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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA I PESCA,
ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

749 Ordre APM/26/2018, d’11 de gener, per la qual es modifica 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.

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 d’aquest Programa nacional i la regulació de la 
normativa zootècnica dels animals de raça i èquids registrats.

La disposició esmentada incorpora a l’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 l’ha de dur a terme d’acord amb els procediments 
establerts a aquests efectes la Comissió Nacional de Coordinació per a la Conservació, 
Millora i Foment de Races Ramaderes prevista a l’article 34, que han d’incloure en tot cas 
la presentació i l’anàlisi de la documentació de la raça corresponent, així com l’informe 
preceptiu d’aquesta.

L’objecte d’aquesta Ordre és actualitzar l’annex esmentat, mitjançant la seva 
substitució per un de nou que incorpora una raça, una estirp, modifica la denominació per 
a catorze races, i canvia de categoria tres races caprines i una d’ovina de foment a perill 
d’extinció, basant-se en propostes que han estat admeses en diferents reunions de la 
Comissió Nacional de Coordinació esmentada, celebrades amb posterioritat a la publicació 
del Reial decret 2129/2008, de 26 de desembre.

La Comissió Nacional de Coordinació, celebrada el 2 de novembre de 2016, va 
informar favorablement sobre la modificació de la denominació de les races ovines 
mallorquina, vermella mallorquina, menorquina i eivissenca per ovella mallorquina, ovella 
vermella mallorquina, ovella menorquina, ovella eivissenca; la raça caprina eivissenca (en 
versió castellana «ibicenca») per eivissenca; la raça porcina negra mallorquina pel porc 
negre mallorquí; la raça aviària eivissenca (en versió castellana «ibicenca») per eivissenca; 
les races equines cavallí mallorquí i menorquí per cavall mallorquí i cavall menorquí, la 
raça equina asinal balear per ase balear i la raça porcina celta per porco celta.

La Comissió Nacional de Coordinació celebrada l’11 de juliol de 2017, va informar 
favorablement sobre la inclusió de la raça aviària gallina extremenya blava en el Catàleg 
oficial de races de bestiar d’Espanya, sobre la incorporació de l’estirp cartoixana dins de 
l’equina pura raça espanyola i sobre la modificació de la denominació de la raça aviària 
oca empordanesa (en versió castellana «empurdanesa») per oca empordanesa, la bovina 
bruna dels Pirineus (en versió castellana «bruna de los Pirineos») per bruna dels Pirineus 
i la raça caprina agrupació de Las Mesetas per cabra de Las Mesetas. Així mateix va 
informar favorablement el canvi de categoria dins de les races autòctones de foment a la 
categoria en perill d’extinció de les races caprines majorera, palmera i tenerifenca i la raça 
ovina carranzana.

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, en l’actualitat ministra d’Agricultura i Pesca, 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.

En la tramitació de la present Ordre s’han consultat les comunitats autònomes i les 
entitats representatives dels sectors afectats.
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En virtut d’això, d’acord amb el Consell d’Estat, 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.

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’inclou a l’annex d’aquesta Ordre.

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 11 de gener de 2018.–La ministra d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi 
Ambient, Isabel García Tejerina.

«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: castellana, xurra, latxa, manxega, merina, Navarra, ullerada 
de Terol, rasa aragonesa i segurenca.

3r Espècie caprina: florida, malaguenya, murciana granadina.
4t Espècie porcina: ibèric, ibèric (varietat vermell) i ibèric (varietat entrepelat).
5è Espècie equina cavallina: espanyola (amb estirp cartoixana).
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, 
mirandesa, limiá, mallorquina, marismeña, menorquina, monchina, morutxa (varietat 
negra), murciana llevantina, negra andalusa, pajuna, pallaresa, palmera, pasiega, 
sayaguesa, serrana negra, serrana de Terol, terreña, Tudanca i vianesa.

2n Espècie ovina: alcarreña, ansotana, aranesa, canària, canària de pèl, 
carranzana (amb varietats cara rossa i cara negra), cartera, castellana (varietat negra), 
chamarita, xurra lebrijana, xurra tensina, colmenareña, guirra, lojeña, maellana, 
manxega (varietat negra), merina (varietat negra), merina (varietat dels Monts 
Universals), merina de Grazalema, montesina, ullerada, ovella eivissenca, ovella 
gallega, ovella mallorquina, ovella menorquina, ovella vermella mallorquina, palmera, 
ripollesa, roya de Calatayud, rossa del Molar, sasi ardi, talaverana, xalda i xisqueta.

3r Espècie caprina: azpi gorri, blanca andalusa o serrana, blanca celtibèrica, 
blanca de Rasquera, bermeya, cabra de Las Mesetas, cabra gallega, del 
Guadarrama, eivissenca, majorera, mallorquina, moncaína, negra serrana, palmera, 
payoya, pirinenca, retinta, tenerifenca i verata.

4t Espècie porcina: camús murcià, euskaltxerria, gochu asturcelta, ibèric 
(varietats Torbiscal, lampiño i tacat de Jabugo), negra canària, porco celta i porc 
negre mallorquí.
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5è Espècie equina cavallina: asturcó, burguete, cavall de Las Retuertas, cavall 
de muntanya del País Basc, cavall de pura raça gallega, cavall marllorquí, cavall 
menorquí, cavall pirinenc català, hispano-àrab, hispano-bretó, haca Navarra, losina, 
mariameña, monchina i pottoka.

6è Espècie equina asinal: andalusa, ase balear, ase de Las Encartaciones, 
catalana, majorera i zamorna-lleonesa.

7è Espècies aviàries: andalusa blava, euskal antzara, euskal oiloa, galiña de 
Mos, gallina castellana negra, gallina eivissenca, gallina empordanesa, gallina 
extremenya blava, gallina del Prat, gallina pedresa, gallina del Sobrarbe, indi de 
Lleó, mallorquina, menorquina, murciana, oca empordanesa, bru de Lleó, pita pinta, 
penedesenca, utrerana, i valenciana de Xulilla.

8è Altres espècies: camell canari, conill antic bru espanyol i conill gegant 
d’Espanya.

2. Races integrades a Espanya:

a) Espècie bovina: rossa d’Aquitània, xarolesa, fleckvieh, frisona, llemosina, 
bruna.

b) Espècie ovina: berrixó de Cher, charmoise, fleischschaf, illa de França, 
landschaff i merina precoç.

c) Espècie porcina: Duroc, landrace, large white i pietrain.
d) Espècie equina cavallina: àrab, anglo-àrab, pura sang anglès, trotador 

espanyol.

3. Races de la Unió Europea:

a) Espècie ovina: lacona.

4. Races de tercers països:

a) Espècie ovina: Assaf.

5. Races sintètiques espanyoles:

a) Espècie ovina: Salz.

6. Altres èquids registrats:

a) Cavall d’esport espanyol (CDE).»
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