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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ
2859 Reial decret 45/2019, de 8 de febrer, pel qual s’estableixen les normes 

zootècniques aplicables als animals reproductors de raça pura, porcins 
reproductors híbrids i el seu material reproductiu, s’actualitza el Programa 
nacional de conservació, millora i foment de les races ramaderes i es 
modifiquen els reials decrets 558/2001, de 25 de maig; 1316/1992, de 30 
d’octubre; 1438/1992, de 27 de novembre, i 1625/2011, de 14 de novembre.

La cria d’animals de races pures constitueix un element fonamental de la ramaderia 
per les seves implicacions econòmiques, socials i mediambientals. En aquest sentit, les 
races autòctones ramaderes constitueixen una font d’ingressos per a la població agrària, 
que es veu afavorida per l’ús d’animals d’alt valor genètic, que contribueixen a un increment 
de rendibilitat i competitivitat de la seva producció, i en milloren el posicionament al mercat.

D’altra banda, la recerca de competitivitat o de productivitat no s’ha de convertir en una 
amenaça per a les races autòctones que no són altament productives però que tenen 
característiques de resistència i rusticitat que els confereixen una gran capacitat 
d’adaptació a entorns ambientals, al canvi climàtic i resistència a malalties i a les demandes 
del consumidor orientades a productes de qualitat resultants de sistemes de producció 
respectuosos amb el medi ambient i amb el benestar animal, i requereixen una atenció 
especial les races amenaçades, que constitueixen un dipòsit rellevant de gens que poden 
contribuir als objectius esmentats.

Per donar resposta a aquesta preocupació en la societat, en el marc dels programes 
de cria i en la definició dels seus objectius ha d’adquirir importància la recopilació de dades 
sobre les característiques alternatives, relacionades directament o indirectament amb els 
seus valors i usos, així com l’eficiència i la sostenibilitat d’aquests recursos.

Aquestes races no només contribueixen al desenvolupament rural, a la fixació de la 
població en zones rurals i a la preservació del patrimoni zoogenètic nacional i de la 
biodiversitat, sinó que, a més, són essencials per al desenvolupament sostenible del sector 
ramader, ja que les diverses condicions climatològiques i orogràfiques a Espanya han 
contribuït a convertir el nostre país en un dels països europeus amb més diversitat 
biològica. Tanmateix, la varietat i continuïtat de moltes de les races ramaderes en l’àmbit 
mundial i nacional s’ha vist amenaçada en els últims anys per l’abandonament de la seva 
explotació, la qual cosa ha conduït a l’adopció de mesures i nombrosos informes i acords 
internacionals.

Així, és necessari destacar els compromisos adquirits pel nostre país amb la signatura 
de l’instrument de ratificació de 16 de novembre de 1993 del Conveni sobre diversitat 
biològica, que reconeix els drets sobirans dels estats sobre els seus recursos naturals, i el 
Pla estratègic del patrimoni natural i de la biodiversitat 2011-2017, aprovat pel Reial 
decret 1274/2011, de 16 de setembre, en aplicació de la Convenció de diversitat biològica, 
i el compromís del Regne d’Espanya per al desplegament del Pla d’acció mundial per als 
recursos zoogenètics de la FAO, acompanyat de la Declaració d’Interlaken de l’any 2007 i 
la ratificació del Protocol de Nagoya el 2014, que marca l’establiment d’un nou sistema i 
unes noves normes internacionals, europees i nacionals en relació amb l’accés als 
recursos genètics i el repartiment just i equitatiu dels beneficis que derivin de la seva 
utilització.

A Espanya, la importància de la selecció i conservació de les races ramaderes s’ha vist 
reflectida en la nombrosa normativa nacional i europea, que ha permès regular i donar 
suport des de les administracions a les actuacions relacionades amb l’ordenació de les 
poblacions ramaderes presents en el territori nacional.
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Així, i per esmentar la normativa marc més recent, en què es van incorporar i es van 
sistematitzar totes les normes zootècniques de les diverses espècies, l’any 2008 es va 
aprovar 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, que es va constituir com 
l’eix fonamental per a les races pures i per a l’aplicació de les normes zootècniques 
europees, que estaven incorporades en aquest Reial decret, a excepció de les referents 
als porcins reproductors híbrids, que, atesa la seva especificitat, van mantenir una 
normativa pròpia a través del Reial decret 1108/1991, de 12 de juliol, sobre normes 
zootècniques aplicables als reproductors porcins híbrids.

Per tant, en els últims anys, gràcies a aquesta norma i al Pla d’acció pel qual s’han 
desplegat les línies d’actuació del Programa nacional, s’ha produït un gran avenç al nostre 
país per a la modernització del sector de les races pures i des de les administracions s’ha 
donat suport a les actuacions relatives a les associacions de criadors, els llibres 
genealògics, l’admissió per a la cria i les pautes per al control de rendiments i l’avaluació 
del valor genètic de les diferents espècies, amb vista, d’una banda, a harmonitzar els 
intercanvis intracomunitaris i la importació d’animals de raça pura i el seu material 
reproductiu, i d’altra banda, a garantir el manteniment i la millora dels nostres recursos.

D’altra banda, al juny de 2016, es va aprovar el Reglament (UE) 2016/1012, del 
Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2016, relatiu a les condicions zootècniques 
i genealògiques per a la cria, el comerç i l’entrada a la Unió d’animals reproductors de raça 
pura, porcins reproductors híbrids i el seu material reproductiu, i pel qual es modifiquen el 
Reglament (UE) núm. 652/2014 i les directives 89/608/CEE i 90/425/CEE del Consell i es 
deroguen determinats actes en l’àmbit de la cria animal («Reglament sobre cria animal»). 
Aquest nou marc normatiu compila en l’àmbit europeu la normativa comunitària en matèria 
de zootècnia per a les diverses espècies i races pures, inclòs el porcí híbrid, per unificar les 
condicions zootècniques i genealògiques per a la cria de tots els animals inclosos en el seu 
àmbit d’aplicació.

Aquest Reial decret respon, per tant, a la necessitat d’adaptar i actualitzar el Reial 
decret 2129/2008, de 26 de desembre, a les modificacions introduïdes pel nou marc legal 
europeu, mantenir les particularitats pròpies estructurades al voltant del Programa nacional 
de conservació, millora i foment de races ramaderes i regular els aspectes que garanteixen 
el respecte dels compromisos adquirits en matèria de zootècnia pel nostre país en l’àmbit 
internacional.

És, per tant, imprescindible mantenir certes especificitats de caràcter nacional, no 
regulades per la normativa comunitària, com ara les relatives al Catàleg oficial de races de 
bestiar d’Espanya, al Sistema Nacional d’Informació de races, a la reproducció i els bancs 
de germoplasma, al reconeixement de laboratoris de genètica molecular animal, centres 
qualificats de genètica animal i la designació de centres nacionals de referència, als 
programes de difusió de la millora i certàmens de bestiar, a la Comissió Nacional de 
Zootècnia, així com establir les condicions zootècniques per a la cria de les races 
d’espècies que no regula el Reglament (UE) 2016/1012 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 8 de juny de 2016. Igualment, és necessari mantenir i actualitzar l’estructura i 
el contingut del Programa nacional de conservació, millora i foment de les races ramaderes, 
i que les administracions públiques fomentin una sèrie d’activitats que han de dur a terme 
les associacions de criadors.

Així, cal destacar com una part de la norma que ara s’aprova respon al marc normatiu 
europeu, d’aplicació directa des del 2016, però es complementa de manera clau amb 
previsions estrictament nacionals en què el Regne d’Espanya exerceix la seva sobirania 
amb la finalitat d’actuar com a correlat lògic intern per al foment i la cura d’aquestes races, 
sempre dins de les habilitacions efectuades per la normativa europea i l’exercici 
competencial que li és propi. Entre tots, es pot destacar com els articles 15 a 25 o el 28 
responen sense dificultat a aquest plantejament, igual que l’article 26, al qual es fa 
referència més endavant.
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En aquest sentit, aquest Reial decret compila, actualitza i adapta el que s’ha regulat 
prèviament mitjançant el Reial decret 2129/2008, pel que fa a les línies del Programa 
nacional, per adequar-les a les noves necessitats, al progrés tecnicocientífic, als nous 
condicionants ramaders en l’àmbit zootècnic i, principalment, al futur enfocament que 
representa el nou reglament comunitari.

En conseqüència, es considera clau el manteniment del Catàleg oficial de races de 
bestiar d’Espanya, que permet l’inventari de les races ramaderes en el pla nacional i la 
seva actualització mitjançant aquest Reial decret per adequar la classificació als criteris 
internacionals, la gestió adequada del qual es garanteix a través dels treballs de la 
Comissió Nacional de Zootècnia (antiga Comissió Nacional de Coordinació per a la 
Conservació, Millora i Foment de Races Ramaderes), òrgan interadministratiu d’anàlisi i 
coordinació d’activitats zootècniques, que es manté, encara que actualitzada en les seves 
funcions, perquè les autoritats competents en aquesta matèria informin, defineixin i 
coordinin els procediments i les especificitats tècniques per a l’aplicació del Reglament 
(UE) 2016/1012 del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2016, i d’aquest 
Reial decret.

La garantia d’una gestió adequada dels programes de cria, el control i seguiment del 
compliment del Reglament (UE) 2016/1012 del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de 
juny de 2016, i d’aquest Reial decret, així com el compliment de certes obligacions i acords 
internacionals, no es podrien aconseguir sense una col·laboració estreta entre les 
autoritats competents i un compromís per part de les associacions de criadors reconegudes 
a Espanya de respectar el que estableixen la normativa europea i aquest Reial decret.

En aquest sentit, es considera fonamental el paper que exerceixen aquestes 
associacions, que vetllen per la coherència de les accions que concorren en la conservació, 
la millora i el foment de la raça que gestionen, per assolir els objectius del programa de cria 
i que estableixen els mecanismes necessaris per assolir un ús sostenible d’aquesta. En la 
labor esmentada és essencial que disposin i mantinguin una base de dades o un sistema 
informatitzat de gestió de dades que permeti el registre adequat de genealogies i 
garanteixin la capacitat de registrar, comunicar i utilitzar dades en el seu programa de cria. 
Al seu torn, han de certificar els aspectes racials i garantir l’accés a aquesta base de dades 
al personal de les autoritats competents responsables dels controls oficials, i permetre 
l’avaluació de risc, el seguiment de la raça, la comprovació del compliment d’obligacions 
de les associacions i les activitats de control oficial i control tècnic de la raça, a més de 
poder incorporar la informació al Sistema Nacional d’Informació de races (ARCA) i a la 
base de dades internacional DAD-IS. D’altra banda, el foment de la integració de dades 
dels programes de cria per a la mateixa raça garanteix la coherència quant a les 
característiques essencials de la raça i els objectius principals del programa, i així evita la 
pèrdua d’eficiència en progrés genètic o la pèrdua de variabilitat genètica, per la possible 
fragmentació de les poblacions, a més d’afavorir la comparació vàlida entre animals 
sotmesos a controls de rendiment.

A part d’això, el Reglament (UE) 2016/1012 deroga determinats actes sobre cria animal 
(les directives 87/328/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 90/118/CEE, 90/119/CEE, 90/427/
CEE, 91/174/CEE, 94/28/CE i 2009/157/CE, així com la Decisió 96/463/CE), per la qual 
cosa és procedent derogar els reials decrets nacionals que transposaven les directives 
esmentades (a més de l’abans esmentat Reial decret 2129/2008, de 26 de desembre, el 
Reial decret 1108/1991, de 12 de juliol, sobre normes zootècniques aplicables als 
reproductors porcins híbrids, el Reial decret 52/1995, de 20 de gener, pel qual s’estableixen 
els principis relatius a les condicions zootècniques i genealògiques aplicables a la 
importació d’animals, esperma, òvuls i embrions procedents de tercers països, i el Reial 
decret 391/1992, de 21 d’abril, pel qual es regula el reconeixement oficial de les 
organitzacions o les associacions de criadors d’animals de raça que portin o creïn llibres 
genealògics).

Així mateix, el Reglament esmentat modifica les directives 89/608/CEE i 90/425/CEE 
del Consell. Per tant, és procedent modificar la normativa nacional que les va transposar 
(Reial decret 1316/1992, de 30 d’octubre, pel qual s’estableixen els controls veterinaris i 
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zootècnics aplicables als intercanvis intracomunitaris de determinats animals vius i 
productes amb vista a la realització del mercat interior, i el Reial decret 1438/1992, de 27 
de novembre, pel qual s’estableixen les condicions relatives a l’assistència mútua entre les 
autoritats administratives dels estats membres de la CEE i la col·laboració entre aquests i 
la Comissió per assegurar una bona aplicació de les legislacions veterinària i zootècnica), 
i eliminar en tots dos, en línia amb el que preveu la normativa esmentada de la Unió 
Europea, totes les referències a la legislació zootècnica. De la mateixa manera, es modifica 
el Reial decret 558/2001, de 25 de maig, pel qual es regula el reconeixement oficial de les 
organitzacions o associacions de criadors de gossos de raça pura, per a la seva adaptació 
a la normativa de la Unió Europea abans esmentada.

D’altra banda, aquest Reial decret regula les entitats i els centres que han d’exercir un 
gran paper de suport a les associacions per a l’aplicació i l’aval dels programes de cria, 
com són els laboratoris i centres de genètica i els centres de reproducció i bancs de 
germoplasma, per a la preservació futura dels nostres recursos amb la creació de la Xarxa 
Espanyola de Bancs de Germoplasma, així com la possible designació de centres 
nacionals de referència.

Aquestes actuacions són fonamentals per a totes les races autòctones i, en particular, 
per a les que tenen més grau d’amenaça i risc de desaparició, que defineix el Reglament 
(UE) 2016/1012 del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2016, i que són 
objecte de diverses excepcions per a la seva regulació per part de les associacions.

Així mateix, els progressos i assoliments obtinguts en el marc dels programes de cria 
no tindrien sentit si no tinguessin com a meta la propagació de la millora aconseguida en 
el nucli de selecció, a la resta de la població de la raça en qüestió i a la resta de la 
cabanya. Per això, aquesta norma manté els mecanismes de difusió de la millora, entre els 
quals figuren els certàmens de bestiar selecte, normativa nacional de complement del 
marc general indicat.

L’article 1.5 del Reglament (UE) 2016/1012 del Parlament Europeu i del Consell, de 8 
de juny de 2016, permet als estats membres que puguin adoptar mesures nacionals per 
regular l’aplicació de programes de cria no aprovats d’acord amb el que estableix la norma 
esmentada. Així, l’article 26 del Reial decret estableix els requisits per al reconeixement 
d’associacions, l’aprovació de programes de cria i les obligacions que han de complir les 
associacions de criadors que gestionin races d’espècies que no regula la normativa 
europea.

Per al seguiment i la supervisió de les activitats i les obligacions que estableix la 
normativa zootècnica comunitària i nacional, així com per col·laborar amb les autoritats 
competents, el Reial decret 2129/2008, de 26 de desembre, va establir el control tècnic de 
la raça, i aquest el porta a terme l’Administració General de l’Estat a través de la figura de 
l’inspector de raça. Aquesta sistemàtica de control tècnic es manté però amb noves 
orientacions, ja que s’ha d’implantar un Pla coordinat de control oficial en matèria de 
zootècnia, per incorporar el control oficial que regula el capítol X del Reglament (UE) 
2016/1012 del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2016.

Amb aquest objectiu, i d’acord amb les competències de les comunitats autònomes, 
mitjançant aquest Reial decret es descentralitzen determinades actuacions zootècniques 
de caràcter executiu, es reforcen les mesures de coordinació i s’estableixen criteris que 
garanteixin l’homogeneïtat necessària per a l’aplicació uniforme i estandarditzada del 
Programa nacional en tot el nostre territori nacional, es proporciona als ramaders, a través 
de les associacions de criadors, la informació necessària per al desplegament d’aquest i 
s’integren totes les administracions, centres i entitats que puguin contribuir a la seva 
execució correcta. Tot això, amb una voluntat decidida de foment d’aquest sector, les línies 
d’ajuda del qual per a les races autòctones estan regulades mitjançant diverses bases, 
amb fons nacionals o bé cofinançats a través dels programes de desenvolupament rural.

D’altra banda, cal destacar que concorren les circumstàncies que justifiquen el rang 
d’aquesta disposició d’acord amb la doctrina del Tribunal Constitucional des de 
l’STC 69/1988, de 19 d’abril, FJ 5, atès el caràcter eminentment tècnic del seu contingut.
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El contingut del present Reial decret s’ajusta als principis que preveu l’article 129 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. Així, d’acord amb els principis de necessitat i eficàcia, es justifica aquesta 
norma en la necessitat d’adequar la nostra normativa a la de la Unió Europea. Les 
autoritzacions són les que preveu la normativa de la Unió Europea, es consideren els 
requisits corresponents d’acord amb l’ordenament jurídic espanyol i la situació de les races 
al nostre país, i es fomenta la seguretat jurídica perquè es compilen en una sola norma.

En la tramitació d’aquest Reial decret s’han consultat les comunitats autònomes i les 
entitats representatives dels interessos dels sectors afectats.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, amb 
l’aprovació prèvia que preveu l’article 26.5 paràgraf cinquè de la Llei 50/1997, de 27 de 
novembre, d’acord amb el Consell d’Estat, i amb la deliberació prèvia del Consell de 
Ministres en la reunió del dia 8 de febrer de 2019,

DISPOSO:

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte establir les disposicions específiques aplicables al 
Regne d’Espanya del Reglament (UE) 2016/1012 del Parlament Europeu i del Consell, 
de 8 de juny de 2016, relatiu a les condicions zootècniques i genealògiques per a la cria, 
el comerç i l’entrada a la Unió d’animals reproductors de raça pura, porcins reproductors 
híbrids i el seu material reproductiu, i pel qual es modifiquen el Reglament (UE) núm. 
652/2014 i les directives 89/608/CEE i 90/425/CEE del Consell i es deroguen determinats 
actes en l’àmbit de la cria animal («Reglament sobre cria animal»), i dels reglaments que 
ho despleguen, així com l’actualització del Programa nacional de conservació, millora i 
foment de les races ramaderes (d’ara endavant, Programa nacional), per adaptar-se a 
aquesta normativa comunitària, a més de regular les especificitats nacionals en matèria de 
zootècnia.

Article 2. Àmbit d’aplicació.

Aquest Reial decret és aplicable:

a) A tots els operadors d’acord amb la definició que regula l’article 2 del Reglament 
(UE) 2016/1012 del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2016, i als animals 
reproductors de raça pura de l’espècie bovina, porcina, ovina, caprina i equina i els seus 
materials reproductius.

b) Als animals reproductors porcins híbrids i el seu material reproductiu, amb les 
excepcions previstes per a les empreses privades que operin en sistemes de producció 
tancats d’acord amb l’article 1.4 del Reglament (UE) 2016/1012 del Parlament Europeu i 
del Consell, de 8 de juny de 2016.

c) Als operadors i als animals de raça pura d’altres espècies incloses en el Catàleg 
oficial de races de bestiar d’Espanya i a les associacions de criadors que els gestionen en 
les condicions que preveu aquest Reial decret.

d) Als centres, els laboratoris, les explotacions i les instal·lacions que regula aquest 
Reial decret.

e) A les administracions públiques competents en l’aplicació d’aquest Reial decret.
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Article 3. Definicions.

Als efectes d’aquest Reial decret, són aplicables les definicions que preveu l’article 2 
del Reglament (UE) 2016/1012 del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2016. 
A més s’entén per:

a) Catàleg oficial de races de bestiar d’Espanya: el que conté la relació oficial i la 
classificació de totes les races ramaderes reconegudes i utilitzades a Espanya pel seu 
interès econòmic, productiu, cultural, mediambiental o social, destinades a ser objecte d’un 
programa de cria i que recull l’annex I, d’acord amb les categories següents:

1r Races autòctones: totes les races originàries d’Espanya de protecció especial i de 
caràcter més local, que s’han de conservar com a patrimoni genètic espanyol per 
afavorir-ne l’expansió i evitar-ne l’abandonament i l’extinció, perquè en la seva majoria es 
disposa de censos poblacionals escassos i estan sotmeses a factors de risc, amb diversos 
graus d’amenaça.

2n Races integrades: les races foranes procedents de la Unió Europea o de països 
tercers que després d’un període d’explotació a Espanya estan contrastades, amb 
genealogia i controls de rendiment, i disposen d’un cens suficient per portar a terme un 
programa de cria, havent demostrat la seva adaptació a l’entorn mediambiental i a les 
condicions i els sistemes de producció espanyols.

3r Altres races reconegudes a Espanya: les races que han estat caracteritzades i 
desenvolupades a Espanya amb diferents influències genètiques, que tenen un objectiu 
funcional o productiu definit en un programa de cria, amb un cens suficient per 
desenvolupar-lo i que no compleixen els requisits per incorporar-se a la resta de les 
categories del Catàleg oficial.

b) Millora, estirp o varietat: subpoblació tancada genèticament estable i uniforme 
d’animals reproductors d’una raça concreta, que ha estat creada a base d’aïllament 
reproductiu, sempre amb determinats individus d’aquesta raça, sense introducció de 
material genètic diferent, almenys per un mínim de cinc generacions.

c) Associacions de criadors: societats de criadors de races pures i societats de 
criadors de porcins híbrids d’acord amb el que estableix l’article 2 del Reglament (UE) 
2016/1012 del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2016, i altres entitats que 
puguin ser reconegudes en l’àmbit nacional per a altres espècies.

d) Programa de cria: conjunt d’actuacions sistematitzades, entre les quals s’inclou el 
registre, la selecció, la cria i l’intercanvi d’animals reproductors i del seu material reproductiu, 
dissenyades i aplicades per conservar i/o millorar les característiques fenotípiques i/o 
genotípiques desitjades en la població reproductora objectiu. La seva finalitat pot ser la 
conservació, la millora, la reconstrucció o la creació d’una raça, o una combinació de les 
finalitats esmentades. Per tant, han de contenir les disposicions que afecten tant el llibre 
genealògic com les activitats dirigides a la consecució de la seva finalitat.

e) Qualificació morfològica: procediment mitjançant el qual jutges o tècnics en 
morfologia designats en el marc del programa de cria avaluen l’adequació d’un exemplar 
a les característiques detallades de la raça. En cas que es tracti d’una qualificació 
morfològica lineal, es basa en l’assignació d’un valor ajustat a l’escala biològica de regions 
o zones corporals, d’acord amb el que estableix el programa de cria de la raça i tenint com 
a objectiu l’avaluació genètica de la regió o zona considerada.

f) Explotació col·laboradora: qualsevol explotació ramadera que participa activament 
en les actuacions que el programa de cria preveu per a aquesta, d’acord amb els seus 
objectius i amb l’aptitud de cada raça, i que contribueix positivament a la conservació i/o el 
progrés genètic d’aquesta.

g) Centre de testatge: qualsevol explotació ramadera, entitat o instal·lació, 
reconeguda oficialment per la comunitat autònoma on s’ubiqui, que en el marc d’un 
programa de cria aprovat s’utilitza per a la realització de controls de rendiment del bestiar, 
i garanteix unes condicions mediambientals i de maneig comunes a tots els exemplars i 
una recollida d’informació homogènia i d’acord amb els requisits que estableixen el 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 52  Divendres 1 de març de 2019  Secc. I. Pàg. 7

capítol V del Reglament (UE) 2016/1012 del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny 
de 2016, i aquest Reial decret.

h) Control de rendiments: conjunt d’actuacions destinades a comprovar 
sistemàticament les produccions i aptituds funcionals dels animals i a recollir qualsevol 
altra informació vàlida per a la determinació del valor genètic i els mèrits dels reproductors, 
en el marc d’un programa de cria d’acord amb els requisits que estableixen el capítol V del 
Reglament (UE) 2016/1012 del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2016, i 
aquest Reial decret.

i) Avaluació genètica: conjunt d’operacions realitzades sobre la població en control de 
rendiments i registre de genealogies, que permetin obtenir valors genètics individuals per 
als caràcters objectiu que estableix el programa de cria, juntament amb la fiabilitat 
d’aquests. L’avaluació genètica dels reproductors permet classificar-los pels seus valors i 
mèrits genètics, a fi que el ramader disposi de la informació que li permeti seleccionar els 
millors com a progenitors de les generacions següents.

j) Animal millorant: el que ha estat sotmès a una avaluació genètica en el marc del 
programa de cria i que té un valor genètic per damunt dels llindars que estableix el 
programa esmentat i amb la fiabilitat mínima i els requisits que aquest defineixi.

k) Laboratori de genètica molecular animal: qualsevol laboratori públic o privat 
reconegut oficialment, amb els mitjans i la infraestructura adequats per portar a terme 
anàlisis genètiques o intervencions sobre el genoma dels animals per a actuacions que 
preveuen els programes de cria respectius, tenint en compte els avenços tècnics i les 
recomanacions internacionals dels centres de referència de la Unió Europea, l’ICAR 
(Comitè Internacional de Control del Rendiment Ramader) o la Societat Internacional de 
Genètica Animal (ISAG).

l) Centre qualificat de genètica: qualsevol entitat pública o privada reconeguda 
oficialment per portar a terme l’avaluació genètica d’animals i/o les anàlisis dels paràmetres 
genètics que preveu un programa de cria, així com per a l’assessorament científic a les 
associacions de criadors, que disposa de suficients recursos materials i personals, 
experiència i formació tècnica per dur a terme les funcions esmentades.

m) Centre de reproducció: qualsevol centre o equip de recollida, producció i 
emmagatzematge de material reproductiu autoritzat oficialment d’acord amb la normativa 
comunitària i nacional, per a la seva utilització en les diferents tècniques de reproducció 
ramadera en el marc dels programes de cria de les races de bestiar.

n) Banc de germoplasma: col·lecció de material genètic (esperma, ovòcits, embrions, 
cèl·lules somàtiques o ADN) reconeguda oficialment en el marc del programa de cria, la 
finalitat de la qual sigui la conservació ex situ o l’ús sostenible de les races pures de 
bestiar.

ñ) Difusió de la millora: qualsevol activitat exercida per a la propagació a la resta de 
la població del progrés genètic obtingut en els programes de cria.

o) Certamen de bestiar selecte: qualsevol concentració d’animals reproductors que 
tingui com a finalitat la seva venda en qualsevol modalitat, la seva participació en un 
concurs, la seva mera exposició o una combinació de les alternatives anteriors per 
difondre’n la millora. Pot haver-hi certàmens amb caràcter virtual o telemàtic, sense 
presència física dels animals.

p) Control tècnic d’una raça: altres activitats oficials els objectius de les quals són la 
comprovació, pels mitjans que l’autoritat competent determini, de la situació de la raça i la 
col·laboració en el seguiment i l’efectivitat del programa de cria i actuacions que duen a 
terme les associacions per a aquesta raça, així com la realització d’altres actuacions de 
suport tècnic a les autoritats competents, a més de contribuir, en cas que ho sol·liciti 
l’autoritat competent, al control oficial. En el cas de les associacions reconegudes pel 
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, el control tècnic de la raça es pot portar a 
terme, entre altres mitjans, a través d’un inspector de la raça, funcionari designat a aquests 
efectes, que exerceix les funcions que defineix l’article 30. Les comunitats autònomes 
poden designar un inspector de raça a aquests efectes, per a les associacions reconegudes 
en el seu àmbit competencial.
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q) Centres nacionals de referència: aquells amb els mitjans adequats i l’experiència 
contrastada en matèria de zootècnia, que pot designar el Ministeri d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació perquè actuïn en el marc del Programa nacional de conservació, millora i 
foment de les races ramaderes, i col·laborin en l’harmonització i la proposta d’actuacions 
zootècniques per al desenvolupament de cada sector en tot el territori nacional i la 
realització d’altres aspectes d’interès relacionats amb les races i el seu material genètic.

Article 4. Competències.

La distribució de competències per a les activitats que estableix l’article 2.8 del 
Reglament (UE) 2016/1012 del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2016, així 
com per a altres activitats oficials que regula aquest Reial decret, és la següent:

1. Les comunitats autònomes són les autoritats competents per al reconeixement de 
les associacions de criadors, per a l’aprovació dels programes de cria, la realització de 
controls oficials dels operadors i altres activitats oficials i la gestió d’un programa de cria 
d’acord amb l’article 38 del Reglament (UE) 2016/1012 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 8 de juny de 2016, en els casos en què tinguin atribuïdes les competències 
esmentades en els seus àmbits territorials, d’acord amb l’article 9 d’aquest Reial decret.

Així mateix, les comunitats autònomes són les autoritats competents per al 
reconeixement de bancs de germoplasma, laboratoris de genètica molecular animal, 
centres de testatge i centres qualificats de genètica animal, així com per a l’aplicació i el 
desplegament de totes les línies que engloba el Programa nacional d’acord amb aquest 
Reial decret en els seus àmbits de competència respectius.

2. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació és l’autoritat competent per al 
reconeixement de les associacions, l’aprovació dels programes de cria, la realització de 
controls oficials dels operadors i altres activitats oficials en el seu àmbit competencial i la 
gestió d’un programa de cria d’acord amb l’article 38 del Reglament (UE) 2016/1012 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2016, en els casos en què tingui 
atribuïdes les competències d’àmbit nacional esmentades, d’acord amb l’article 9 d’aquest 
Reial decret.

Així mateix, té competències en matèria de:

a) Creació i manteniment d’una llista d’associacions de conformitat amb l’article 7 del 
Reglament (UE) 2016/1012 del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2016.

b) Reconeixement del Banc Nacional de Germoplasma Animal, així com de 
laboratoris de genètica molecular animal i centres qualificats de genètica animal, quan 
aquests siguin dependents de l’Administració General de l’Estat, i designació de centres 
nacionals de referència.

c) Controls zootècnics a l’entrada a la Unió Europea.
d) Coordinació i interlocució amb la Comissió i la resta dels estats membres en el 

reconeixement d’associacions i autorització de programes de cria. Específicament, ha de 
dur a terme la interlocució amb les associacions reconegudes en altres estats membres 
que portin a terme al Regne d’Espanya un programa de cria i amb l’autoritat competent 
que va reconèixer les entitats esmentades en un altre Estat membre per a actuacions que 
regula l’article 12 del Reglament (UE) 2016/1012 del Parlament Europeu i del Consell, de 8 
de juny de 2016.

Així mateix, ha de dur a terme la interlocució amb les autoritats competents dels estats 
membres als quals associacions reconegudes al Regne d’Espanya vulguin estendre el seu 
programa de cria.

e) Col·laboració amb la Comissió en els controls que faci d’acord amb l’article 55 del 
Reglament (UE) 2016/1012 del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2016.

f) Prestació d’assistència a altres estats membres i a països tercers en cas de 
detecció d’incompliments.

g) Interlocutor per als centres de referència de la Unió Europea.
h) Interlocutor amb organismes internacionals en matèria de zootècnia.
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i) Coordinació, registre, publicitat i exercici de les funcions que li corresponen en 
l’àmbit nacional, per a l’aplicació homogènia del Programa nacional en tot el territori 
nacional.

j) Creació i manteniment de la llista d’autoritats competents del control oficial i als 
efectes de notificacions, d’acord amb l’article 39 del Reglament (UE) 2016/1012 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2016.

CAPÍTOL II

Programa nacional de conservació, millora i foment de les races ramaderes

Article 5. Contingut.

El Programa nacional comprèn, com a mínim, les actuacions següents:

a) Caracterització i classificació de les races per a la seva inclusió en el Catàleg 
oficial de races de bestiar d’Espanya, així com de les seves diferents varietats.

b) Reconeixement d’associacions de criadors.
c) Aprovació de programes de cria portats per les associacions de criadors.
d) Desenvolupament d’un sistema nacional d’informació i bases de dades per a la 

gestió i divulgació de les races.
e) Creació i registre de centres de reproducció, bancs de germoplasma, així com la 

creació i coordinació de la Xarxa Espanyola de Bancs de Germoplasma.
f) Reconeixement oficial de laboratoris de genètica molecular animal, centres de 

testatge, centres de genètica qualificats i designació de centres nacionals de referència.
g) Aprovació i desenvolupament dels programes de difusió de la millora i la celebració 

de certàmens ramaders.
h) Establiment i designació dels òrgans d’anàlisi i coordinació d’activitats 

zootècniques.
i) Mesures específiques per promocionar les races autòctones i els seus productes, 

com el Reial decret 505/2013, de 28 de juny, pel qual es regula l’ús del logotip «raça 
autòctona» en els productes d’origen animal.

j) Impuls de mesures que estimulin la recerca, la innovació, l’assessorament i la 
capacitació en qualsevol de les línies del programa per afavorir l’intercanvi d’experiències 
i coneixements en l’àmbit nacional i internacional, en el marc dels plans d’acció de la FAO 
o la Unió Europea.

k) Foment de les races ramaderes del Catàleg oficial de races de bestiar d’Espanya 
i línies d’ajudes al Programa nacional, d’acord amb les regulacions i disponibilitats 
pressupostàries de les autoritats competents.

Secció 1a Catàleg oficial de races de bestiar d’Espanya

Article 6. Catàleg oficial de races de bestiar d’Espanya.

1. La relació de races del Catàleg oficial figura en l’annex I d’aquest Reial decret.
2. El reconeixement, la classificació i la incorporació de races en el Catàleg oficial 

s’han de dur a terme d’acord amb els procediments establerts a aquests efectes per la 
Comissió Nacional de Zootècnia que preveu l’article 25, que han d’incloure en tot cas la 
presentació i l’anàlisi de la documentació de la raça corresponent, així com l’informe tècnic 
preceptiu d’aquesta i la publicitat posterior en el Sistema Nacional d’Informació que preveu 
l’article 12.
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Secció 2a Reconeixement d’associacions i aprovació de programes de cria

Article 7. Reconeixement de les associacions.

1. El reconeixement oficial de les associacions i els seus requisits el regulen 
l’article 4 i la part I de l’annex I del Reglament (UE) 2016/1012. En virtut d’això, les 
associacions de criadors han de presentar en la seva sol·licitud l’acreditació del compliment 
dels requisits esmentats de conformitat amb el que estableixen els procediments que a 
aquest respecte s’adoptin en el si de la Comissió Nacional de Zootècnia que preveu 
l’article 25. Els procediments esmentats s’han de publicar en el «Butlletí Oficial de l’Estat», 
com a resolució de la Direcció General de Produccions i Mercats Agraris, i el Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació n’ha de fer publicitat a través del Sistema Nacional 
d’Informació que preveu l’article 12.

2. En cas que l’associació de criadors no compleixi els requisits que estableixen 
l’article 4 i la part I de l’annex I del Reglament (UE) 2016/1012 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 8 de juny de 2016, l’autoritat competent pot denegar el reconeixement, segons 
preveu l’article 5 del Reglament (UE) 2016/1012 del Parlament Europeu i del Consell, de 8 
de juny de 2016.

3. Es retira el reconeixement d’una associació de criadors quan l’autoritat competent 
denegui l’aprovació del programa de cria presentat per aquesta i no hagi presentat ni 
disposi de cap altre programa de cria, d’acord amb l’article 6 del Reglament (UE) 2016/1012 
del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2016, així com en cas de detecció 
d’incompliments de manera repetida, continuada o general, dels requisits necessaris per 
al reconeixement esmentat, en virtut de l’article 47.1.e) del Reglament (UE) 2016/1012 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2016, o si es comprova que la informació 
o documentació sobre la base de la qual es va atorgar el reconeixement oficial era falsa o 
inexacta.

4. El procediment de retirada del reconeixement es pot iniciar d’ofici, per denúncia o 
a petició raonada. Iniciat aquest, s’ha de concedir a l’associació de criadors un termini no 
inferior a quinze dies perquè faci les al·legacions que consideri oportunes o proposi la 
prova de què es vulgui valer. Finalitzada la prova, o considerades les al·legacions, s’ha 
d’emetre una proposta de resolució, que s’ha de sotmetre a l’audiència corresponent. El 
termini màxim per resoldre sobre la retirada del reconeixement és de 6 mesos. En cas que 
no es dicti i es notifiqui una resolució expressa en el termini esmentat, es produeix la 
caducitat del procediment.

5. En cas que ja hi hagi una o diverses associacions de criadors de races pures 
reconegudes oficialment per portar a terme un programa de cria en una raça, qualsevol 
altra societat que sol·liciti el seu reconeixement oficial ha d’acreditar el compliment dels 
requisits que preveu aquest article. Així mateix, el seu programa de cria no ha de posar en 
perill el programa ja autoritzat per a aquesta mateixa raça de conformitat amb el que 
estableix l’article 10 del Reglament (UE) 2016/1012 del Parlament Europeu i del Consell, 
de 8 de juny de 2016.

6. En cas que hi hagi més d’una associació de criadors reconegudes oficialment per 
a la gestió del programa de cria per a una mateixa raça, s’han de coordinar els objectius 
principals i els trets essencials de les característiques de la raça que aquest defineix. 
Qualsevol discrepància en relació amb aquests aspectes entre les associacions 
reconegudes, les seves bases de dades, l’execució del programa de millora, o la 
modificació d’aquest programa, per evitar la pèrdua d’eficiència en termes de progrés 
genètic, l’ha de resoldre, amb l’informe previ de la Comissió Nacional de Zootècnia, l’òrgan 
competent que va atorgar el reconeixement oficial, la decisió del qual és obligatòria per a 
les associacions, sense perjudici del règim legal de recurs administratiu o contenciós 
administratiu que sigui procedent.
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Article 8. Aprovació dels programes de cria.

1. L’autoritat competent ha d’avaluar i aprovar els programes de cria presentats per 
les associacions de criadors reconegudes sempre que compleixin els requisits que 
estableixen l’article 8 i l’annex I part 2 del Reglament (UE) 2016/1012 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2016, i, per a l’espècie equina, l’annex I part 3, on 
figuren els requisits i les condicions d’aprovació dels programes de cria.

2. Així mateix, i sense perjudici dels requisits per a l’aprovació de programes de cria 
i del contingut que han de complir d’acord amb el Reglament (UE) 2016/1012 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2016, l’autoritat competent ha de sol·licitar en el cas 
de les associacions de criadors de races pures que els programes esmentats continguin el 
següent:

a) Les característiques de la raça que constitueixen el prototip racial, juntament amb 
el sistema de qualificació morfològica d’aquesta, si n’hi ha.

b) La relació d’explotacions col·laboradores, i és obligatòria la participació de tots els 
ramaders, en cas que el programa de cria tingui com a finalitat la conservació o 
reconstrucció de la raça.

c) La relació dels centres de reproducció i els bancs de germoplasma que col·laboren 
en el programa de cria, amb indicació expressa de si hi ha o no autorització per part de 
l’associació de criadors perquè aquests centres expedeixin el certificat zootècnic, d’acord 
amb el que preveu l’article 31 del Reglament (UE) 2016/1012 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 8 de juny de 2016.

d) La relació dels centres de testatge, laboratori de genètica molecular animal, centre 
qualificat de genètica i informació d’altres entitats designades per l’associació de criadors 
per a la realització d’activitats tècniques específiques del programa de cria, que, en cas 
que s’externalitzin a tercers, han de garantir que compleixen les condicions de l’article 8 
del Reglament (UE) 2016/1012 del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2016.

e) En el cas dels programes de selecció i per a les proves de control de rendiments 
o avaluació genètica del programa de cria, s’ha de proporcionar la informació sobre els 
sistemes utilitzats per generar, registrar, comunicar i utilitzar els resultats de les proves de 
control de rendiments, a més del sistema de registre de caràcters i dades recollides i els 
sistemes d’avaluació genètica i, si s’escau, de l’avaluació genòmica dels animals. El 
registre d’aquests caràcters ha de facilitar la connexió entre ramaderies i una estimació 
fiable dels valors genètics per a una comparació vàlida entre els animals reproductors.

f) Per als programes de conservació, a més, s’ha de proporcionar informació sobre 
els mecanismes per garantir la conservació in situ i ex situ dels animals i el seu material 
genètic i mesures per evitar un increment excessiu de la consanguinitat, per al manteniment 
de la variabilitat genètica i la sostenibilitat a llarg termini de la raça.

g) En el cas d’associacions que incorporin en el seu programa de cria mesures per 
incrementar les resistències a les encefalopaties espongiformes transmissibles, informació 
relativa al programa de selecció esmentat, d’acord amb la legislació vigent.

h) Les especificitats i orientacions establertes per als programes de cria mitjançant 
els procediments que es despleguin en el si de la Comissió Nacional de Zootècnia per a 
cada finalitat.

3. L’estructura dels llibres genealògics, la inscripció i el registre dels animals en els 
llibres genealògics i el registre de porcins reproductors híbrids en els registres genealògics, 
així com l’admissió dels animals per a la reproducció, s’ha de fer d’acord amb el capítol IV 
del Reglament (UE) 2016/1012 del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2016, 
i amb l’annex II.

4. Les proves de control de rendiments i avaluació genètica s’han de portar a terme 
de conformitat amb el que estableixen el capítol V del Reglament (UE) 2016/1012 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2016, i l’annex III. Així mateix, les 
associacions de criadors han de complir les obligacions relatives al control de rendiments 
i l’avaluació genètica que estableix l’article 28 del Reglament (UE) 2016/1012 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2016.
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5. No obstant això, el que estableix l’apartat anterior, en el cas del control oficial de 
rendiment lleter, les proves de control de rendiment han de tenir en compte el que estableix 
el Reial decret 368/2005, de 8 d’abril, pel qual es regula el control oficial del rendiment 
lleter per a l’avaluació genètica de les espècies bovina, ovina i caprina, en el que no 
s’oposi al Reglament (UE) 2016/1012 del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny 
de 2016, i les altres normes que siguin aplicables.

6. Sense perjudici dels programes de proves de control de rendiments que estableix 
l’annex III del Reglament (UE) 2016/1012 del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de 
juny de 2016, les proves de control de rendiments poden efectuar-se sobre la base d’altres 
programes de proves diferents i incorporar altres caràcters, sempre que s’efectuïn d’acord 
amb mètodes acceptables científicament d’acord amb la part I de l’annex III esmentat o 
criteris en l’àmbit nacional. Així, es reconeixen i s’autoritzen com a altres programes de 
proves de control de rendiment els següents:

a) En els èquids, els programes de proves de control de rendiments es poden dur a 
terme a través de les proves següents i d’acord amb el que estableix l’Ordre APA/1018/2003, 
de 23 d’abril, per la qual s’estableixen els requisits bàsics per als esquemes de selecció i 
els controls de rendiments per a l’avaluació genètica dels èquids de raça pura, sense 
perjudici del que preveu el Reglament (UE) 2016/1012 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 8 de juny de 2016, per als programes de cria en l’espècie equina i d’acord amb 
les normes internacionals i, si s’escau, amb els principis establerts per l’associació de 
criadors que porta el llibre genealògic original de la mateixa raça:

1r Proves de selecció de cavalls joves per a les diverses disciplines i aptituds.
2n Proves de rendiment fetes en centres de testatge o proves de camp.
3r Proves per a la valoració morfològica, funcional o de comportament i altres aptituds 

per a les diverses disciplines hípiques o orientades a l’objectiu de selecció.
4t Laboratoris o centres de locomoció.

b) Altres modalitats de control de rendiments definides i aprovades per l’autoritat 
competent per al registre de diferents caràcters, segons els objectius de selecció, que 
afectin un altre tipus de produccions i races incorporades en el Catàleg oficial, com pot ser 
l’aptitud per a la lídia o les aptituds de les espècies aviàries.

7. La sistemàtica de verificació del compliment de requisits per a l’aprovació de 
programes de cria es pot revisar a fi de tenir en compte recomanacions i compromisos 
internacionals, així com les contribucions dels centres de referència de la Unió Europea 
designats d’acord amb l’article 29 del Reglament (UE) 2016/1012 del Parlament Europeu i 
del Consell, de 8 de juny de 2016.

Article 9. Competències per al reconeixement d’associacions, aprovació del programa de 
cria i control oficial d’operadors.

1. L’autoritat competent per al reconeixement de les associacions de criadors, 
l’aprovació dels programes de cria i el control oficial de les associacions de criadors que 
presentin la seva sol·licitud a partir de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret és:

a) El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, quan l’associació de criadors actuï 
en l’àmbit nacional i el cens d’animals de la raça pura o de porcí híbrid de què es tracti 
estigui distribuït, almenys, en tres comunitats autònomes, sempre que el cens a la 
comunitat autònoma predominant no excedeixi el 60 per cent del total de reproductores.

b) En la resta dels casos, la comunitat autònoma on radiqui el cens de reproductores 
més gran.
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c) En el cas d’integració d’associacions que renunciïn voluntàriament al seu 
reconeixement oficial i la gestió del programa de cria a favor d’una nova associació per a 
la gestió de programes de cria de diferents races:

1r Quan les associacions a què pertanyien els criadors que integren la nova 
associació les va reconèixer la mateixa autoritat competent, és l’autoritat competent 
esmentada la responsable del reconeixement de la nova associació resultant.

2n Quan les associacions a què pertanyien els criadors integrants de la nova 
associació les van reconèixer diferents autoritats competents, és el Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació el responsable del reconeixement de la nova associació resultant.

2. Quan el reconeixement oficial de l’associació correspongui al Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, l’òrgan competent és el titular de la Direcció General de 
Produccions i Mercats Agraris del Ministeri esmentat, i el termini màxim en què s’ha de 
dictar i notificar la resolució expressa és de sis mesos a comptar de la data en què la 
sol·licitud hagi tingut entrada en el registre de l’òrgan competent.

Transcorregut el termini esmentat sense rebre la notificació de la resolució, la sol·licitud 
de reconeixement s’entén estimada i la sol·licitant reconeguda, excepte en cas que no 
compleixi els requisits establerts per a això, en què cal atenir-se a l’article 47.1.f) de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques.

3. L’autoritat competent per al control oficial de les associacions de criadors i per a 
altres activitats oficials, d’acord amb el que estableix l’article 30, és la que hagi reconegut 
l’associació de criadors i aprovat el seu programa de cria.

4. L’autoritat competent per al control oficial de la resta d’operadors és la comunitat 
autònoma on s’ubiquin. No obstant això, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació pot 
col·laborar amb la comunitat autònoma, si aquesta ho sol·licita, en la inspecció dels 
operadors que participin en les activitats que regula el Reglament (UE) 2016/1012 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2016, d’associacions de criadors 
reconegudes en el seu àmbit competencial, en l’àmbit nacional.

Article 10. Representativitat del sector.

Les associacions de criadors d’animals de races ramaderes poden constituir 
federacions, confederacions o agrupacions que integrin diverses associacions que 
existeixin reconegudes oficialment per a races diferents o les mateixes races, i es designen 
genèricament com a associacions de segon grau, als efectes d’interlocució i 
representativitat davant les administracions públiques i per establir els mecanismes que 
facilitin la gestió homogènia d’aquestes races per al seu foment, la seva conservació i la 
seva millora.

Article 11. Foment de les races ramaderes del Catàleg oficial.

1. Amb la finalitat de preservar la diversitat genètica de les races ramaderes a 
Espanya, assegurar la conservació de les races amenaçades, garantir-ne l’ús sostenible i 
afavorir l’eficàcia dels programes de cria i la difusió de la millora aconseguida, les 
administracions públiques poden promoure i fomentar la realització de les activitats 
següents per part de les associacions de criadors de races pures reconegudes a Espanya 
per a la gestió de races del Catàleg oficial:

a) L’establiment de mètodes per garantir la fiabilitat de les genealogies mitjançant 
controls de filiació dels animals per marcadors genètics, que es fan almenys en animals el 
material reproductiu dels quals s’utilitzi en tècniques de reproducció assistida, així com 
animals millorants i mascles valorats en centres de testatge i destinats a reproducció, i 
altres animals que determini l’associació, en funció del sistema de producció i nivell de risc.

b) La integració d’associacions d’una o diferents races que decideixin renunciar al 
seu reconeixement oficial individual i a la gestió dels seus programes de cria per 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 52  Divendres 1 de març de 2019  Secc. I. Pàg. 14

constituir-se com una nova associació que integri els criadors de les associacions inicials 
i que sol·liciti el seu reconeixement de conformitat amb el que estableix l’article 7. En 
aquests casos, sempre que la nova associació reconeguda oficialment manifesti la seva 
conformitat, els programes de cria que ja estiguin aprovats poden mantenir la seva 
aprovació.

c) En cas que hi hagi diferents associacions reconegudes per a una mateixa raça, 
coordinar les actuacions del programa de cria i facilitar la informació necessària i els 
mecanismes per a la integració de les dades corresponents al programa de cria en una 
sola base de dades gestionada per una de les associacions o per un agent públic o privat 
designat per aquestes i d’acord amb l’autoritat competent.

d) La creació d’un banc de germoplasma d’acord amb el que preveu l’article 15 i 
l’enviament d’una còpia de seguretat al Banc Nacional de Germoplasma Animal, de 
conformitat amb el que preveu l’article 16.

e) Dur a terme un programa de difusió de la millora tal com el defineix l’article 21.

2. Cap d’aquestes mesures de foment no és un requisit per al reconeixement d’una 
associació de criadors ni per a l’aprovació dels seus programes de cria en l’àmbit nacional.

3. Aquestes mesures de foment no s’han d’utilitzar en cap cas com a impediment 
perquè les associacions de criadors reconegudes en un altre Estat membre estenguin al 
Regne d’Espanya el territori geogràfic d’activitat dels seus programes de cria. Tampoc no 
han de ser un obstacle que impedeixi el comerç o l’entrada a la Unió d’animals reproductors 
i el seu material reproductiu.

Secció 3a Sistema Nacional d’Informació i bases de dades de les races

Article 12. Sistema Nacional d’Informació de races.

El Sistema Nacional d’Informació de races (ARCA), per al coneixement i la gestió de 
les races, està adscrit a la Direcció General de Produccions i Mercats Agraris del Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, amb la col·laboració i participació de les comunitats 
autònomes i les associacions de criadors, per al seu ús compartit, i es constitueix en una 
aplicació informàtica amb tecnologia internet/intranet que inclou una base de dades 
informatitzada, i conté dades a efectes divulgatius, estadístics i de seguiment, relatives 
com a mínim a:

a) Associacions de criadors, inclòs l’enllaç a la seva pàgina web i usuaris del sistema.
b) Catàleg de races, amb les seves característiques, classificació i reglamentacions.
c) Programa de cria, amb explotacions, dades del llibre genealògic i informació dels 

programes de millora i, si s’escau, control de rendiments.
d) Programes de difusió de la millora i certàmens ramaders.
e) Relació actualitzada dels centres de reproducció autoritzats en l’àmbit europeu i 

nacional (acollits a excepcions) i bancs de germoplasma, amb informació del material 
genètic produït i/o emmagatzemat.

f) Llista i informació de centres qualificats de genètica i registre i informació de 
laboratoris de genètica molecular animal.

g) Llista i informació dels centres de referència designats pel Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació.

h) Informació de l’ús del logotip de raça autòctona i els seus plecs de condicions.
i) Publicacions del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i documentació 

d’interès, així com els procediments i les especificacions tècniques aprovades en el si de 
la Comissió Nacional de Zootècnia per a la millor aplicació del Reglament (UE) 2016/1012 
del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2016.

j) Informació sobre el Pla coordinat de control oficial en matèria de zootècnia.
k) Eines de comunicació amb altres sistemes i bases de dades.
l) Utilitats per als usuaris.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 52  Divendres 1 de març de 2019  Secc. I. Pàg. 15

Article 13. Ubicació i accés a la informació.

1. El servidor central del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha de disposar 
de tota la informació que preveu l’article anterior.

2. Les administracions competents han de possibilitar l’accés a aquesta informació 
per mitjans electrònics a la resta d’usuaris establint diferents nivells d’accés, sense 
perjudici dels límits que legalment corresponguin per a la protecció de dades de caràcter 
personal.

Article 14. Bases de dades i pàgina web de les associacions de criadors de races pures.

1. Les associacions de criadors de races pures han de disposar d’una base de dades 
que permeti el registre adequat de genealogies i garanteixi la capacitat de generar dades 
per a la seva utilització en el programa de cria, d’acord amb el que estableix aquest Reial 
decret. Així mateix, les autoritats competents han de sol·licitar a les associacions de 
criadors les dades dels seus programes de cria per incorporar-les en el Sistema Nacional 
d’Informació que preveu l’article 12.

2. La base de dades de cada associació serveix a l’autoritat competent per als fins 
següents:

a) Com a font d’informació per al control oficial i l’avaluació de risc.
b) Per a la comprovació del compliment de les obligacions que tenen les associacions 

d’acord amb el que estableixen el Reglament (UE) 2016/1012 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 8 de juny de 2016, i aquest Reial decret.

c) Per al seguiment i l’avaluació de la situació del programa de cria als efectes de 
coneixement i la valoració de les possibles amenaces.

d) Per a comprovacions específiques als efectes del reconeixement d’associacions o 
davant sospites d’incompliments.

3. En cas que hi hagi diferents associacions reconegudes per a una mateixa raça, 
amb la finalitat d’assegurar els objectius i fins que esmenta l’apartat anterior, i per garantir 
que no es posa en perill el programa de cria gestionat per l’associació reconeguda en 
primera instància d’acord amb els criteris que estableix l’article 10 del Reglament (UE) 
2016/1012 del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2016, i segons els 
procediments establerts en el si de la Comissió Nacional de Zootècnia, les associacions 
poden integrar les dades corresponents al programa de cria en una sola base de dades 
gestionada per una de les associacions, o per un agent públic o privat designat per 
aquestes i d’acord amb l’autoritat competent.

4. Per a diferents races que comparteixen el mateix objectiu de selecció es poden 
constituir bases informàtiques comunes que integrin la informació dels animals que 
participin en els programes de millora aprovats. Les associacions implicades han de 
col·laborar en el manteniment i l’actualització de les dades necessàries per al funcionament 
d’aquestes bases.

5. La base de dades ha d’incloure, almenys, la informació següent:

a) El llibre o llibres genealògics que gestioni, amb les dades i la identificació dels 
animals i informació sobre el sistema de registre de genealogies i filiacions.

b) Els resultats del programa de millora.
c) La relació de criadors amb els seus efectius.
d) La relació de les explotacions col·laboradores.
f) Qualsevol altra dada d’interès per a la conservació i el foment de la raça.

6. Les associacions han de donar accés a les seves bases de dades a les 
administracions públiques, a cada criador o propietari i accés lliure als altres ciutadans que 
acreditin un dret o interès legítim, sense perjudici de la deguda protecció de les dades de 
caràcter personal d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
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tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga 
la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i altra normativa 
aplicable a aquest respecte.

7. Per donar compliment a les obligacions que imposa el Reglament (UE) 2016/1012 
del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2016, en matèria de publicitat, les 
associacions han de disposar d’una pàgina web on es pugui accedir a la informació que, 
d’acord amb el Reglament (UE) 2016/1012 del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de 
juny de 2016, aquestes associacions han de posar a disposició del públic, i que ha de ser, 
almenys, la següent:

a) Informació sobre el seu programa de cria.
b) Informació detallada sobre els tercers que fan les proves de control de rendiments 

i/o avaluació genètica o altres activitats tècniques del programa de cria.
c) Resultats de l’avaluació genètica dels animals el semen dels quals estigui destinat 

a la inseminació artificial i informació sobre els defectes genètics i les peculiaritats 
genètiques dels animals reproductors en relació amb el programa de cria.

Secció 4a Reproducció i bancs de germoplasma

Article 15. Bancs de germoplasma.

1. Les associacions de criadors de races pures, especialment autòctones, o els 
serveis oficials reconeguts per a la gestió d’un programa de cria poden promoure la 
constitució, de manera autònoma o en col·laboració amb altres institucions, de bancs de 
germoplasma que haurien de permetre almenys la reconstitució de la raça gestionada dins 
del programa de cria corresponent i que es considera la col·lecció nucli. A més de la 
col·lecció nucli, els bancs de germoplasma poden disposar de col·leccions de treball i 
històriques l’objectiu de les quals sigui la utilització sostenible i conservació de la raça.

2. Els requisits de les col·leccions nucli esmentades els ha d’establir la Comissió 
Nacional de Zootècnia, i, a més, han de complir la resta de requisits de la normativa 
nacional i, si s’escau, els de la Unió Europea en matèria de comercialització de material 
reproductiu.

3. En el cas de l’existència de més d’una associació reconeguda per a la gestió d’una 
raça, la col·lecció esmentada s’ha d’entendre com la suma de les constituïdes per 
cadascuna de les associacions reconegudes per a aquesta raça, per a la qual cosa 
aquestes associacions han de definir el contingut del banc sota la coordinació de l’autoritat 
competent perquè tingui la màxima variabilitat genètica de la raça.

4. Les associacions de criadors de races pures o els serveis oficials poden promoure 
la constitució d’un altre tipus de col·leccions de material genètic (cèl·lules somàtiques o 
ADN) que tingui com a objectiu el coneixement de la informació genètica dels animals 
participants en els programes de cria amb vista al seu ús sostenible.

5. Els bancs de germoplasma i altres col·leccions de material genètic els ha de 
reconèixer l’autoritat competent de la comunitat autònoma on s’ubiquin, excepte el Banc 
Nacional de Germoplasma Animal que preveu l’article 16, que depèn de l’Administració 
General de l’Estat, cas en què ha de ser aquest el que porti a terme el reconeixement 
esmentat a través del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. Una vegada reconeguts 
els bancs de germoplasma, s’han de comunicar al Ministeri d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació per a la seva inscripció en un registre nacional de bancs de germoplasma i 
altres col·leccions de material genètic. El registre esmentat ha de figurar en l’aplicació 
informàtica ARCA.

Article 16. Banc Nacional de Germoplasma Animal.

1. El Banc Nacional de Germoplasma Animal és la col·lecció dependent del Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, en la qual es constitueix un duplicat genètic del material 
reproductiu de les col·leccions nucli dels bancs de germoplasma.
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2. La institució o les institucions que acullin al Banc de Germoplasma Animal l’ha de 
designar el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, i per a això ha de complir els 
requisits que estableix l’apartat A de l’annex II.

3. Les associacions de criadors de races pures autòctones poden remetre una còpia 
de seguretat amb el duplicat genètic de la seva col·lecció nucli al Banc Nacional de 
Germoplasma Animal a fi de garantir la dualitat de mostres.

4. L’enviament al Banc Nacional de Germoplasma Animal s’ha de fer d’acord amb els 
procediments que s’aprovin a aquest respecte en la Comissió Nacional de Zootècnia.

5. La propietat del material dipositat i els supòsits d’utilització s’han de regir per un 
conveni de col·laboració amb el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, que ha de tenir 
una durada màxima de quinze anys.

Article 17. Xarxa Espanyola de Bancs de Germoplasma i altres col·leccions de material 
genètic.

1. Es crea la Xarxa Espanyola de Bancs de Germoplasma i altres col·leccions de 
material genètic, que està constituïda per tots els bancs de germoplasma reconeguts 
d’acord amb l’article 15 i que sol·licitin adherir-se a la Xarxa.

2. La Xarxa Espanyola de Bancs de Germoplasma té, almenys, les funcions 
següents:

a) Permetre la coordinació i cooperació entre bancs de germoplasma, associacions 
de criadors de races pures, investigadors i administracions públiques.

b) Contribuir als objectius generals dels bancs de germoplasma que la componen, 
facilitar una millora de la seva qualitat i donar-los suport en la consecució dels seus 
objectius particulars.

c) Promoure l’intercanvi d’informació i la creació de bases de dades específiques per 
a bancs de germoplasma i millorar d’aquesta manera la informació i l’avaluació de les 
col·leccions de recursos zoogenètics conservats ex situ.

d) Contribuir a la constitució d’un duplicat de seguretat en el Banc Nacional de 
Germoplasma Animal.

e) Promoure l’harmonització dels procediments de conservació i utilització del 
material reproductiu emmagatzemat, així com l’harmonització de models d’acord, accés, 
propietat i utilització del material reproductiu emmagatzemat.

f) Generar sinergies entre bancs de germoplasma que permetin millorar-ne 
l’eficiència, especialment en el cas de races presents en més d’una comunitat autònoma.

g) Representar en els fòrums o projectes internacionals (a través del Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació) les actuacions de conservació ex situ dutes a terme al 
nostre país.

h) Fomentar l’ús del material criopreservat amb fins de recerca, i afavorir la 
caracterització genòmica i l’optimització de la criopreservació de material genètic.

3. A l’ARCA s’ha d’emmagatzemar la informació del material existent als bancs de 
germoplasma i altres col·leccions de material genètic, segons determini la Comissió 
Nacional de Zootècnia.

Secció 5a Laboratoris de genètica, centres qualificats de genètica animal i centres 
nacionals de referència

Article 18. Laboratoris de genètica molecular animal.

1. Els laboratoris de genètica molecular animal els ha de reconèixer la comunitat 
autònoma on s’ubiquin, llevat que el laboratori esmentat sigui dependent de l’Administració 
General de l’Estat, cas en què el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha de ser 
l’encarregat de portar a terme aquest reconeixement, o que es tracti d’un laboratori 
internacional.
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2. L’autoritat competent responsable del reconeixement de laboratori de genètica 
molecular animal ho ha de comunicar al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació per al 
seu registre en l’aplicació informàtica ARCA. La Comissió Nacional de Zootècnia ha 
d’acordar la informació que ha de contenir el registre esmentat.

3. Les anàlisis genètiques o les intervencions sobre el genoma dels animals 
d’espècies ramaderes que preveuen els programes de cria als efectes del que preveu 
aquest Reial decret només es poden portar a terme en laboratoris de genètica molecular 
animal reconeguts oficialment.

4. Els laboratoris de genètica molecular animal han d’utilitzar mètodes que ofereixin 
garanties per a les anàlisis genètiques que facin, tenint en compte els avenços tècnics i les 
recomanacions dels centres de referència de la Unió Europea, de l’ICAR o de la Societat 
Internacional de Genètica Animal, d’acord amb l’article 22 del Reglament (UE) 2016/1012 
del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2016, i han d’informar anualment el/s 
centre/s nacional/s de referència de genètica animal de les seves activitats.

Article 19. Centres qualificats de genètica animal.

1. Els centres qualificats de genètica animal designats per les associacions de 
criadors de races pures per portar a terme l’avaluació genètica i altres activitats tècniques 
del programa de cria, els han de reconèixer les autoritats competents de les comunitats 
autònomes on s’ubiquin, llevat que el centre esmentat depengui de l’Administració General 
de l’Estat, cas en què la designació és responsabilitat del Ministeri d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació, o que es tracti d’un centre internacional.

2. Una vegada reconeguts, les autoritats competents de les comunitats autònomes 
han de comunicar el reconeixement al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, que els 
ha de registrar en l’aplicació informàtica ARCA.

3. Només els centres reconeguts per les autoritats competents poden portar a terme 
les avaluacions genètiques dels programes de cria aprovats oficialment.

4. En cas que hi hagi diversos centres qualificats de genètica animal per a una 
mateixa raça, els centres esmentats s’han de coordinar perquè els mètodes utilitzats 
permetin fer una avaluació equivalent de tots els animals de la raça.

Article 20. Centres nacionals de referència.

1. Els centres nacionals de referència zootècnics per a les diferents espècies i 
aptituds productives els ha de designar el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació amb 
les funcions que preveu l’annex III.

2. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació pot designar un centre nacional de 
referència de genètica animal el fi del qual és harmonitzar i homologar tècniques de 
genotipatge per a la verificació de la identitat, intervencions sobre el genoma i anàlisis 
genètiques de les espècies ramaderes en l’àmbit nacional, així com actuar, si s’escau, com 
a interlocutor i representant dels interessos nacionals en aquesta matèria en els centres de 
referència de la Unió Europea que es designin, i en altres organitzacions de la Unió 
Europea o internacionals. Les tècniques i els mètodes que utilitzin s’han d’ajustar al que 
estableix l’article 22 del Reglament (UE) 2016/1012 del Parlament Europeu i del Consell, 
de 8 de juny de 2016.

Secció 6a Difusió de la millora i certàmens de bestiar selecte

Article 21. Programa de difusió de la millora i certàmens de bestiar selecte.

1. Cada associació de criadors de races pures pot establir i en aquest cas presentar, 
per a la seva aprovació per l’autoritat competent, un programa de difusió de la millora de 
la seva raça, que complementi el programa de cria aprovat per a aquesta raça, i que 
inclogui, almenys, les actuacions previstes i les dades de què disposi relatives a:

a) Assessorament zootècnic a les explotacions.
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b) Formació als ramaders.
c) Publicacions, catàlegs de reproductors i programes de divulgació de la raça i dels 

seus productes i utilitats.
d) Programes de distribució de dosis seminals, embrions i material genètic, per a les 

proves de descendència o, si s’escau, de munta natural, o cessió de reproductors.
e) Certàmens de bestiar selecte i altres exhibicions o proves.
f) Organització i venda de reproductors selectes i material genètic.
g) Plans de promoció i exportació.

Article 22. Tipus de certàmens de bestiar selecte.

1. En funció de la seva finalitat, els certàmens de bestiar selecte poden ser de les 
modalitats següents, independents o combinades entre si:

a) Concurs de raça: el que, amb caràcter monogràfic, reuneixi animals d’una raça, 
per qualificar i, si s’escau, premiar els exemplars en funció de la seva morfologia o controls 
de rendiment, d’acord amb el reglament establert a aquests efectes.

b) Subhasta de raça: aquell en què participin exemplars inscrits en el llibre genealògic 
d’aquesta raça, on el bestiar es licita en subhasta pública i el destí dels animals és la 
reproducció a les explotacions pertanyents a les ramaderies a les quals han estat 
adjudicats. Es poden fer subhastes virtuals o telemàtiques.

c) Exposició de raça: aquella en què participen exemplars inscrits en el llibre 
genealògic de la seva raça, en què poden concórrer diferents espècies i races, i que tenen 
com a objectiu principal l’exhibició dels exemplars o de les seves característiques 
funcionals.

d) Certàmens mixtos: qualsevol combinació dels expressats anteriorment.

2. En funció de l’àmbit territorial o la procedència de les races participants, que poden 
pertànyer a una o diverses espècies, els certàmens poden ser autonòmics, nacionals o 
internacionals.

Article 23. Requisits.

1. Sense perjudici dels requisits sanitaris que estableix la normativa de sanitat animal, 
els certàmens de bestiar selecte han d’estar, així mateix, autoritzats abans de dur-se a 
terme per l’òrgan competent de la comunitat autònoma, d’acord amb la normativa vigent 
en cada moment, i a aquest efecte, en el cas dels certàmens de caràcter nacional, han de 
complir, almenys, els requisits següents:

a) Disposar d’unes instal·lacions i uns mitjans adequats per a la seva funció, 
especialment allotjaments i pistes d’exhibició de bestiar, instal·lacions de maneig de bestiar 
i oficines independents i equipades correctament, que permetin complir degudament la 
normativa aplicable.

b) Admetre únicament animals inscrits en llibres genealògics, sempre que tant 
aquests com les explotacions de procedència compleixin les condicions de zootècnia, 
sanitat i benestar animal establertes normativament, sense discriminació per raó de 
l’origen.

c) En el cas de les subhastes nacionals de bestiar, excepte per a les races 
amenaçades, admetre únicament animals que tinguin una valoració genètica positiva 
d’acord amb el seu programa de cria o que siguin descendents d’animals millorants.

2. L’autoritat competent ha de supervisar la celebració del certamen pels mitjans 
oportuns, que poden incloure, si s’escau, la designació d’un director tècnic.

3. En el cas de les subhastes virtuals, l’associació de criadors de races pures ha de 
definir en un reglament les condicions de la seva celebració i és responsable de la seva 
comunicació a l’autoritat competent.
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Article 24. Calendari.

1. El calendari oficial dels certàmens de bestiar selecte de caràcter nacional l’aprova 
el director general de Produccions i Mercats Agraris del Ministeri d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació.

2. Les associacions de criadors de races pures reconegudes oficialment i/o les 
associacions de segon grau han de presentar davant la Direcció General esmentada, en 
la data que aquesta determini, la proposta dels certàmens de caràcter nacional a celebrar 
l’any següent, amb indicació de dates, llocs, espècies i races participants.

Secció 7a Òrgans de coordinació

Article 25. Comissió Nacional de Zootècnia.

1. Es crea la Comissió Nacional de Zootècnia com a òrgan col·legiat de caràcter 
interadministratiu, adscrit al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, a través de la 
Direcció General de Produccions i Mercats Agraris.

2. Són funcions de la Comissió Nacional de Zootècnia:

a) Servir d’òrgan permanent de relació entre l’Administració General de l’Estat i les 
comunitats autònomes en matèria de zootècnia i, si s’escau, exercir d’òrgan d’estudi, 
anàlisi i proposta d’actuacions zootècniques sobre les races i les seves associacions.

b) El seguiment i la coordinació amb les comunitats autònomes de l’execució de la 
normativa vigent, en matèria de races ramaderes objecte del Programa nacional.

c) La revisió periòdica de l’evolució de l’execució esmentada, proposant les 
modificacions necessàries per a un compliment eficaç dels objectius o elevant, si s’escau, 
propostes normatives.

d) Desenvolupar i informar sobre procediments i especificacions tècniques per a 
l’aplicació del Reglament (UE) 2016/1012 del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de 
juny de 2016, i d’aquest Reial decret en races pures i en porcí híbrid, en concret, per al 
reconeixement d’associacions i races de totes les espècies del Catàleg, la seva 
classificació, la subcategorització i el grau d’amenaça, l’avaluació dels programes de cria, 
el contingut del Sistema Nacional d’Informació i altres activitats zootècniques d’interès.

e) Informar, amb caràcter preceptiu, sobre les propostes de modificacions del Catàleg 
oficial de races de bestiar d’Espanya i fer-ne el seguiment i control.

f) Informar sobre el Pla coordinat de control oficial en matèria de zootècnia i les seves 
modificacions, aprovar-lo i analitzar-ne els resultats.

g) Proposar la realització d’estudis i la sol·licitud d’informes que es considerin 
necessaris de les entitats científiques i representatives en matèria de reproducció animal, 
etnozootècnia i genètica.

h) Informar, coordinar i analitzar els aspectes tècnics relatius al reconeixement oficial 
d’associacions de criadors, d’acord amb l’article 7, estigui la raça inclosa o no en el Catàleg 
oficial de races de bestiar d’Espanya, i proposar mesures per garantir el funcionament 
adequat de les entitats esmentades, així com determinar, en cas de dubtes, l’autoritat 
competent per a aquest reconeixement en funció de la distribució del cens i resoldre 
discrepàncies que puguin sorgir sobre això.

i) Conèixer i, si s’escau, analitzar, els programes de cria, així com les propostes de 
modificació dels aprovats oficialment i les ampliacions del seu àmbit territorial a altres 
estats membres.

j) Coordinar, avaluar i informar, en matèria de reproducció animal, centres de 
reproducció i bancs de germoplasma, fomentar la cooperació entre els diferents centres i 
proposar actuacions i reglamentacions específiques.

k) Actualitzar, si s’escau, la relació d’autoritats competents a què es refereix l’article 9, 
en vista de l’evolució del cens i d’altres aspectes relatius a l’aplicació d’aquest Reial decret.
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3. La Comissió Nacional de Zootècnia està composta pels membres següents:

a) President: el director general de Produccions i Mercats Agraris del Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

b) Vicepresident: el sub-director general de Mitjans de Producció Ramaders.
c) Vocals: en representació de l’Administració General de l’Estat, un funcionari de la 

Sub-direcció General de Mitjans de Producció Ramaders designat pel president. En 
representació de les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla, un representant 
de cadascuna de les que acordin integrar-se en aquest òrgan, designats per l’òrgan 
autonòmic competent en la matèria.

d) Secretari: un funcionari de la Direcció General de Produccions i Mercats Agraris 
designat pel president, amb veu però sense vot.

En els casos de vacant, absència o malaltia, el president és substituït pel vicepresident.
Així mateix, poden assistir a les reunions de la Comissió Nacional de Zootècnia, en 

qualitat d’assessors, amb veu però sense vot, les persones que, en consideració a la seva 
competència professional, siguin convocades expressament pel president a iniciativa 
pròpia o a proposta de qualsevol altre membre de la Comissió.

4. La Comissió aprova les seves pròpies normes de funcionament i, en tot el que no 
prevegin expressament les normes esmentades i aquest article, és aplicable el que 
estableix la secció 3a del capítol II del títol preliminar de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre.

5. En tot cas, la Comissió Nacional de Zootècnia es reuneix, almenys, una vegada 
cada semestre, i tantes vegades com la situació ho requereixi, mitjançant una convocatòria 
del president. La Comissió pot constituir grups de treball o comitès específics per estudiar 
i proposar qüestions concretes.

6. El funcionament de la Comissió s’ha d’atendre amb els mitjans materials i de 
personal existents al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. No obstant això, les 
despeses en concepte d’indemnitzacions per raó de servei que s’originin per la participació 
en reunions de la Comissió són per compte de les seves administracions respectives.

Secció 8a Associacions i programes de cria exclosos de l’àmbit del Reglament (UE) 
2016/1012 del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2016

Article 26. Requisits per al reconeixement i obligacions.

1. De conformitat amb el que estableix l’article 1.5 del Reglament (UE) 2016/2012, 
del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2016, a través d’aquesta secció es 
regula l’aplicació en el pla nacional de programes de cria no aprovats de conformitat amb 
l’article 8.3 i, si s’escau, amb l’article 12 del Reglament.

2. Aquest article és aplicable a les associacions, a altres operadors i als animals 
reproductors de raça pura de les espècies que no inclou el Reglament (UE) 2016/1012 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2016, i que estiguin incloses en el 
Catàleg oficial de races de bestiar d’Espanya.

3. Les definicions que figuren en el Reglament (UE) 2016/1012 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2016, i en aquest Reial decret s’apliquen a aquestes 
espècies, mutatis mutandis i en les condicions que els siguin més adequades, segons el 
tipus de producció i d’acord amb el que estableixi sobre això la Comissió Nacional de 
Zootècnia.

4. D’acord amb això i per al reconeixement oficial de les associacions que sol·licitin 
gestionar un programa de cria d’una raça concreta, almenys s’han d’acreditar els requisits 
següents:

a) Tenir personalitat jurídica.
b) Tenir personal suficient i qualificat, i instal·lacions, material i equips adequats per 

aplicar eficaçment el programa de cria per al qual vol sol·licitar l’aprovació.
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c) Tenir capacitat de fer els controls necessaris de registre de les genealogies dels 
animals reproductors de raça pura que hagin de participar en aquests programes de cria i 
disposar d’un nombre suficient de criadors que participin en cadascun dels seus programes 
de cria.

d) Tenir, per a cada programa de cria, una població suficientment gran d’animals 
reproductors en els territoris geogràfics que hagin d’abraçar aquests programes de cria.

e) Ser capaços de generar o haver generat per a ells i d’utilitzar les dades recopilades 
sobre els animals reproductors que siguin necessàries per portar a terme aquests 
programes de cria.

f) Disposar d’un reglament intern adoptat d’acord amb els seus estatuts i que prevegi, 
en particular, l’absència de discriminació entre els seus afiliats.

5. Les associacions reconegudes han de presentar per a la seva aprovació per 
l’autoritat competent un programa de cria que contingui, almenys, el següent:

a) El nom de la raça objecte del programa de cria i les característiques detallades 
d’aquesta, inclosa una indicació sobre els seus trets essencials i el sistema de qualificació 
morfològica.

b) Informació sobre el sistema d’identificació dels animals reproductors, que ha de 
garantir que els animals esmentats únicament s’inscriguin en un llibre genealògic quan 
estiguin identificats individualment i de conformitat amb el dret de la Unió Europea en 
matèria de sanitat animal, sobre la identificació i el registre d’animals de les espècies en 
qüestió.

c) Informació sobre el sistema de registre de les genealogies dels animals 
reproductors de raça pura inscrits o registrats i inscriptibles en llibres genealògics.

d) Mesures establertes per garantir la fiabilitat de la filiació o el control de parentiu, 
estructura del llibre genealògic o tipus de registres i les normes per a la seva divisió, així 
com els criteris per al registre d’animals en cada secció.

f) Descripció dels objectius de selecció i de cria, amb els criteris d’avaluació, per a la 
conservació o bé per a la selecció, incloent-hi, si s’escau, els caràcters que s’han de 
registrar en el control de rendiments i la metodologia, per a l’avaluació genètica dels 
animals.

6. Les associacions reconegudes oficialment en el marc d’aquest article estan 
subjectes a les exigències que estableix aquest Reial decret, i en el que, d’acord amb les 
autoritats competents, pugui ser aplicable del Reglament (UE) 2016/1012 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2016, atenent les particularitats pròpies d’aquestes 
espècies.

CAPÍTOL III

Informació i registres

Article 27. Registre, llistes d’associacions i informació interadministrativa.

1. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha de disposar d’un registre general, 
públic i informatiu, d’acord amb el que estableix l’article 7 del Reglament (UE) 2016/1012 
del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2016, i els actes d’execució que el 
despleguen, de les associacions de criadors, i, si s’escau, serveis oficials, on s’han 
d’incloure totes les que hagin obtingut el reconeixement oficial d’acord amb el que està 
regulat en aquest Reial decret, o amb anterioritat a aquest, tant pel mateix Ministeri com 
per les comunitats autònomes. Així mateix, ha de disposar, actualitzar i publicar la llista 
d’autoritats competents responsables de fer el control oficial d’acord amb el que estableix 
l’article 39 del Reglament (UE) 2016/1012 del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de 
juny de 2016.

2. La constitució i el funcionament d’aquest s’han d’atendre amb els mitjans personals 
i materials del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.
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3. Les comunitats autònomes han de remetre al Ministeri d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació la informació següent, per a la seva incorporació al Sistema Nacional 
d’Informació i perquè, si s’escau, es procedeixi a la comunicació a la Comissió Europea:

a) Informació sobre les sol·licituds prèviament al reconeixement oficial d’una 
associació d’acord amb l’article 7 d’aquest Reial decret i, en particular, per determinar, en 
cas de dubtes, l’autoritat competent per resoldre la sol·licitud esmentada, segons el que 
disposa l’article 9, així com la llista de les associacions de criadors que hagin reconegut 
oficialment, les excepcions concedides i les resolucions de denegació o retirada de 
reconeixement, quan se n’hagi d’informar la Comissió.

b) Informació sobre el control oficial, d’acord amb el que estableix el Pla coordinat de 
control oficial en matèria de zootècnia i sobre els controls tècnics fets en el seu àmbit 
competencial, amb detecció d’incompliments i mesures adoptades.

c) Els nomenaments d’inspectors de raça o altres mitjans que hagin determinat per 
al control tècnic de les races.

d) Les notificacions de les associacions de criadors del seu àmbit competencial que 
prevegin ampliar el territori geogràfic d’aplicació del seu programa de cria en un altre Estat 
membre.

e) Els programes de cria aprovats en el seu àmbit, així com la suspensió o retirada 
de la seva aprovació.

f) La llista de centres de reproducció i bancs de germoplasma.
g) La llista dels laboratoris de genètica molecular animal, centres qualificats de 

genètica i centres de testatge.

Article 28. Publicitat.

1. Mitjançant una resolució de la Direcció General de Produccions i Mercats Agraris, 
que s’ha de publicar en el «Butlletí Oficial de l’Estat», s’ha de fer publicitat dels 
procediments i les resolucions de reconeixement oficial de les associacions d’àmbit estatal, 
així com de l’aprovació del programa de cria corresponent a cada reconeixement oficial 
dins del seu àmbit i, si s’escau, de les seves modificacions i adaptacions, aplicables per a 
la raça i entitat respectives, amb vista al seu degut coneixement pels criadors, propietaris 
i altres interessats.

2. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha de fer publicitat a través del 
Sistema Nacional d’Informació de races, segons l’article 12 d’aquest Reial decret, de tots 
els aspectes relatius a l’aplicació del Programa nacional i el Reglament (UE) 2016/1012 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2016.

CAPÍTOL IV

Controls oficials zootècnics i altres activitats oficials

Article 29. Els controls oficials zootècnics.

1. La Comissió Nacional de Zootècnia ha de desplegar i aprovar un Pla coordinat de 
control oficial en matèria de zootècnia, per donar compliment al que estableix el capítol X 
del Reglament (UE) 2016/1012 del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2016, 
i en particular als aspectes relatius al reconeixement d’associacions i funcionament dels 
programes de cria.

2. Les administracions han de tenir en compte als efectes del control oficial si les 
associacions disposen de sistemes acreditats o externs d’avaluació duts a terme per 
tercers i altres sistemes que aquestes puguin establir per controlar els seus operadors.

3. L’autoritat competent responsable del control oficial pot fer els controls amb 
personal propi, incloent-hi les empreses públiques o mitjans instrumentals propis.
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Article 30. Altres activitats oficials.

1. Les administracions públiques poden dur a terme altres activitats oficials per a 
l’aplicació d’aquest Reial decret.

2. El control tècnic de la raça s’ha de fer, en el cas de l’Administració General de 
l’Estat, entre altres mitjans, a través de l’inspector de raça, i les seves funcions són:

a) Realitzar el control tècnic de l’aplicació de les normes establertes per a cada raça, 
contribuir a l’avaluació de risc prèvia a l’establiment de la freqüència dels controls oficials, 
així com col·laborar en el seguiment d’inspeccions dutes a terme prèviament i altres 
activitats de control oficial.

b) Col·laborar en la comprovació del compliment dels requisits que estableix aquest 
Reial decret.

c) Informar sobre la situació de la raça i l’associació i proposar les actuacions que 
s’hagin de reexaminar sobre el programa de cria.

d) Col·laborar, si s’escau, amb l’autoritat competent, donant compliment a les 
funcions que se li assignin, així com en la comprovació de l’aplicació correcta de les 
subvencions públiques.

3. Les autoritats competents poden adoptar les mesures oportunes i amb caràcter 
d’urgència per garantir la conservació de les races ramaderes i el seu material genètic, en 
cas que hi hagi riscos d’extinció greus, per a la qual cosa s’han de tenir en compte els 
nivells i factors de risc que pugui determinar la Comissió Nacional de Zootècnia.

4. Els controls del dret a l’aplicació del tipus de dret convencional per a animals 
reproductors de raça pura que entrin a la Unió que estableix l’article 37 del Reglament (UE) 
2016/1012 del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2016, s’han d’efectuar al 
lloc d’inspecció fronterer i per mitjà del personal que porti a terme els controls documentals, 
d’identitat i físics a què fa referència l’article 4 de la Directiva 91/496/CEE.

Article 31. Règim sancionador.

El règim d’infraccions i sancions en cas de detecció d’incompliments es regeix pels 
articles 3 (excepte els apartats 3.1.1, 3.1.5, 3.2.1, 3.2.5, 3.2.7, 3.3.2, 3.3.3 i 3.3.5), 4 
(excepte els apartats 4.1.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.12 i 4.3.1) i 5 
(excepte l’apartat 3) del Reial decret 1945/1983, de 22 de juny, pel qual es regulen les 
infraccions i sancions en matèria de defensa del consumidor i de la producció 
agroalimentària, i l’article 49 (excepte les lletres a, b, c, g, j i o de l’apartat 1) del text refós 
de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, 
aprovat mitjançant el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, així com per la 
vigent normativa nacional o autonòmica corresponent en aquesta matèria, sense perjudici 
de les responsabilitats civils, penals o d’un altre ordre que hi puguin concórrer.

Disposició addicional primera. Aplicació de la Directiva 2006/123/CE del Parlament 
Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat 
interior.

Les autoritats competents han d’adoptar les mesures necessàries per garantir 
l’aplicació de la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de 
desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, en l’àmbit d’aquest Reial 
decret.

Disposició addicional segona. Ceuta i Melilla.

El que disposa aquest Reial decret és aplicable a les ciutats de Ceuta i Melilla, excepte 
pel que fa als moviments d’animals des d’aquestes i cap a aquestes des del territori duaner 
de la Unió Europea.
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Disposició transitòria primera. Adaptació a la present normativa.

1. Les associacions de criadors i les associacions de segon grau reconegudes 
oficialment en el moment de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret es consideren 
reconegudes als efectes d’aquest, de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/1012 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2016, i el present Reial decret.

2. Les reglamentacions dels llibres genealògics i els programes de millora de les 
races ramaderes aprovats en virtut de la normativa anterior formen part dels programes de 
cria que defineix l’article 3, i es consideren aprovats de conformitat amb el Reglament (UE) 
2016/1012 del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2016, i aquest Reial 
decret. Així mateix, mantenen la vigència els programes de difusió de la millora ja aprovats 
amb la normativa anterior.

3. No obstant això, les associacions i els seus programes de cria han de complir tots 
els requisits que preveu el Reglament (UE) 2016/1012 del Parlament Europeu i del Consell, 
de 8 de juny de 2016, en el moment de la seva aplicació, l’1 de novembre de 2018, i 
l’autoritat competent ha de verificar el compliment dels requisits esmentats i l’adequació a 
la nova normativa.

4. Els centres de reproducció, bancs de germoplasma, laboratoris de genètica 
molecular animal, centres de testatge, centres de genètica qualificats i altres entitats ja 
reconegudes a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret es consideren reconeguts, si bé 
estan subjectes a la present normativa.

5. No obstant el que disposa la disposició derogatòria única, les reglamentacions 
específiques del llibre genealògic de cada raça, que recull l’apartat e) de la disposició 
esmentada, i els programes de millora, es mantenen en vigor fins que, per mitjà de 
l’autoritat competent, s’aprovin els programes de cria corresponents o les modificacions 
dels anteriors, en aplicació d’aquest Reial decret.

Disposició transitòria segona. Llista de races autòctones i de races amenaçades.

No obstant el que preveu la disposició derogatòria única, fins que la Comissió Nacional 
de Zootècnia determini el grau de risc i amenaça de les races autòctones de l’annex I i als 
efectes de l’article 2.24 i altres articles afectats en el Reglament (UE) 2016/1012 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2016, s’acullen a la definició de races 
amenaçades les classificades en perill d’extinció d’acord amb 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, mentre que la resta de races autòctones es 
consideren de foment.

Disposició transitòria tercera. Programa nacional.

El Programa nacional de conservació, millora i foment de les races ramaderes, que 
preveu el Reial decret 2129/2008, de 26 de desembre, segueix sent aplicable, en el que no 
s’oposi al Reglament (UE) 2016/1012 del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny 
de 2016, segons el que estableix l’article 5 d’aquest Reial decret i fins que es despleguin 
les noves disposicions d’acord amb aquest Reial decret.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Sense perjudici del que preveu la disposició transitòria segona, queden derogades 
totes les normes del mateix rang o inferior que s’oposin al que preveu aquest Reial decret 
i específicament les següents:

a) 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.

b) El Reial decret 1108/1991, de 12 de juliol, sobre normes zootècniques aplicables 
als reproductors porcins híbrids.
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c) El Reial decret 52/1995, de 20 de gener, pel qual s’estableixen els principis relatius 
a les condicions zootècniques i genealògiques aplicables a la importació d’animals, 
esperma, òvuls i embrions procedents de tercers països.

d) El Reial decret 391/1992, de 21 d’abril, pel qual es regula el reconeixement oficial 
de les organitzacions o associacions de criadors d’animals de raça que portin o creïn 
llibres genealògics.

e) L’Ordre AAA/1945/2013, d’11 d’octubre, per la qual s’aproven les reglamentacions 
específiques dels llibres genealògics de les races bovines bruna de muntanya, llemosina, 
fleckvieh vermella, fleckvieh negra i lídia; races ovines merina, segurenca i rasa aragonesa; 
races caprines blanca celtibèrica, malaguenya i murciana granadina, i races porcines 
landrace belga, pietrain, Duroc, Hampshire, large white i landrace.

Disposició final primera. Modificació del Reial decret 558/2001, de 25 de maig, pel qual 
es regula el reconeixement oficial de les organitzacions o associacions de criadors de 
gossos de raça pura.

La disposició final tercera del Reial decret 558/2001, de 25 de maig, pel qual es regula 
el reconeixement oficial de les organitzacions o associacions de criadors de gossos de 
raça pura, queda redactada de la manera següent:

«Disposició final tercera. Facultat de desplegament.

Es faculta el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, en l’àmbit de les seves 
competències, per dictar les disposicions necessàries i adoptar les mesures 
oportunes per al desplegament del que disposa aquest Reial decret, i en particular 
per a la modificació i inclusió en l’annex de noves races canines, amb l’informe previ 
de la Comissió Nacional de Zootècnia.»

Disposició final segona. Modificació del Reial decret 1316/1992, de 30 d’octubre, pel qual 
s’estableixen els controls veterinaris i zootècnics aplicables als intercanvis 
intracomunitaris de determinats animals vius i productes amb vista a la realització del 
mercat interior.

El Reial decret 1316/1992, de 30 d’octubre, pel qual s’estableixen els controls 
veterinaris i zootècnics aplicables als intercanvis intracomunitaris de determinats animals 
vius i productes amb vista a la realització del mercat interior, es modifica en els termes 
següents:

U. Al preàmbul s’eliminen totes les referències a aspectes zootècnics i el títol de la 
norma se substitueix pel text següent:

«Reial decret 1316/1992, de 30 d’octubre, pel qual s’estableixen els controls 
veterinaris aplicables als intercanvis intracomunitaris de determinats animals vius i 
productes amb vista a la realització del mercat interior.»

Dos. El primer paràgraf de l’article 1 queda redactat de la manera següent:

«Els controls veterinaris sobre els animals vius i productes destinats a 
intercanvis, objecte de les disposicions nacionals i europees que enumera l’annex 
A, així com els que inclou l’annex B d’aquest Reial decret, s’han d’efectuar de 
conformitat amb el que disposa aquest.»

Tres. A l’article 2 se suprimeix l’apartat b).
Quatre. A l’article 3.1 d), el paràgraf segon queda redactat de la manera següent:

«Aquests certificats o documents, expedits pel veterinari oficial responsable de 
l’explotació, del centre o de l’organisme d’origen, han d’acompanyar l’animal, els 
animals o els productes fins a l’arribada als destinataris.»
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Cinc. L’article 4 es modifica de la manera següent:

a) A l’apartat 1, la lletra a) queda redactada de la manera següent:

«a) Les persones responsables de la tinença d’animals i de productes que 
inclou l’article 1 d’aquest Reial decret compleixin les exigències sanitàries nacionals 
o comunitàries que preveu aquest en totes les fases de la producció i de la 
comercialització.»

b) L’apartat 3 queda redactat en els termes següents:

«L’autoritat competent ha d’adoptar les mesures adequades per sancionar 
qualsevol infracció comesa contra la legislació veterinària per persones físiques o 
jurídiques i, en particular, quan es comprovi que els certificats, els documents o les 
marques d’identificació establerts no corresponen a la situació dels animals o a la de 
les seves explotacions d’origen o a les característiques reals dels productes.»

Sis. A l’annex A se suprimeix la part II.

Disposició final tercera. Modificació del Reial decret 1438/1992, de 27 de novembre, pel 
qual s’estableixen les condicions relatives a l’assistència mútua entre les autoritats 
administratives dels estats membres de la CEE i la col·laboració entre aquests i la 
Comissió per assegurar una bona aplicació de les legislacions veterinària i zootècnica.

El Reial decret 1438/1992, de 27 de novembre, pel qual s’estableixen les condicions 
relatives a l’assistència mútua entre les autoritats administratives dels estats membres de 
la CEE i la col·laboració entre aquests i la Comissió per assegurar una bona aplicació de 
les legislacions veterinària i zootècnica, queda modificat de la manera següent:

U. Al preàmbul s’eliminen totes les referències a aspectes zootècnics i el títol se 
substitueix pel següent:

«Reial decret 1438/1992, de 27 de novembre, pel qual s’estableixen les 
condicions relatives a l’assistència mútua entre les autoritats administratives dels 
estats membres de la Unió Europea i la col·laboració entre aquests i la Comissió per 
assegurar una bona aplicació de la legislació veterinària.»

Dos. L’article 1 se substitueix pel següent:

«Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret determina les condicions en què els ministeris d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació i de Sanitat, Consum i Benestar Social han de col·laborar a 
través de l’òrgan competent amb la resta dels estats membres de la Unió Europea, 
així com amb els serveis competents de la Comissió, per garantir el respecte de la 
legislació veterinària.»

Tres. A l’article 2 se suprimeix el tercer paràgraf, relatiu a la legislació zootècnica.
Quatre. El segon paràgraf de l’article 3 se substitueix pel següent:

«Ha de comunicar a l’autoritat requeridora totes les informacions, certificats, 
documents o còpies certificades conformes de què disposi o que obtingui i que li 
puguin permetre verificar el compliment de les disposicions que preveu la legislació 
veterinària.»

Cinc. L’apartat 1 de l’article 4 se substitueix pel següent:

«1. Mitjançant una petició de l’autoritat requeridora, l’autoritat requerida ha de 
notificar a aquesta tots els actes o decisions que emanin dels òrgans competents i 
que es refereixin a l’aplicació de la legislació veterinària.»
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Sis. Els articles 6 i 7 queden redactats de la manera següent:

«Article 6. Operacions efectivament comprovades.

A instàncies de l’autoritat requeridora, l’autoritat requerida ha de comunicar a 
aquesta, en particular mitjançant informes i altres documents o les seves còpies 
certificades conformes o extractes, totes les dades adequades de què disposi o que 
obtingui, relacionades amb les operacions efectivament comprovades que l’autoritat 
requeridora consideri que poden ser contràries a la legislació veterinària.

Article 7. Col·laboració espontània.

Hi pot haver una col·laboració espontània amb les autoritats competents d’altres 
estats membres, i, per tant, sense necessitat d’una sol·licitud prèvia per part 
d’aquests, quan els ministeris d’Agricultura, Pesca i Alimentació i de Sanitat, 
Consum i Benestar Social ho considerin convenient per al compliment de la 
legislació veterinària.

En aquest supòsit, els ministeris que esmenta el paràgraf anterior:

– Han d’instar els òrgans competents de les comunitats autònomes a exercir la 
vigilància a què es refereix l’article 5.

– Han de comunicar com més aviat millor a les autoritats competents dels altres 
estats membres afectats, mitjançant informes i altres documents o les seves còpies 
certificades compulsades o extractes, totes les dades de què disposin relacionades 
amb les operacions que siguin o que els semblin contràries a la legislació veterinària, 
i en particular els mitjans o els mètodes utilitzats per a l’execució de les operacions 
esmentades.»

Set. Les lletres a) i b) de l’article 8 queden redactades de la manera següent:

«a) Tota la informació que considerin útil referent a:

– Les mercaderies que hagin estat objecte, o que es pressuposi que ho han 
estat, d’operacions contràries a la legislació veterinària.

– Els mètodes i procediments utilitzats, o que es pressuposi que s’han utilitzat, 
per infringir la legislació esmentada.

b) Tota la informació que es refereix a insuficiències o llacunes de la legislació 
esmentada que l’aplicació d’aquesta hagi permès conèixer o suposar.»

Vuit. L’article nou es modifica de la manera següent:

a) L’apartat 1 se substitueix pel següent:

«1. Quan l’òrgan competent de les comunitats autònomes hagi verificat 
operacions contràries, o que semblin contràries, a la legislació veterinària i presentin 
un interès particular en l’àmbit comunitari, i especialment quan tinguin o puguin tenir 
ramificacions en altres estats membres, o quan sembli possible que s’hagin fet 
operacions similars en altres estats membres, s’ha d’informar dels fets el Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació o el Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, 
a fi de comunicar a la Comissió Europea, a iniciativa pròpia o a petició justificada 
d’aquesta, totes les informacions pertinents, si s’escau en forma de documents o de 
còpies o extractes de documents, que siguin necessaris per al coneixement dels fets.»

b) L’apartat 3 se substitueix pel següent:

«3. Les informacions relatives a les persones físiques o jurídiques només han 
de ser objecte de les comunicacions que preveu l’apartat 1 en la mesura estrictament 
necessària per permetre la comprovació d’operacions contràries a la legislació 
veterinària.»
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Nou. L’apartat 2 de la disposició addicional quarta se substitueix pel següent:

«2. L’apartat primer no ha de ser obstacle per a la utilització de les dades 
obtingudes en aplicació d’aquest Reial decret en el marc d’accions judicials o 
diligències empreses com a conseqüència de l’incompliment de la legislació 
veterinària i pel que fa a la prevenció i investigació d’irregularitats en detriment dels 
fons comunitaris. L’autoritat competent de l’Estat membre que hagi subministrat 
aquestes dades ha de ser informada sense demora de la utilització esmentada.»

Disposició final quarta. Modificació del Reial decret 1625/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades al foment de 
les races autòctones espanyoles.

El Reial decret 1625/2011, de 14 de novembre, pel qual s’estableixen les bases 
reguladores de les subvencions destinades al foment de les races autòctones espanyoles, 
queda modificat de la manera següent:

U. La lletra a) de l’article 2 queda sense contingut.
Dos. La lletra e) de l’article 2 queda redactada de la manera següent:

«e) Complir el que s’estableix en el Reglament (UE) 2016/1012 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2016, relatiu a les condicions zootècniques i 
genealògiques per a la cria, el comerç i l’entrada a la Unió d’animals reproductors de 
raça pura, porcins reproductors híbrids i el seu material reproductiu, i pel qual es 
modifiquen el Reglament (UE) núm. 652/2014 i les directives 89/608/CEE i 
90/425/CEE del Consell i es deroguen determinats actes en l’àmbit de la cria animal 
(“Reglament sobre cria animal”), i en el Reial decret 45/2019, de 8 de febrer, pel qual 
s’estableixen les normes zootècniques aplicables als animals reproductors de raça 
pura, porcins reproductors híbrids i el seu material reproductiu, s’actualitza el 
Programa nacional de conservació, millora i foment de les races ramaderes i es 
modifiquen els reials decrets 558/2001, de 25 de maig; 1316/1992, de 30 d’octubre; 
1438/1992, de 27 de novembre, i 1625/2011, de 14 de novembre.»

Tres. S’incorpora una nova lletra d) en l’apartat 1 de l’article 6:

«d) Realització d’activitats que preveu l’article 11 del Reial decret 45/2019, 
de 8 de febrer, pel qual s’estableixen les normes zootècniques aplicables als animals 
reproductors de raça pura, porcins reproductors híbrids i el seu material reproductiu, 
s’actualitza el Programa nacional de conservació, millora i foment de les races 
ramaderes i es modifiquen els reials decrets 558/2001, de 25 de maig; 1316/1992, 
de 30 d’octubre; 1438/1992, de 27 de novembre, i 1625/2011, de 14 de novembre: 
5 punts.»

Disposició final cinquena. Títol competencial.

Aquest Reial decret constitueix normativa bàsica, excepte l’article 12, l’article 13, els 
apartats 1 i 2 de l’article 27, i l’article 28, i es dicta a l’empara del que disposa l’article 
149.1.13a de la Constitució espanyola, pel qual s’atribueix a l’Estat la competència 
exclusiva en matèria de bases i coordinació de la planificació general de l’activitat 
econòmica.

Disposició final sisena. Facultat de modificació.

Es faculta el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació per modificar el contingut dels 
annexos I i II d’aquest Reial decret, per a la seva adaptació a la normativa europea o 
internacional, així com per modificar, amb l’informe previ de la Comissió Nacional de 
Zootècnia, el Catàleg oficial de races de bestiar i la classificació de races de l’annex I, de 
la qual cosa s’ha de fer publicitat en el sistema ARCA de la web del Ministeri d’Agricultura, 
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Pesca i Alimentació, sense perjudici de la seva aprovació com a reglament amb naturalesa 
d’ordre ministerial i de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Disposició final setena. Entrada en vigor.

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

Madrid, 8 de febrer de 2019.

FELIPE R.

El ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació,
LUIS PLANAS PUCHADES
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ANNEX I

Catàleg oficial de races de bestiar d’Espanya

1. Races autòctones:

a) Espècie bovina: blanca, alistana sanabresa, asturiana de la muntanya, asturiana 
de les valls, avilesa negra ibèrica (inclosa la varietat bociblanca), fleckvieh vermella, 
fleckvieh negra, Betizu, blanca de Càceres, bruna dels Pirineus, cachena, caldelá, canària, 
cárdena andalusa, mirandesa, lídia, limiá, mallorquina, marismeña, menorquina, monchina, 
morucha (inclosa la varietat negra), murciana llevantina, negra andalusa, pajuna, pallaresa, 
palmera, bruna de muntanya, pasiega, pirinenca, retinta, rossa gallega, sayaguesa, 
serrana de Terol, serrana negra, terreña, Tudanca, vianesa.

b) Espècie ovina: alcarreña, ansotana, aranesa, canària, canària de pèl, carranzana 
(incloses les varietats cara rossa i cara negra), cartera, castellana (inclosa la varietat 
negra), colmenareña, chamarita, xurra lebrijana, xurra tensina, xurra, guirra, latxa, lojeña, 
maellana, manxega (inclosa la varietat negra), merina (incloses les varietats negra i merina 
dels Monts Universals), merina de Grazalema, montesina, navarresa, ullerada, ullerada de 
Terol, ovella eivissenca, ovella gallega, ovella mallorquina, ovella menorquina, ovella 
vermella mallorquina, palmera, rasa aragonesa, ripollesa, roya de Calatayud, rossa del 
Molar, sasi ardi, segurenca, talaverana, xalda, xisqueta.

c) Espècie caprina: azpi gorri, bermeya, blanca andalusa o serrana, blanca 
celtibèrica, blanca de Rasquera, cabra de Las Mesetas, cabra gallega, del Guadarrama, 
florida, eivissenca, majorera, malaguenya, mallorquina, moncaína, murciana granadina, 
negra serrana, palmera, payoya, pirinenca, retinta, tenerifenca, verata.

d) Espècie porcina: camús murcià, euskal txerria, gochu asturcelta, ibèric (incloses 
les varietats entrepelat, lampiño, tacat de Jabugo, Torbiscal i retinto), negra canària, porco 
celta i porc negre mallorquí.

e) Espècie equina cavallina: asturcó, burguete, cavall de Las Retuertas, cavall de 
muntanya del País Basc, cavall de pura raça gallega, cavall mallorquí, cavall menorquí, 
cavall pirinenc català, pura raça espanyola (inclosa l’estirp cartoixana), hispano-àrab, 
hispano-bretó, haca navarresa, losina, marismeña, monchina, pottoka.

f) Espècie equina asinal: andalusa, ase balear, ase de Las Encartaciones, catalana, 
majorera, zamorana lleonesa.

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

h) Altres espècies: camell canari, conill antic bru espanyol, conill gegant d’Espanya.

2. Races integrades:

a) Espècie bovina: rossa d’Aquitània, xarolesa, fleckvieh, frisona, llemosina, bruna.
b) Espècie ovina: Assaf, berrixó de Cher, charmoise, fleischschaf, illa de França, 

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

3. Altres races reconegudes a Espanya:

a) Espècie ovina: Salz.
b) Espècie equina cavallina: cavall d’esport espanyol (CDE).
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ANNEX II

Requisits del Banc Nacional de Germoplasma Animal

A) Requisits del Banc Nacional de Germoplasma Animal:

1. El centre ha de disposar, almenys, de les instal·lacions següents:

a) Laboratori dotat adequadament per portar a terme l’anàlisi i el contrast del material 
reproductiu, així com per a l’estudi de la seva viabilitat.

b) Instal·lacions per a l’emmagatzematge de material genètic (esperma, ovòcits, 
embrions, cèl·lules somàtiques o ADN), amb disponibilitat de tancs suficients per a les 
diferents races, espècies i condicions sanitàries.

c) Equip informàtic per al tractament de la informació annexa al material dipositat.
d) Subministrament de nitrogen líquid.

2. Quant a la localització del centre, ha de permetre una comunicació ràpida amb tot 
el territori peninsular, Ceuta i Melilla, i els arxipèlags de les Balears i les Canàries.

3. Ha de disposar de les autoritzacions necessàries d’acord amb el Reial decret 
841/2011, de 17 de juny, per a l’emmagatzematge de material reproductiu de les espècies 
bovina, porcina, ovina, caprina i dels èquids. Aquestes autoritzacions han de permetre 
l’emmagatzematge de material recollit d’acord amb la disposició addicional segona del 
Reial decret esmentat.

4. Disposar de les mesures adequades de bioseguretat i de control d’accessos a la 
col·lecció que evitin riscos per a aquesta.

5. Ha de disposar de personal especialitzat en el maneig de material reproductiu.

B) Designació del Banc Nacional de Germoplasma Animal:

Es designa el Centre de Selecció i Reproducció Animal de Colmenar Viejo (dependent 
de l’Institut Madrileny d’Investigació i Desenvolupament Rural, Agrari i Alimentari) com a 
institució que acull el Banc Nacional de Germoplasma Animal, d’acord amb l’article 16.2.

ANNEX III

Centres nacionals de referència zootècnics

A) Requisits i funcions dels centres de referència zootècnics:

1. Els centres han de disposar de les instal·lacions adequades per dur a terme les 
funcions que preveu aquest annex en el marc de la conservació, selecció i millora 
ramadera, segons l’espècie i l’aptitud productiva de què es tracti.

2. Els centres han de disposar de codi de registre d’explotació ramadera i si duen a 
terme funcions com a centre de reproducció, complir el que estableix el Reial decret 
841/2011, de 17 de juny, per a la recollida i l’emmagatzematge de material reproductiu de 
les espècies bovina, porcina, ovina, caprina i dels èquids.

3. Els centres han de disposar dels mitjans materials i humans necessaris per a 
l’acompliment de les seves funcions i experiència contrastada en l’àmbit de la zootècnia.

4. Les funcions que els centres han de dur a terme són almenys les següents:

a) Col·laboració amb el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, en el 
desplegament del Programa nacional de conservació, millora i foment de les races 
ramaderes i d’aquest Reial decret, així com altres activitats que el Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació promogui, i que pugui proposar la Comissió Nacional de Zootècnia.

b) Col·laborar en l’ordenació zootècnica del sector, amb propostes de realització i 
homologació dels programes de cria.

c) Col·laborar en les activitats de reproducció i propostes de protocols d’actuació.
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d) Desenvolupament d’activitats d’interès general del sector ramader d’acord amb les 
polítiques del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i de la Unió Europea, en les seves 
diferents línies d’actuació.

e) Col·laboració en la promoció de les races en l’àmbit nacional i internacional per 
facilitar-ne el coneixement i la difusió i afavorir-ne les exportacions.

f) Col·laborar amb les organitzacions de ramaders per al desplegament i la 
implementació del programa de cria.

B) Designació de centre nacional de referència zootècnic per al sector equí:

Es designa la Yeguada de La Cartuja - Hierro del Bocado, a Jerez de la Frontera 
(Cadis), propietat de la societat EXPASA Agricultura i Ramaderia Societat Mercantil 
Estatal, SA, l’accionista únic de la qual és l’Estat espanyol, a través de la Direcció General 
del Patrimoni de l’Estat del Ministeri d’Hisenda, i la tutela funcional de la qual té el Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, com a centre de referència per al sector equí, per dur 
a terme les funcions de l’apartat anterior A pel que fa a l’espècie equina.
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