limitin o obstaculitzin per raons zootècniques les inscripcions en els llibres genealògics i el reconeixement d’associacions, per la qual cosa cal una normativa que aporti
uns criteris comuns que reforcin les garanties zootècniques, i es faciliti així el comerç exterior i la incorporació
als programes de millora d’animals que ja presenten un
valor afegit.
En la tramitació d’aquest Reial decret han estat consultades les entitats representatives dels interessos dels
sectors afectats i les comunitats autònomes.
En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricultura, 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 de maig de 2007,
DISPOSO:

REIAL DECRET 662/2007, de 25 de maig, sobre
selecció i reproducció de bestiar equí de races
pures. («BOE» 138, de 9-6-2007.)

La Directiva del Consell 90/427/CEE, de 26 de juny
de 1990, relativa a les condicions zootècniques i genealògiques que regulen els intercanvis intracomunitaris
d’èquids, constitueix la base en la qual es recolza la legislació comunitària sobre selecció i reproducció de races de
bestiar equí, amb un especial tractament dels llibres
genealògics. Els criteris i requisits per al reconeixement
oficial de les associacions de criadors els preveu la Decisió 92/353/CEE de la Comissió, d’11 de juny de 1992, per la
qual s’estableixen els criteris per a l’autorització o el reconeixement de les organitzacions i associacions que portin
o creïn llibres genealògics per a èquids registrats.
Dins d’aquest marc, mitjançant el Reial decret
1026/1993, de 25 de juny, sobre selecció i reproducció de
bestiar equí de races pures, es va incorporar al nostre
ordenament la Directiva esmentada. Aquesta norma va
ser derogada mitjançant 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, que, mantenint els criteris comunitaris,
estableix les condicions zootècniques i genealògiques
dels èquids de pura raça i èquids registrats, el règim jurídic referent a la gestió dels llibres genealògics, els procediments i criteris d’inscripció i les pautes per a la selecció
de reproductors.
En funció de l’evolució favorable d’aquest sector,
posada de manifest per l’increment del cens registrat en
llibres genealògics, la millora de la qualitat i per la projecció internacional dels èquids criats a Espanya, tant de
races pròpies com foranes, correspon modificar la normativa esmentada, fet que, d’una altra banda, permetrà equiparar la normativa reguladora en matèria de selecció i
reproducció amb l’existent per a la resta d’espècies ramaderes. Així, es liberalitza el règim dels llibres gestionats
per un servei oficial per tal que els puguin gestionar les
associacions reconegudes amb aquestes finalitats, sempre que compleixin els requisits que preveu aquesta disposició i s’estableixen algunes obligacions per garantir
l’adequada gestió de les races, evitant que la possible
dispersió de criteris entre les associacions pugui comprometre la correcta aplicació dels programes de millora.

CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1. Objecte.
Aquest Reial decret té per objecte establir:
a) El règim jurídic del reconeixement oficial de les
associacions de criadors d’èquids registrats per portar o
gestionar llibres genealògics.
b) Les condicions zootècniques i genealògiques que
regulen els intercanvis comunitaris d’èquids, i les importacions de tercers països.
c) El règim jurídic dels llibres genealògics d’èquids,
així com els criteris d’inscripció en els llibres dels animals
i de selecció de reproductors.
Article 2. Definicions.
Als efectes del present Reial decret s’entén com a:
a) Èquid: l’animal domèstic de l’espècie equina o
asinal, o l’animal obtingut de l’encreuament d’aquestes
espècies.
b) Èquid registrat: l’èquid inscrit o registrat en un llibre genealògic o que pugui ser-ne, identificat mitjançant
el document a què es refereix l’article 22.3. Els èquids
registrats són considerats de raça pura.
c) Llibre genealògic: qualsevol llibre, registre, fitxer
o sistema informàtic portat per una associació reconeguda oficialment, en què s’inscriguin o registrin els èquids
de cada raça, fent-hi esment de tots els seus ascendents
coneguts.
d) Control tècnic d’una raça: tasca de supervisió i
verificació de l’adequada estructura i gestió del llibre
genealògic i del programa de millora de les races pures
equines, que du a terme l’autoritat competent.
e) Programa de millora: conjunt d’actuacions sistematitzades, dissenyades i desenvolupades per a la conservació, la selecció i l’avaluació genètica dels millors
animals d’una raça, a través del control de rendiments,
per destinar-los a la reproducció, d’acord amb uns determinats caràcters desitjables definits pels objectius de cria
d’aquesta raça, amb la finalitat que aquests caràcters
siguin transmesos a la descendència.

