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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE MEDI AMBIENT, I MEDI RURAL I MARÍ
4134 Ordre ARM/574/2010, de 4 de març, 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 del Programa nacional esmentat i la regulació de la 
normativa zootècnica dels animals de raça i èquids registrats.

La dita disposició 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, classificació i 

incorporació de races en el catàleg oficial s’ha de dur a terme d’acord amb els procediments 
establerts a aquests efectes per la Comissió Nacional de Coordinació que preveu 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 de la present Ordre és actualitzar l’annex, mitjançant la seva modificació 
incloent-hi diverses races i canviant la denominació d’una altra, i es basa en les propostes 
que la Junta de Castella i Lleó, la Comunitat de Madrid i la d’Aragó han presentat a la 
Comissió Nacional de Coordinació, que va emetre l’informe favorable en la seva reunió de 
5 de maig de 2009.

En l’elaboració de la present Ordre han estat consultades les comunitats autònomes i 
les entitats representatives del sector.

La present 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 per modificar, amb l’informe previ de la Comissió Nacional de 
Coordinació, el Catàleg oficial de races de bestiar que conté el seu annex I.

En virtut d’això, disposo:

Article únic. 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.

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, queda 
modificat de la manera següent:

U. Al número 3r de la lletra b) de l’apartat 1 (espècie caprina), on diu: «Moncayo», ha 
de dir: «Moncaína».

Dos. El número 7è de la lletra b) de l’apartat 1, espècies aviàries, queda redactat de 
la manera següent:

«7è Espècies aviàries: andalusa blava, valenciana de Xulella, euskal oiloa, 
gallina empordanesa, galiña de Mos, gallina del Prat, mallorquina, menorquina, 
murciana, pita pinta, penedesenca, utrerana, dindi de Lleó, bru de Lleó, gallina 
castellana negra, oca empordanesa i euskal antzara.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 4 de març de 2010.–La ministra de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, Elena 
Espinosa Mangana.
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