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MINISTERI DE L’INTERIOR

18667 REIAL DECRET 1034/2001, de 21 de setem-
bre, pel qual es modifica parcialment el Regla-
ment d’espectacles taurins aprovat pel Reial
decret 145/1996, de 2 de febrer. («BOE» 240,
de 6-10-2001.)

En compliment dels objectius que preveu l’article 5.1
de la Llei 10/1991, de 4 d’abril, sobre potestats admi-
nistratives en matèria d’espectacles taurins, és a dir: asse-
gurar un nivell professional digne i garantir els interessos
legítims a tots els que intervenen en els espectacles
taurins, es va crear el Registre general dels professionals
del sector mitjançant el Reglament d’espectacles taurins,
aprovat pel Reial decret 176/1992, de 28 de febrer,
que va ser derogat pel vigent Reial decret 145/1996,
de 2 de febrer, en el qual es va mantenir la mateixa
regulació, respecte al Registre esmentat, que en el Reial
decret anterior.

L’experiència adquirida des de la creació d’aquest
Registre ha fet palesa una sèrie de fallides en l’enunciat
de la norma reglamentària que dificulten l’obtenció de
les finalitats previstes, perquè possibilita els casos d’in-
trusisme professional, com també l’adquisició de cate-
gories sense la deguda preparació que exigeixen el decò-
rum, la dignitat professional i la seguretat de les per-
sones.

Un altre aspecte precís del Reglament vigent, les con-
dicions que exigeix l’article 21.2 a les places portàtils
pel que fa a les dimensions de l’arena, la tanca, els refugis
i el corredor, que eren les mateixes que les que s’exigien,
a les places permanents, s’ha comprovat a la pràctica
que són excessives. D’altra banda, pel que fa a les mesu-
res mínimes que requereixen aquests elements, és acon-
sellable distingir entre les places on se celebren tota
mena d’espectacles taurins i les que es dediquen exclu-
sivament a la celebració de festes populars o a la lídia
de mascles de menys de tres anys, cosa que recomana
la modificació puntual del precepte.

A més resulta obligat recuperar el paràgraf que hi
havia entre els paràgrafs c) i d) de l’article 29 del Regla-
ment d’espectacles taurins, en la redacció anterior de
1992 (actual article 28), així com especificar en l’arti-
cle 70.2 que l’ajudant del mosso d’espases forma part
de la quadrilla, sempre que actuï.

Finalment, per afavorir el funcionament de les escoles
de tauromàquia, tasca de foment ineludible de les Admi-
nistracions públiques, i oferir més possibilitats de for-
mació als alumnes, es modifica l’article 92 del Reglament
per donar entrada a la possibilitat que les classes pràc-
tiques puguin consistir en la reproducció de les feines
de camp de selecció dels animals de lídia.

Per tal d’esmenar aquestes llacunes o deficiències
normatives i garantir el compliment dels objectius de
l’article 5.1 esmentat del text legal, es modifica la redac-
ció de diversos articles del Reglament d’espectacles tau-
rins vigent, aprovat pel Reial decret 145/1996, de 2
de febrer.

En virtut d’això, a proposta del vicepresident primer
del Govern i ministre de l’Interior, amb l’aprovació prèvia
del ministre d’Administracions Públiques, escoltada la
Comissió Consultiva Nacional d’Afers Taurins, d’acord
amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del
Consell de Ministres a la reunió del dia 21 de setembre
de 2001,

D I S P O S O :

Article únic.

El capítol I del títol II; els apartats 1 i 2 de l’article 21;
l’article 28; l’apartat 2 de l’article 70, i els apartats 5
i 6 de l’article 92 del Reglament d’espectacles taurins,
aprovat pel Reial decret 145/1996, de 2 de febrer, que
s’esmenten tot seguit queden redactats de la manera
següent:

«A) TÍTOL II

Dels registres professionals taurins
i d’empreses ramaderes d’animals de lídia

CAPÍTOL I

Registre general de professionals taurins

Article 2.

1. Per tal d’assegurar un nivell professional dig-
ne i de garantir els interessos legítims de tots els
que intervenen en els espectacles taurins es crea
en el Ministeri de l’Interior el Registre general de
professionals taurins.

2. Aquest Registre s’estructura en les seccions
següents:

Secció I: Matadors de toros.
Secció II: Matadors de novells amb picadors.
Secció III: Matadors de novells sense picadors.
Secció IV: Rellonadors.
Secció V: Banderillers i picadors.
Secció VI: Toreros còmics.
Secció VII: Mossos d’espasa.

3. La inscripció en el Registre té caràcter obli-
gatori i no poden intervenir en els espectacles tau-
rins en què s’exigeixi la professionalitat dels par-
ticipants els que no acreditin la vigència de la seva
inscripció a la secció corresponent. Els que estiguin
inscrits en una secció poden participar en festivals
en una categoria inferior a la que exerceixen.

4. Sens perjudici del que estableixin convenis
internacionals o de l’aplicació de criteris de reci-
procitat, els professionals estrangers s’han d’ins-
criure en el Registre per actuar en les places de
toros espanyoles, seguint el mateix procediment
que els professionals espanyols. En el carnet pro-
fessional corresponent s’ha de fer constar la data
de caducitat de la inscripció i en el Registre ha
de figurar la dada del seu domicili a Espanya.

La vigència temporal de la inscripció dels pro-
fessionals estrangers no comunitaris té com a límit
la durada del permís de treball respectiu o, si s’es-
cau, de l’exempció del permís, concedit per les auto-
ritats competents.

5. El Registre general de professionals taurins
és públic. A instàncies de qualsevol interessat s’han
d’expedir certificacions de les dades professionals
que hi constin.

Article 3.

1. La inscripció en les seccions corresponents
del Registre s’ha de fer amb la so�icitud prèvia
de l’interessat o, en nom seu, d’una associació de
professionals taurins amb representació a la Comis-
sió Consultiva Nacional d’Afers Taurins o les sec-
cions d’espectacles corresponents dels sindicats
més representatius, a la qual s’ha d’adjuntar la
documentació acreditativa del compliment de les
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condicions exigides en cada cas per a cada cate-
goria professional.

2. En el Registre s’han de fer constar les dades
personals de l’interessat, el nom artístic, la cate-
goria professional que té i l’antiguitat, el nombre
d’actuacions en cada temporada, les categories pro-
fessionals que hagi tingut anteriorment i el nombre
d’actuacions que hi hagi fet, el representant legal,
i altres dades relatives a la carrera professional.
També s’han de fer constar les sancions que, si
s’escau, li hagin estat imposades durant la vida pro-
fessional; la inscripció d’una sanció es cance�a d’o-
fici una vegada transcorreguts els terminis de pres-
cripció de la sanció.

3. Anualment, i abans de la primera actuació
de cada temporada els interessats han d’actualitzar
les dades corresponents a la seva inscripció.

4. El carnet que acrediti la professionalitat s’ha
de renovar cada cinc anys, ha de portar impresa
la fotografia de l’interessat i hi ha de constar la
data d’antiguitat en la categoria.

Article 4.

1. Per poder inscriure’s a la secció I, l’interessat
ha d’acreditar la seva intervenció en vint-i-cinc nove-
llades picades i adquirir la categoria de matador
de toros d’acord amb el que disposa aquest article.

2. L’adquisició de la categoria es fa en una
corrida de toros. El matador més antic que alterni
en la corrida cedeix el torn del seu primer toro
a l’aspirant, i li lliura la muleta i l’estoc en senyal
de reconeixement de la nova categoria, de manera
que el matador més antic passa a ocupar el segon
lloc. El següent matador en antiguitat, si n’hi ha,
exerceix de testimoni en la cerimònia de l’alterna-
tiva i ocupa el tercer lloc. En els toros següents
es recupera el torn normal de lídia.

3. No es pot autoritzar la celebració de cap
corrida de toros on estigui prevista la presa d’al-
ternativa d’algun aspirant a matador de toros si
en l’expedient de so�icitud o comunicació no s’in-
clou la certificació del Registre general de profes-
sionals taurins en què s’especifiqui que l’aspirant
ha presentat so�icitud d’inscripció a la secció I, i
que ha acreditat la seva intervenció en vint-i-cinc
novellades picades.

4. Com és tradicional, la confirmació de l’al-
ternativa es fa a la plaça de toros de Las Ventas
de Madrid si el nou matador actua per primera
vegada, com a tal, en aquest cós.

Article 5.

Per poder inscriure’s a la secció II, l’interessat
ha d’acreditar que ha intervingut en deu novellades
sense picadors, i se li ha d’expedir el nou carnet
en el termini més breu possible. Els inscrits en
aquesta secció poden continuar actuant en nove-
llades sense picadors.

Article 6.

Per poder inscriure’s a la secció III, l’interessat
ha de ser presentat per un professional, que ha
de tenir sempre una categoria superior a la del
so�icitant, o per un ramader inscrit, que puguin
donar fe de la seva preparació i els seus coneixe-
ments. Així mateix, la presentació la pot fer alguna
associació de professionals taurins amb represen-
tació a la Comissió Consultiva Nacional d’Afers Tau-
rins, o les seccions d’espectacles corresponents
dels sindicats més representatius.

Quan l’interessat hagi estat alumne d’una escola
taurina inscrita en el Registre del Ministeri de l’In-
terior, durant almenys un any, n’hi ha prou amb

l’acreditació d’aquesta circumstància, acompanya-
da d’un certificat del director de l’escola que l’in-
teressat ha assistit a les classes amb regularitat
i bon aprofitament i que ha adquirit els coneixe-
ments i la preparació suficients per iniciar-se en
la professió.

En tot cas, s’exigeix haver complert els setze
anys per procedir a la inscripció.

Article 7.

1. La secció IV comprèn dues categories: rello-
nadors de toros i rellonadors de novells-toros.

Per accedir a la primera, els interessats han d’a-
creditar la seva intervenció com a rellonadors de
novells en almenys vint espectacles. Els inscrits en
aquesta categoria també poden actuar en espec-
tacles on es lidiïn novells.

2. L’adquisició de la categoria de rellonador de
toros es fa en una corrida de toros en què el rello-
nador més antic dóna a l’aspirant l’alternativa i li
cedeix el toro que li correspon.

No es pot autoritzar la celebració d’una corrida
de toros per a rellons en què estigui anunciada
alguna presa d’alternativa, sense que en l’expedient
de so�icitud o comunicació hi consti la certificació
del Registre general de professionals taurins que
l’interessat, aspirant a la primera categoria de la
secció IV, ha presentat la so�icitud corresponent
amb la documentació acreditativa de la seva inter-
venció com a rellonador en vint novellades.

3. Per inscriure’s en la categoria de rellonador
de novells-toros, l’interessat ha de complir algun
dels requisits que estableix l’article anterior i haver
complert l’edat de setze anys.

Article 8.

1. La secció V comprèn les categories
següents:

Banderillers:

Categoria a): Banderillers de toros.
Categoria b): Banderillers de novells-toros.
Categoria c): Banderillers de novells.

Picadors:

Categoria a): Picadors de toros.
Categoria b): Picadors de novells-toros.

2. Banderillers:

a) La categoria de banderiller de toros faculta
per intervenir com a tal en corrides de toros i en
qualsevol altre espectacle taurí. Es poden inscriure
en aquesta categoria els professionals que hagin
intervingut com a banderillers com a mínim en
vint-i-cinc corrides de novells amb picadors, així
com els professionals que anteriorment hagin estat
inscrits a la secció I, o aquells que, figurin inscrits
a la secció II, i acreditin haver actuat en aquesta
condició almenys en vint-i-cinc corrides de novells
amb picadors.

b) La categoria de banderiller de novells-toros
faculta per intervenir com a banderiller en qualsevol
espectacle taurí llevat de les corrides de toros. Es
poden inscriure en aquesta categoria els profes-
sionals que hagin intervingut com a banderillers
en almenys vint novellades sense picadors. L’ex-
pedició del carnet professional en ascendir a aques-
ta categoria b) s’ha de fer en el termini més breu
possible.

Els novillers inscrits a la secció II poden so�icitar
la inscripció automàtica en aquesta categoria.

c) La categoria de banderiller de novells faculta
per intervenir en novellades sense picadors. Per
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poder inscriure’s en aquesta categoria, és suficient
ser presentat per alguna associació de professio-
nals taurins amb representació a la Comissió Con-
sultiva Nacional d’Afers Taurins, o per les seccions
corresponents d’espectacles dels sindicats més
representatius o, conjuntament, per un professional
inscrit a la secció I i dos professionals inscrits a
la categoria a) de la secció V.

Quan el so�icitant hagi estat alumne d’una esco-
la taurina inscrita en el Registre del Ministeri de
l’Interior, durant un any com a mínim, n’hi ha prou
amb l’acreditació d’aquesta circumstància, acom-
panyada d’un certificat del director de l’escola
segons el qual l’interessat ha assistit a les classes
amb regularitat i bon aprofitament, i ha adquirit
els coneixements i la preparació suficients per ini-
ciar-se en la professió.

En tot cas, s’exigeix haver complert els setze
anys per procedir a la inscripció.

3. Picadors:

a) La categoria de picador de novells-toros
faculta per intervenir en festes en què es lidien
animals de menys de quatre anys. Per poder ins-
criure’s en aquesta categoria, l’aspirant ha de supe-
rar una prova funcional davant d’un tribunal format
per professionals, ramaders i picadors de toros ins-
crits a la categoria b), i/o retirats, en què l’aspirant
demostri en una primera fase la seva perícia com
a cavallista i el seu coneixement de la doma, i en
una segona fase, una vegada superada la primera,
la seva destresa en l’ús de la pica durant l’execució
de la sort. L’aspirant ha de picar com a mínim tres
bravatells davant del tribunal.

Les proves les han de fer les comunitats autò-
nomes que disposin dels mitjans necessaris, amb
el concurs de les associacions oficials de ramaders,
mitjançant convocatòria en què s’han de designar
els membres del tribunal i regular les bases que
han de regir el procés selectiu.

Es poden presentar a la prova funcional els aspi-
rants que acreditin, mitjançant certificats expedits
per ramaders d’animals braus inscrits, haver par-
ticipat en els dos anys anteriors a la presentació
de la so�icitud com a mínim a quinze corrals de
proves de femelles, en els quals hagi picat no menys
de trenta femelles. Les certificacions han d’espe-
cificar la finca en la qual s’ha produït la prova, els
toreros que hi han intervingut, la data i el nombre
de femelles picades.

També es poden presentar a la prova funcional
els aspirants que hagin estat matriculats durant un
any en una escola taurina de picadors, els quals
han d’aportar el certificat de suficiència signat pel
director tècnic d’aquesta escola.

b) La categoria de picador de toros faculta per
intervenir en qualsevol espectacle amb picadors.
Es poden inscriure en aquesta categoria els pro-
fessionals que hagin intervingut, com a mínim, en
trenta novellades amb picadors.

Article 9.

1. Els toreros còmics i els mossos d’espasa
s’han d’inscriure a les seccions VI i VII del Registre
de professionals taurins, respectivament.

2. Per a la inscripció dels toreros còmics n’hi
ha prou que siguin presentats per una associació
de professionals taurins amb representació a la
Comissió Consultiva Nacional d’Afers Taurins, per
les seccions d’espectacles corresponents dels sin-
dicats més representatius, o per un professional
de la secció I, o de la mateixa secció VI, ja inscrit.

3. Els mossos d’espasa poden ser presentats
per un professional inscrit a les seccions I o II del
Registre, per una associació de professionals tau-
rins amb representació a la Comissió Consultiva
Nacional d’Afers Taurins, o per les seccions d’es-
pectacles corresponents dels sindicats més repre-
sentatius.

B) Article 21.

1. Són places portàtils les construïdes amb ele-
ments desmuntables i traslladables d’estructura
metà�ica o de fusta amb la solidesa deguda per
a la celebració d’espectacles taurins.

2. Han de complir, en tot cas, les exigències
de seguretat i higiene que estableix la normativa
vigent aplicable. El diàmetre mínim de l’arena ha
de ser de 40 metres, o de 30 metres en les places
portàtils destinades exclusivament a la lídia de mas-
cles de menys de tres anys d’edat i a la celebració
d’espectacles o festes populars. En tots els casos,
la tanca ha de tenir una alçada mínima d’1,60
metres, i la contratanca, de 2,20 metres, conside-
rada amb el cable o la cadena, l’amplada del carreró
no ha de ser inferior a 1,35 metres, i s’hi han d’ins-
ta�ar els refugis necessaris per protegir les per-
sones que hagin de prestar serveis durant la cele-
bració dels espectacles. Així mateix, totes les places
han de tenir, com a mínim, un corral per al reco-
neixement dels animals que tingui les dimensions
i les mesures de seguretat adequades.

C) Article 28.

1. Les so�icituds d’autorització i les comuni-
cacions a què fan referència els articles anteriors
les han de presentar els organitzadors amb una
antelació mínima de cinc dies, i s’hi han de fer
constar els aspectes següents: dades personals del
so�icitant, empresa organitzadora, classe d’espec-
tacle, lloc, dia i hora de celebració i cartell anun-
ciador de la festa, on ha de constar el nombre,
la classe i la procedència dels animals de lídia, el
nom dels toreros, el nombre i les classes dels bit-
llets, els preus, i el lloc, el dia i les hores de venda
al públic, com també les condicions de l’abona-
ment, si n’hi ha.

2. A la so�icitud o comunicació l’interessat hi
ha d’adjuntar els documents següents:

a) Certificació d’un arquitecte, un arquitecte
tècnic o un aparellador, on es faci constar taxa-
tivament que la plaça, sigui quina sigui la seva cate-
goria, compleix les condicions de seguretat neces-
sàries per a la celebració de l’espectacle de què
es tracti.

b) Certificació del cap de l’equip mèdic quirúr-
gic de la plaça de que la infermeria compleix les
condicions mínimes necessàries per a la finalitat
a la qual està dedicada i està dotada dels elements
materials i personals establerts per reglament.

c) Certificació veterinària segons la qual els
corrals, els corralets, les quadres i els escorxadors
compleixen les condicions higièniques i sanitàries
adequades, i que disposen del material necessari
per al reconeixement «post mortem» que exigeix
la normativa vigent.

Les certificacions a què fan referència els parà-
grafs a), b) i c) anteriors s’han de presentar úni-
cament en comunicar la primera festa que se cele-
bri l’any natural en la mateixa plaça permanent,
sempre que no variïn, siguin quines siguin les cau-
ses, les condicions d’aquestes, o canviï l’empresa
organitzadora de l’espectacle, sens perjudici de la
inspecció que l’Administració pugui fer en el trans-
curs de la temporada.
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d) Certificació de l’Ajuntament de la localitat,
en què consti l’autorització de la celebració de l’es-
pectacle en els casos en què aquesta sigui pre-
ceptiva, o que la plaça està emparada per la lli-
cència municipal corresponent.

e) Còpia dels contractes amb els matadors
actuants o les empreses que els representin, i cer-
tificació de la Seguretat Social en què consti la
inscripció de l’empresa i l’alta dels actuants, així
com d’estar al corrent en el pagament de les quotes
a la Seguretat Social.

f) Certificacions del Llibre genealògic de la raça
bovina de lídia relatives als animals que s’han de
lídiar, i fotocòpies compulsades de les certificacions
dels sobrers.

g) Còpia del contracte de compravenda dels
animals.

h) Còpia de la contracta de cavalls.
i) Certificació de la constitució de l’assegurança

a què es refereix l’article 91.1.e) d’aquest Reglament.

3. En les corrides de toros i les novellades en
què s’anunciïn un o dues espases també s’ha d’in-
cloure un substitut d’espasa, que ha de ser un pro-
fessional inscrit en la secció del Registre de pro-
fessionals taurins que correspongui a la categoria
de l’espectacle.

D) Article 70.

2. Els espases han de compondre les seves
quadrilles amb dos picadors, tres banderillers, un
mosso d’espases i un ajudant del mosso d’espases,
quan actuï. En el cas que un espasa toregi una
corrida completa, ha de treure dues quadrilles, a
més de la seva pròpia. Si els espases que han d’ac-
tuar són dos, cada un ha d’augmentar la seva qua-
drilla amb un picador i un banderiller.

En el cas que un matador no hagi d’estoquejar
més d’un animal, la seva quadrilla ha d’estar composta
per dos banderillers i un picador. En el cas que un
matador tingui quadrilla fixa, l’ha de treure completa.

E) Article 92.

5. Durant les lliçons pràctiques amb animals
de lídia ha d’actuar com a director de lídia un mata-
dor de toros professional, o un noviller inscrit a
la secció II del Registre de professionals taurins,
que acrediti haver intervingut com a mínim en vint-i-
cinc novellades amb cavall i, mentre s’imparteixin
aquestes lliçons, els serveis d’infermeria han d’estar
atesos d’acord amb les prescripcions sanitàries que
s’estableixin a aquest efecte. Els alumnes que par-
ticipin en aquestes pràctiques han d’haver complert
catorze anys d’edat.

Les classes pràctiques poden consistir en la
reproducció de les tasques de selecció o camp dels
animals de lídia, efectuades en les condicions degu-
des en places portàtils o fixes diferents de les places
de proves de les finques ramaderes.

6. Els animals que s’han de lidiar durant les
classes pràctiques poden ser mascles o femelles,
sense limitació d’edat respecte a aquestes i un
màxim de dos anys quant als mascles.

Si els animals són femelles, la classe pràctica
consisteix en una tasca de prova semblant a la
que els ramaders fan al camp, per la qual cosa
la decisió de la seva mort a l’arena depèn de la
decisió del ramader. Si es tracta d’un corral de pro-
ves de mascles, aquests no poden ser lidiats pels
alumnes, llevat que el ramader renunciï a la seva
selecció com futur semental. En el cas de que es
tracti d’animals cedits o adquirits per lidiar-los, sem-
pre han de ser matats amb l’estoc a l’arena.»

Disposició transitòria primera.

Els que a l’entrada en vigor de les disposicions que
aprova aquest Reial decret estan inscrits en el Registre
de professionals taurins continuen d’alta en la inscripció.

Les persones que exerceixin activitats professionals
de les que preveuen les seccions VI i VII del Registre,
poden so�icitar directament la inscripció a la secció
corresponent, ells mateixos o per mitjà d’una associació
de professionals taurins amb representació a la Comissió
Consultiva Nacional d’Afers Taurins, o a través de les
seccions d’espectacles corresponents dels sindicats més
representatius, amb l’acreditació prèvia de la seva con-
dició i categoria.

Disposició transitòria segona.

Mentre no es reguli el procediment per a la realització
de les proves selectives funcionals per a candidats a
picadors de novells, que preveu el nou article 8.3.a) del
Reglament, només es poden inscriure en aquesta cate-
goria els aspirants que acreditin, en els termes que conté
el paràgraf tercer de l’article esmentat, la seva interven-
ció en almenys quinze corrals de proves, i que hagin
picat trenta femelles com a mínim.

Disposició final única.

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

Madrid, 21 de setembre de 2001.

JUAN CARLOS R.

El vicepresident primer del Govern

i ministre de l’Interior,

MARIANO RAJOY BREY

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

18668 CORRECCIÓ d’errades al Reial decret
864/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament d’execució de la Llei orgànica
4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats
dels estrangers a Espanya i la seva integració
social, reformada per la Llei orgànica 8/2000,
de 22 de desembre. («BOE» 240, de 6-10-2001.)

Havent observat errades al text del Reial decret
864/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Regla-
ment d’execució de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de
gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya
i la seva integració social, reformada per la Llei orgànica
8/2000, de 22 de desembre, publicat al «Butlletí Oficial
de l’Estat» número 174, de 21 de juliol de 2001, i al
suplement en català número 13, de 16 d’agost de 2001,
es procedeix a fer-ne les modificacions oportunes:

Pàgina 1596. Al títol del Reglament, on diu: «... de
gener, reformada per la Llei orgànica 8/2000, de 22
de desembre, sobre drets i llibertats dels estrangers a
Espanya i la seva integració social», ha de dir: «... de
gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya
i la seva integració social. Reformada per la Llei orgànica
8/2000, de 22 de desembre».

Pàgina 1598. A l’article 7, apartat 1, lletra c), on diu:
«... a l’apartat 7 de l’article 89», ha de dir: «... a l’apar-
tat 6 de l’article 89».


