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DEPARTAMENT
D’AGRICULTURA,
ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
ORDRE
AAR/489/2008, de 17 de novembre, per la qual es crea el Llibre genealògic de la
raça de galls i gallines Prat i se n’aprova la reglamentació especíica i l’estàndard
racial.
La raça de galls i gallines Prat té gran valor zootècnic per la seva rusticitat i gran
adaptació a les condicions ambientals adverses.
D’acord amb els articles 116.1.a) i 128 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya,
correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria d’agricultura i ramaderia, que inclou, en tot cas, la regulació i el desenvolupament de l’agricultura, la
ramaderia i el sector agroalimentari, i la competència exclusiva sobre denominacions
d’origen i altres mencions de qualitat.
En els darrers anys l’IRTA ha dut a terme accions de millora sobre aquesta població per tal de protegir, potenciar i millorar la raça. A tal efecte, i amb la inalitat de
coordinar les accions de millora i manteniment del bestiar selecte que mantingui el
patrimoni genètic, cal crear el Llibre genealògic de la raça de galls i gallines Prat.
La Llei 18/2001, de 31 de desembre, d’orientació agrària, estableix a l’article 10.f),
com a línia d’actuació en l’àmbit de la producció i la sanitat ramaderes, la potenciació dels programes de foment de la ramaderia extensiva i de la millora genètica,
tenint en compte especialment les races autòctones, amb la inalitat de conservar
el territori, el paisatge i els ecosistemes i millorar les produccions ramaderes, la
seva qualitat i l’adaptació al territori.
La Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària, regula els distintius d’origen i qualitat dels productes agroalimentaris, i estableix, entre d’altres,
normes per garantir la qualitat i la conformitat dels productes agroalimentaris a
la normativa vigent i assegurar la protecció dels drets i els interessos legítims dels
operadors implicats en la cadena agroalimentària. En aquest marc normatiu es
va crear la Indicació Geogràica Protegida Pollastre i Capó del Prat, inscrita en el
corresponent registre comunitari.
El Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, denominació i determinació
de l’àmbit de competències dels departaments de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya, deineix l’àmbit de competències del Departament d’Agricultura,
Alimentació i Acció Rural, i concretament recull les referides a les polítiques
d’agricultura, ramaderia i alimentació. Així mateix, el Decret 659/2006, de 27 de
desembre, de reestructuració del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció
Rural, delimita les competències i estableix la regulació, l’ordenació i la millora de
la producció ramadera i la sanitat animal, i el foment dels productes agroalimentaris
de qualitat.
Per tant, correspon a la Generalitat la creació del Llibre genealògic de les races
autòctones catalanes i l’aprovació de la reglamentació especíica i el seu estàndard
racial, així com el reconeixement oicial de les organitzacions i associacions de
criadors que tinguin l’àmbit territorial a Catalunya.
Aquesta Ordre ha estat sotmesa al tràmit d’audiència mitjançant la Taula sectorial
del sector avícola.
En conseqüència, a proposta de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia,
i en ús de les atribucions que m’han estat conferides,
ORDENO:
Article 1
Creació i objectius
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1.1 Es crea el Llibre genealògic de la raça de galls i gallines Prat, i se n’aprova
la reglamentació especíica i l’estàndard racial, els quals consten, respectivament,
als annexos 1 i 2.
1.2 La creació del Llibre genealògic té els objectius de permetre el control
tècnic de la raça i de disposar de les dades que permetin desenvolupar un programa de millora per a la conservació, la selecció i l’avaluació genètica dels
animals de la raça, mitjançant el control de rendiments, per tal de destinar-los a
la reproducció.
Article 2
Contingut
Es podran inscriure al Llibre genealògic els galls i gallines de la raça Prat que
compleixin les condicions que estableix l’estàndard racial que igura a l’annex 2.
Article 3
Reconeixement oicial de les associacions de criadors
3.1 El Llibre genealògic de la raça de galls i gallines Prat el gestionaran les
associacions de criadors de la raça de galls i gallines Prat que tinguin per objecte
col·laborar en el manteniment i la promoció d’aquesta raça i que hagin estat reconegudes oicialment pel director o la directora general competent en matèria de
ramaderia del departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia.
3.2 Les associacions interessades a obtenir el reconeixement oicial per gestionar
el Llibre genealògic han de presentar una sol·licitud a la direcció general competent en matèria de ramaderia del departament competent en matèria d’agricultura
i ramaderia en el termini d’un mes a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Ordre,
a la qual han d’adjuntar:
a) Fotocòpia del NIF de qui sol·licita i NIF del/de la representant legal.
b) Documentació acreditativa de la personalitat jurídica de l’associació sollicitant. S’ha d’aportar el certiicat actualitzat de la inscripció al Registre d’entitats,
associacions, fundacions i col·legis professionals.
c) Fotocòpia de l’acte de l’òrgan de l’associació competent pel qual es pren la
decisió de sol·licitar el reconeixement i s’assumeixen els drets i les obligacions
derivats de la gestió del Llibre genealògic.
3.3 El reconeixement oicial de les associacions de criadors correspon a la persona
titular de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia, mitjançant resolució que
els serà notiicada i es publicarà al Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya.
3.4 El termini per resoldre és de tres mesos comptats des de la data d’entrada de
la sol·licitud. Transcorregut aquest termini sense rebre la resolució corresponent, la
sol·licitud de reconeixement s’entendrà estimada i l’associació reconeguda oicialment
segons disposa l’article 43.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
3.5 D’acord amb el que estableix l’article 2.2 de la Decisió 90/254/CEE, de la
Comissió, de 10 de maig, es podrà denegar el reconeixement oicial a una organització o associació de ramaders si constitueix una amenaça per a la conservació
de la raça o compromet el programa zootècnic d’una associació o organització ja
reconeguda.
3.6 Contra les resolucions denegatòries del reconeixement oicial de les associacions de criadors es pot interposar recurs d’alçada davant el conseller o la consellera
del departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia en el termini d’un
mes comptat a partir de l’endemà de la notiicació de la resolució, sens perjudici
que se’n pugui interposar qualsevol altre que es consideri adient.
Article 4
Gestió del Llibre genealògic
4.1 El reconeixement oicial de les associacions de criadors habilita per a la
gestió del Llibre genealògic.
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4.2 No obstant el que preveu l’apartat anterior, per raons d’interès públic degudament valorades per la direcció general competent en matèria de ramaderia,
la gestió del Llibre genealògic de la raça de galls i gallines Prat es podrà atribuir
a una única associació que hagi estat reconeguda oicialment, d’acord amb el que
disposa l’article 3 d’aquesta Ordre.
4.3 En el supòsit que preveu l’apartat anterior, la resolució de reconeixement
oicial i d’atorgament de la gestió del Llibre genealògic valorarà les raons d’interès
públic que justiiquen aquest atorgament i el fonamentarà amb respecte als principis de no discriminació i lliure concurrència. L’atorgament de la gestió es farà a
l’associació de criadors reconeguda oicialment que millor s’adeqüi al compliment
dels objectius que té el Llibre genealògic, establerts a l’article 1, i a aquest efecte es
valorarà el seu grau de representativitat i implantació, la imparcialitat per a l’exercici
de les funcions i la capacitat i els mitjans de què disposa.
Article 5
Revocació de la gestió del Llibre genealògic
5.1 En cas que la o les associacions a les quals s’ha atorgat la gestió del Llibre
genealògic de la raça de galls i gallines Prat incompleixin alguna de les obligacions
inherents a la gestió del Llibre, la persona titular de la direcció general competent en
matèria de ramaderia, amb audiència prèvia de la o les associacions, podrà revocar
l’atorgament de la gestió del Llibre esmentat. Contra la resolució de revocació es
podrà interposar recurs d’alçada davant el conseller o la consellera del departament
competent en matèria d’agricultura i ramaderia en el termini d’un mes comptat des
de l’endemà de la notiicació de la resolució.
5.2 En cas de revocació, si la gestió del Llibre havia estat atribuïda a una única
associació d’acord amb el que preveu l’article 4.2, s’atorgarà a una altra associació
reconeguda oicialment. En cas que no n’hi hagi cap altra, la gestió serà assumida
per la direcció general competent en matèria de ramaderia.
Article 6
Inspecció i control
Les funcions d’inspecció i control de la gestió del Llibre genealògic les exercirà
la direcció general competent en matèria de ramaderia del departament competent
en matèria d’agricultura i ramaderia.
Article 7
Comissió d’inscripció al Llibre genealògic
7.1 Les associacions de criadors reconegudes oicialment disposaran d’una
comissió d’inscripció al Llibre genealògic, que estarà formada pels membres
següents:
President o presidenta: el president o la presidenta de l’associació gestora del
Llibre genealògic de la raça, o la persona en qui delegui.
Inspector director tècnic o inspectora directora tècnica: nomenat/ada pel director
o la directora general competent en matèria de ramaderia, a proposta del president
o la presidenta de la Comissió.
Vocals:
Tres persones representants de l’associació de criadors de la raça de galls i
gallines Prat, una de les quals serà una persona tècnica responsable del programa
de conservació i millora aprovat per la direcció general competent en matèria de
ramaderia; una altra ha de pertànyer a la comarca on està ubicada l’explotació de
l’animal valorat, i la tercera serà qui designi l’associació.
7.2 La Comissió actuarà com a òrgan col·legiat, i adoptarà els acords per majoria.
El vot del president o presidenta serà de qualitat. El funcionament de la Comissió
s’ajustarà al que estableix el capítol 6 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat, sobre
el funcionament dels òrgans col·legiats.
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7.3 Corresponen a la Comissió d’inscripció les tasques següents:
a) Estudiar i aprovar, si escau, les sol·licituds d’inscripció dels animals als registres del Llibre genealògic.
b) Resoldre les reclamacions de les persones propietàries pel que fa a la qualiicació dels seus exemplars.
c) Proposar a l’associació les actuacions i els programes a dur a terme per a la
conservació, la millora i la difusió de la raça.
d) Informar sobre les sancions que proposi l’associació gestora del Llibre genealògic a la direcció general competent en matèria de ramaderia, la qual decidirà
sobre aquestes.
e) Les que es relacionen als annexos d’aquesta Ordre i les que li encomani la
persona titular de la direcció general competent en matèria de ramaderia.
7.4 En el supòsit que preveu l’article 4.2 d’aquesta Ordre, només tindrà Comissió
d’inscripció l’associació gestora del Llibre.
Article 8
Recursos
Contra les resolucions de la Comissió d’inscripció es pot interposar recurs d’alçada davant el director o la directora general competent en matèria de ramaderia
del departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia en el termini d’un
mes comptat a partir de l’endemà de la notiicació de la resolució, sens perjudici
que se’n pugui interposar qualsevol altre admès en dret.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
En la primera sessió de la Comissió d’inscripció que preveu l’article 7 d’aquesta
Ordre, la persona inspectora directora tècnica serà nomenada per la persona titular
de la direcció general competent en matèria de ramaderia.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC.
Barcelona, 17 de novembre de 2008
JOAQUIM LLENA I CORTINA
Conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural
ANNEX 1
Reglamentació del Llibre genealògic de la raça de galls i gallines Prat
A. Estructura del Llibre genealògic
A.1 Registres
El Llibre genealògic de la raça de galls i gallines Prat constarà dels registres
següents:
Registre fundacional (RF).
Registre auxiliar (RA).
Registre de naixements (RN).
Registre deinitiu (RD).
Registre de mèrits (RM).
A.2 Inscripció
A.2.1 La inscripció d’un animal al registre corresponent l’ha de sol·licitar la persona propietària a l’associació gestora del Llibre, amb la presentació dels impresos
a aquest efecte emplenats i amb l’aportació de les dades de naixement.
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A.2.2 No s’inscriuen en cap registre els exemplars que presentin tares o defectes
morfològics que en desaconsellin la utilització com a animals reproductors o que
exhibeixin manca de idelitat racial.
A.2.3 La qualiicació, identiicació i la proposta o no d’inscripció dels animals
serà tasca del personal tècnic expressament designat per l’associació gestora del
Llibre genealògic.
A.2.4 Per a una major garantia de la identiicació i inscripció d’exemplars als
registres d’aquest Llibre genealògic, l’inspector o inspectora de la raça podrà esbrinar
i realitzar les diligències que consideri pertinents, i pot, així mateix, recórrer a la
veriicació del parentiu, mitjançant les proves pertinents.
A.2.5 Correspon a l’associació gestora l’expedició de la documentació genealògica,
que haurà d’incloure tots els distintius d’identiicació referits a l’animal en qüestió
i que han de correspondre’s amb els que exhibeixi l’individu mateix.
A.2.6 S’estableixen, amb caràcter oicial, les proves de paternitat.
A.3 Registre fundacional (RF)
A.3.1 S’inscriuen en aquest Registre els animals reproductors (mascles i femelles) que responguin al prototipus racial que estableix l’annex 2 i compleixin els
requisits següents:
Tenir almenys cinc mesos d’edat, tant els mascles com les femelles.
Qualiicació morfològica amb una puntuació mínima de 65 punts per a les femelles
i de 70 punts per als mascles (d’un màxim de 100 punts), segons barem oicial.
Que la seva inscripció sigui sol·licitada de manera expressa a l’associació gestora
d’aquest Llibre genealògic.
A.3.2 Els animals romandran en aquest Registre al llarg de la seva vida.
A.3.3 Aquest Registre tindrà una vigència de dos anys comptada a partir de la
publicació d’aquesta Ordre.
A. 4 Registre auxiliar (RA)
A.4.1 S’hi inscriuen els galls i gallines reproductors que, mancats totalment o parcialment d’antecedents genealògics reconeguts per aquest Llibre genealògic, tinguin
els caràcters morfològics propis de la raça i compleixin els requisits següents:
a) Tenir una edat no inferior als cinc mesos.
b) Tenir una qualiicació morfològica mínima de 65 punts.
A.4.2 La inscripció en aquest Registre perdurarà durant tota la vida de l’animal.
A. 5 Registre de naixements (RN)
A.5.1 En aquest Registre s’inscriuen les cries d’ambdós sexes nascudes de progenitors que pertanyin a qualsevol registre: RF, RD, RA o RM, sempre que:
a) La persona propietària presenti, en un termini màxim de cinc mesos des del
naixement, la sol·licitud corresponent en la qual aporti les dades de naixement
necessàries. No obstant això, es podrà sol·licitar la inscripció fora d’aquest termini
sempre que es compleixin la resta de requisits d’aquest apartat i es veriiqui la
iliació compatible del producte.
b) Els animals manquin de defectes determinants de desqualiicació.
c) Els animals estiguin degudament identiicats tal com descriu l’article 8 d’aquest
annex.
A.5.2 Les cries inscrites romandran en aquest Registre ins al seu trasllat al RD,
sempre que compleixin els requisits que estableix l’article 6 d’aquest annex.
A. 6 Registre deinitiu (RD)
A.6.1 En aquest Registre s’inscriuen els animals procedents del Registre de
naixements quan compleixen l’edat d’un any, amb els requisits següents:
a) Haver obtingut una qualiicació morfològica mínima de 65 punts les femelles
i 70 punts els mascles, sobre un màxim de 100 punts.
b) No presentar tares o defectes que els impedeixin una funció reproductiva
normal.
A.6.2 Seran donats de baixa d’aquest Registre els individus que la Comissió
d’inscripció de la raça comprovi que són portadors de caràcters hereditaris anòmals
que facin aconsellable la seva eliminació del programa.
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A.7 Registre de mèrits (RM)
S’inscriuen en aquest Registre, a petició de l’associació gestora del Llibre genealògic i acordat per la Comissió d’inscripció, els animals reproductors sobresortints
de la raça que pertanyin al Registre fundacional o deinitiu i destaquin per les seves característiques morfològiques, productives i genealògiques. Aquest Registre
constarà de dues seccions:
a) Secció femelles: accediran a aquesta secció les reproductores que hagin assolit
els nivells selectius següents:
80 punts, o més, en la seva qualiicació morfològica.
Tenir almenys tres descendents inscrits al Registre deinitiu.
b) Secció mascles: destinada als mascles que assoleixin els mèrits següents:
85 punts, o més, en la seva qualiicació morfològica.
Tenir inscrits deu descendents al Registre deinitiu.
B. Identiicació i registre dels animals
B.1 Identiicació dels animals
B.1.1 La inscripció dels animals als llibres genealògics requereix la identiicació
prèvia de l’animal, la qual es realitzarà en el moment del seu naixement amb una
anella a la membrana alar.
B.1.2 De manera complementària podran fer-se servir altres distintius d’identiicació que facilitin el maneig i la diferenciació dels animals.
B.1.3 L’accés a les dades del Llibre genealògic és lliure, excepte les dades identiicatives de persones que estiguin afectades per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal.
ANNEX 2
Prototipus racial
A. Característiques dels animals
Per poder ser inscrits al Llibre genealògic, els exemplars de la raça de galls i
gallines Prat hauran de tenir els caràcters següents:
A.1 Aspecte general: aus d’elevada rusticitat, de talla mitjana, amb cresta gran,
les orelletes blanques, extremitats llargues i les potes de color blau pissarra. De pes
de 2,3 a 2,7 kg les gallines i 3,2 a 3,7 kg els mascles. Les gallines ponen ous de 60
g mínim amb la closca de color rosat amb diferents intensitats.
A.2 Morfologia del gall
A.2.1 Cap: moderadament gros, ample i allargat.
A.2.1.1 Cara: llisa, sense granulacions i de color vermell viu.
A.2.1.2 Cresta: senzilla, més aviat grossa, ben dentada, amb cinc o sis puntes;
carnosa, ampla i ben arquejada, amb la primera punta i l’última més petites que les
centrals, el lòbul seguint la línia de la nuca i mai aixecat cap a l’occípit ni tocant a
la nuca. De color vermell viu. Els rebrots laterals o clavell no són considerats com
un defecte.
A.2.1.3 Barballeres: grosses, penjants, amb les vores arrodonides i de textura ina.
A.2.1.4 Orelletes: oblongues, grans, de poca espessor i ben cenyides; llises, sense
replecs ni arrugues i de color blanc.
A.2.1.5 Bec: més aviat llarg, fort, vigorós i ben arquejat. De color blanc gris
(banya de bou).
A.2.1.6 Ulls: grans, rodons i amb l’iris color mel.
A.2.2 Coll: més aviat llarg, erecte, ben arquejat i amb esclavina abundant que
s’obre a la part anterior, mostrant el pit, i als costats, així com a la regió posterior;
cobreix les espatlles i el començament del dors.
A.2.3 Tronc: llarg, ample i profund; lleugerament inclinat cap a la cua.
A.2.3.1 Dors: més aviat llarg, ample i pla; lleugerament inclinat cap enrere. Amb
abundant locadura de mitjana longitud, però cobrint bé els costats del ventre.
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A.2.3.2 Pit: ample, profund i prominent.
A.2.3.3 Cua: abundant, llarga, ben corbada en forma de falç, amb una clara
distinció entre els tres tipus de plomes caudals i portada en angle de 40º a 45º sobre
l’horitzontal.
A.2.4 Extremitats
A.2.4.1 Ales: grosses, ben plegades i cenyides sobre els lancs.
A.2.4.2 Cuixes: més aviat llargues i carnoses, amb les articulacions ben separades.
A.2.4.3 Tarsos: de talla mitjana, sense plomes i de color blau pissarra. Amb
quatre dits forts i rectes.
A.3 Morfologia de la gallina
En general és com el gall, tenint en compte les diferències sexuals, però el bec
no és tan arquejat i les barballeres són quasi rodones. La cresta és caiguda cap a un
costat, però amb la primera dent dreta; sense replecs ni arrugues, sense tapar l’ull
i mantinguda dreta a la seva base.
A.4 Varietats de color
A.4.1 Varietat lleonada
A.4.1.1 Color del gall: cap, esclavina, petites cobertores i locadura, de color
lleonat intens ins a rogenc. Part anterior del coll, dors, sella, pit, tronc i cuixes,
lleonats. Remeres primàries, grises negroses, gairebé negres, però vorejades de
lleonat; les remeres secundàries, completament lleonades. La part interna de les
remeres primàries i secundàries, gairebé grises negroses. Cobertores de vol internes,
de color gris negrós. Cobertores de vol externes, verdoses amb relexos metàl·lics.
Falciformes i timoneres de la cua, de color verd metàl·lic. Subplomissol, lleonat.
A.4.1.2 Color de la gallina: lleonat uniforme, amb negre a les remeres, timoneres
i una mica al coll.
A.4.2 Varietat blanca
A.4.2.1 Color del gall: plomatge completament blanc.
A.4.2.2 Color de la gallina: plomatge completament blanc.
A.5 Defectes objectables
a) La ploma més insigniicant als tarsos.
b) Roig a les orelletes, exceptuant petits puntets.
c) Color gris blau dels tarsos poc intens.
d) Poc desenvolupament de les plomes de la cua.
e) Closca dels ous de color molt clar.
f) Plomes grogues o negres en gran quantitat al coll d’un gall lleonat.
g) Molta quantitat de plomes negres al coll de la gallina lleonada.
h) Alguna ploma blanca en la varietat lleonada.
i) Lleonat poc intens en la gallina de primer any.
j) Plomatge molt rogenc en el gall lleonat.
k) Qualsevol ploma de color en la varietat blanca.
l) La posta d’un ou de pes inferior als 60 g a partir de les 52 setmanes de vida.
m) Els animals amb un pes fora dels intervals que dóna el patró.
B. Qualiicació morfològica
B.1 Qualiicació morfològica: es realitzarà segons l’apreciació visual pel mètode
dels punts, que servirà per jutjar el valor d’un exemplar determinat. La puntuació
màxima serà de 100 punts. Els aspectes objecte de la qualiicació seran els que a
continuació es relacionen:
Tipus general: 10 punts.
Cresta: 10 punts.
Bec: 5 punts.
Cara: 4 punts.
Ulls: 3 punts.
Orelletes: 10 punts.
Barballeres: 5 punts.
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Coll: 5 punts.
Tronc: 10 punts.
Cua (desenvolupament i posició): 10 punts.
Ales: 5 punts.
Potes (forma i color): 8 punts.
Color del plomatge: 15 punts.
B.2 Els animals amb un pes fora dels intervals que dóna el patró seran desqualiicats.
B.3 La qualiicació inal de cada exemplar serà la suma dels resultats parcials.
D’acord amb aquesta qualiicació inal els animals quedaran classiicats morfològicament de la manera següent:
Excel·lent (EX): de 90 a 100 punts.
Molt bo/bona (MB): de 80 a 89 punts.
Bo/bona (B): de 70 a 79 punts.
Regular (R): de 65 a 69 punts.
Insuicient (I): 64 punts o menys.
(08.318.063)

Disposicions

