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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ
8582 Ordre APA/698/2020, de 21 de juliol, per la qual s’actualitza l’annex 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, i es 
modifica l’Annex I 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.

El Reial decret 558/2001, de 25 de maig, pel qual es regula el reconeixement oficial de 
les organitzacions o les associacions de criadors de gossos de raça pura, estableix els 
requisits que han de complir els animals de l’espècie canina per a la seva inclusió en el 
llibre genealògic corresponent, i els criteris per al reconeixement oficial de les entitats que 
pretenguin gestionar-los.

La disposició esmentada incorpora en un annex la llista de les races canines 
espanyoles.

L’objecte d’aquesta Ordre és, d’una banda, modificar l’annex esmentat per incloure-hi 
la raça pura canina espanyola valdueza. La proposta d’inclusió d’aquesta raça va rebre 
l’informe favorable de la Comissió Nacional de Zootècnia en la reunió del dia 21 de maig 
de 2020.

D’altra banda, 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, té per objecte establir les disposicions específiques d’aplicació 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 el 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.

La disposició esmentada incorpora a l’annex I el Catàleg oficial de races de bestiar 
d’Espanya.

D’acord amb l’article 6 del Reial decret esmentat, el reconeixement, la classificació i la 
incorporació de races en el Catàleg oficial s’han d’efectuar d’acord amb els procediments 
establerts a aquests efectes per la Comissió Nacional de Zootècnia prevista a l’article 25, 
que han d’incloure en tot cas la presentació i l’anàlisi de la documentació de la raça 
corresponent, així com el seu informe tècnic preceptiu i posterior publicitat en el Sistema 
Nacional d’Informació que preveu l’article 12.

L’objecte d’aquesta Ordre és actualitzar l’annex esmentat, amb la supressió de les 
races ovines landschaff i charmoise, sobre la base d’una proposta que s’ha admès a la 
reunió de la Comissió Nacional de Zootècnia esmentada que va tenir lloc el 9 de juliol 
de 2019, amb posterioritat a la publicació del Reial decret 45/2019, de 8 de febrer.
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Aquesta Ordre es dicta a l’empara de l’habilitació que conté la disposició final tercera 
del Reial decret 558/2001, de 25 de maig, que faculta el ministre d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació per modificar i incloure a l’annex noves races canines, amb l’informe previ de 
la Comissió Nacional de Zootècnia, i de l’habilitació que conté la disposició final sisena del 
Reial decret 45/2019, de 8 de febrer, que faculta el ministre d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació 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, que s’ha de fer 
públic en el Sistema ARCA del web del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, sense 
perjudici de la seva aprovació com a reglament amb naturalesa d’ordre ministerial i de la 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

La regulació que conté aquesta norma 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. En concret, compleix els principis de necessitat i eficàcia, atès que es tracta de 
l’instrument més adequat per garantir que la normativa s’aplica d’una manera homogènia 
a tot el territori nacional, la qual cosa garanteix l’interès general. També s’adequa al principi 
de proporcionalitat, per tal com no restringeix drets ni imposa obligacions als destinataris. 
Quant als principis de seguretat jurídica, transparència i eficiència, la norma s’hi adequa 
atès que és coherent amb la resta de l’ordenament jurídic, s’ha procurat la participació de 
les parts interessades i s’han evitat càrregues administratives.

En la tramitació de la present Ordre s’han consultat les comunitats autònomes i les 
entitats representatives dels sectors afectats.

En virtut d’això, d’acord amb el Consell d’Estat, disposo:

Article 1. Modificació del Reial decret 558/2001, de 25 de maig, pel qual es regula el 
reconeixement oficial de les organitzacions o les associacions de criadors de gossos 
de raça pura.

S’incorpora a l’annex del Reial decret 558/2001, de 25 de maig, pel qual es regula el 
reconeixement oficial de les organitzacions o les associacions de criadors de gossos de 
raça pura, la raça pura canina espanyola valdueza.

Article 2. Modificació 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.

La lletra b) de l’apartat 2 de l’annex I 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, se substitueix per la següent:

«b) Espècie ovina: assaf, berrixó de Cher, fleischschaf, Illa de França, lacona, 
merina precoç.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 21 de juliol de 2020.–El ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas 
Puchades.
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