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DEPARTAMENT
D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA,
ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
ORDRE
AAM/189/2011, de 27 de juliol, per la qual es crea el Llibre genealògic de la raça
bovina Albera i se n’aprova la reglamentació especíica i el seu estàndard racial.
La vaca de l’Albera pertany al tronc cantàbric. La seva capacitat brostejadora i per
aprofitar la vegetació del sotabosc la fan molt apropiada per pasturar en el massís
de l’Albera i altres boscos de Catalunya i contribuir-ne a la neteja i a la prevenció
d’incendis.
D’acord amb l’article 116.1.a) 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.
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 finalitat de conservar
el territori, el paisatge i els ecosistemes i millorar les produccions ramaderes, la
seva qualitat i la seva adaptació al territori.
Per tant, correspon a la Generalitat la creació del Llibre genealògic de les races
autòctones catalanes, l’aprovació de la reglamentació específica i el seu estàndard
racial, així com el reconeixement oficial de les organitzacions i associacions de
criadors que tinguin el seu àmbit territorial a Catalunya.
D’acord amb l’article 3.9 del Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació,
denominació i determinació de l’àmbit de competències dels departaments de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, correspon al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural les polítiques de ramaderia
i d’acord amb l’article 12 del Decret 336/2011, de 10 de maig, de reestructuració
del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural,
correspon a la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia ordenar i fomentar la
millora de la producció ramadera.
Amb la finalitat de coordinar les accions de conservació i millora i establir un
efectiu de bestiar selecte que mantingui el patrimoni genètic cal establir el prototip
de la raça i crear el Llibre genealògic de la raça Albera.
Aquesta Ordre ha estat sotmesa al tràmit d’audiència dels membres de la Comissió
sectorial del vaquí, mitjançant l’Oficina de Relacions Sectorials, i a les associacions
que crien aquesta raça de l’Alt Empordà i comarques veïnes.
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
1.1 Es crea el Llibre genealògic de la raça Albera i se n’aprova la reglamentació
específica i el seu estàndard racial, els quals consten, respectivament, als annexos
1 i 2 d’aquesta Ordre.
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 dur a terme un programa de
conservació, que inclou la tria d’animals per tal de destinar-los a la reproducció.
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Article 2
Contingut
Es podran inscriure al Llibre genealògic els animals de la raça Albera que compleixen l’estàndard racial que figura a l’annex 2 d’aquesta Ordre.
Article 3
Reconeixement oicial de les associacions de criadors i criadores
3.1 El Llibre genealògic de la raça Albera el portaran les associacions de criadors
i criadores de vaca de l’Albera que tinguin per objecte col·laborar amb el manteniment
i la promoció d’aquesta raça i que hagin estat reconegudes oficialment pel director
o la directora competent en matèria de ramaderia per gestionar el Llibre.
3.2 Les associacions interessades a obtenir el reconeixement oficial per gestionar
el Llibre genealògic no han de tenir ànim de lucre i han de presentar a la direcció
general competent en matèria de ramaderia, en un termini d’un mes a partir de
l’entrada en vigor d’aquesta Ordre, una sol·licitud que comportarà l’autorització
al departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia per a obtenir els
certificats o verificar les dades necessàries per a la tramitació de l’expedient a
emetre per altres administracions o entitats públiques. Si la persona sol·licitant
denega expressament l’autorització esmentada, mitjançant l’imprès de sol·licitud,
caldrà que aporti el certificat o els certificats corresponents. La sol·licitud anirà
acompanyada de la documentació següent:
a) Verificació de les dades d’identitat de la persona sol·licitant o de qui la representi corresponents al DNI/NIF/NIE o altre document que l’acrediti, si s’escau, en
cas de no haver autoritzat el DAAM a obtenir aquesta informació.
b) Acreditació de la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi
constància, si procedeix.
c) Còpia de les escriptures i/o estatuts registrats de l’entitat sol·licitant, si escau. Si
aquesta documentació està disponible al Registre d’entitats jurídiques o al Registre
de cooperatives, el DAAM ho verificarà d’ofici.
d) Còpia de l’acte pel qual es pren la decisió de sol·licitar el reconeixement i s’assumeixen els drets i les obligacions derivades de la gestió del Llibre genealògic.
e) Memòria o documentació que justifiqui que disposa dels següents mitjans:
1r Personal suficient i qualificat per atendre el bon desenvolupament de les funcions pròpies del Llibre genealògic i del programa de millora, que inclourà un/a
director/a tècnic/a del Llibre genealògic, que exercirà la coordinació i seguiment
del programa de millora i que haurà de ser un/a titulat/ada universitari/ària amb
coneixements i formació en matèria zootècnica.
2n Equip i material informàtic o mecànic adequats a les funcions a desenvolupar,
especialment per al tractament de dades.
3r Models d’impresos normalitzats per a informe i tractament de dades dins dels
diferents registres, o bé la descripció detallada, en el supòsit que la normativa del
Llibre genealògic permeti la transmissió de les esmentades dades via telemàtica.
4t Acreditar que té mitjans per realitzar els controls analítics de filiació, que
inclogui la disponibilitat de serveis de laboratori a aquests efectes, propis o aliens,
a través de tècniques homologades pel Centre Nacional de Referència de Genètica
Animal.
f) Justificació de disposar de recursos econòmics suficients per a la gestió del
Llibre genealògic i el desenvolupament del programa de millora, segons el cens de
la raça i la distribució territorial d’aquest.
g) Relació dels efectius d’animals i de criadors i criadores que permetin desenvolupar el programa de millora.
h) Si s’escau, adaptació a la reglamentació específica del Llibre genealògic, i
al programa de millora preexistents, avalada per un centre qualificat de genètica,
que incloguin, almenys, els continguts obligatoris esmentats als articles 16 i 21.2
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.
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i) Estatuts o un reglament intern de funcionament establert de forma estatutària,
que prevegin específicament l’absència de discriminació a l’hora de realitzar les
seves funcions, referent a la gestió del Llibre genealògic entre els seus socis i sòcies, i entre aquests i la resta de ramaders i ramaderes, i que possibiliti la integració
com a soci i sòcia a qualsevol ramader i ramadera que ho vulgui i compleixi els
requisits exigibles.
3.3 El reconeixement oficial de les associacions de criadors i criadores de la raça
bovina Albera correspon a la persona titular de la direcció general competent en
matèria de ramaderia, mitjançant resolució, la qual els serà notificada i es publicarà
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
3.4 El termini per emetre resolució és de tres mesos comptats des de la data
d’entrada de la sol·licitud. Transcorregut l’esmentat termini sense rebre la resolució
corresponent, la sol·licitud de reconeixement s’entendrà estimada i l’associació
reconeguda oficialment, llevat que no compleixi els requisits essencials que estableix 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, segons disposa
l’article 62.1.f) 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 de 1990 (DOCE L145 de 8.6.1990), es podrà denegar el
reconeixement oficial a una organització o associació de ramaders i ramaderes 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 oficial de les associacions de criadors i criadores es pot interposar recurs d’alçada davant el conseller
o la consellera competent en matèria d’agricultura, ramaderia, pesca, alimentació
i medi natural, en el termini d’un mes i d’acord amb la regulació que estableix
l’article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya i als articles 114 i 115 de l’esmentada Llei
30/1992, de 26 de novembre.
Article 4
Gestió del Llibre genealògic
4.1 El reconeixement oficial de les associacions de criadors i criadores habilita
per a la gestió del Llibre genealògic.
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 bovina Albera es podrà atribuir a una única
associació que hagi estat reconeguda oficialment, d’acord amb el que disposa
l’article 3 d’aquesta Ordre.
4.3 En el supòsit previst a l’apartat anterior, la resolució de reconeixement
oficial i d’atorgament de la gestió del Llibre valorarà les raons d’interès públic que
justifiquen l’esmentat atorgament i el fonamentarà amb respecte als principis de
no-discriminació i lliure concurrència. S’atorgarà la gestió a l’associació de criadors
i criadores reconeguda oficialment que millor s’adeqüi al compliment dels objectius
que té el Llibre genealògic, els quals s’estableixen a l’article 1 d’aquesta Ordre, i a
aquest efecte se’n valorarà el 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 l’associació o les associacions a les quals s’ha atorgat la gestió del
Llibre genealògic de la raça Albera 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 l’associació o les associacions, podrà revocar
l’atorgament de la gestió del Llibre esmentat. Contra la resolució de revocació es
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podrà interposar recurs d’alçada davant el conseller o la consellera competent en
matèria d’agricultura, ramaderia, pesca, alimentació i medi natural.
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 oficialment. 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
el servei competent en l’àmbit de l’ordenació ramadera de la direcció general competent en matèria de ramaderia.
Article 7
Comissió d’inscripció al Llibre genealògic
7.1 Les associacions de criadors i criadores reconegudes oficialment disposaran d’una Comissió d’inscripció en el 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 persona en qui delegui.
Director tècnic o 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:
Una persona tècnica responsable del programa de conservació i millora.
Tres persones representants de l’associació de criadors de la raça Albera, una de
les quals serà la persona tècnica responsable del programa de conservació aprovat
per la Direcció General d’Agricultura i 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 estableixin els estatuts de l’associació i supletòriament
serà d’aplicació el que estableix el capítol II del títol primer de la Llei 26/2010, de
3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, en relació amb el funcionament dels òrgans col·legiats.
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 qualificació dels seus exemplars.
c) Proposar a l’associació les actuacions i els programes que s’han de dur a terme
per a la conservació, la millora i la difusió de la raça.
d) Informar sobre les sancions que proposin l’associació o les associacions gestores
del Llibre genealògic a la direcció general competent en matèria de ramaderia, la
qual resoldrà sobre aquestes.
e) Les que s’indiquen 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 previst a 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 en el
termini d’un mes comptat a partir de l’endemà de la notificació de la resolució, sens
perjudici que se’n pugui interposar qualsevol altre admès en dret.
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DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
En la primera sessió de la Comissió d’inscripció prevista a l’article 7 d’aquesta
Ordre, la persona directora tècnica serà nomenada per la persona titular de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació al DOGC.
Barcelona, 27 de juliol de 2011
JOSEP MARIA PELEGRÍ I AIXUT
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
ANNEX 1
Reglamentació del Llibre genealògic de la raça Albera
A. Estructura del Llibre genealògic
A.1 Registres
A.1.1 En el Llibre genealògic de la raça bovina de l’Albera es podran inscriure
tots els animals que tinguin les característiques morfològiques definides en el seu
prototip racial i que s’ajustin a la disposició d’aquesta reglamentació específica.
A.1.2 El Llibre genealògic de la raça Albera constarà dels registres següents:
Registre fundacional (RF).
Registre auxiliar (RA).
Registre de naixements (RN).
Registre definitiu (RD).
Registre de mèrits (RM).
A.2 Inscripció
A.2.1 La inscripció d’un animal en el registre corresponent l’haurà de sol·licitar la
persona propietària a l’associació gestora del Llibre, amb la presentació dels impresos
formalitzats a aquest efecte i amb l’aportació de les dades del naixement.
A.2.2 No s’inscriuran en cap registre els exemplars que presentin tares o defectes morfològics que desaconsellin la seva utilització com a reproductors/es o que
exhibeixin manca de fidelitat racial.
A.2.3 La qualificació, la identificació 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 garantia més gran de la identificació i inscripció d’exemplars
als registres d’aquest Llibre genealògic, l’inspector o la inspectora de la raça podrà
esbrinar i realitzar les diligències que cregui oportunes, i podrà recórrer, així mateix,
a la verificació del parentiu mitjançant les proves pertinents.
A.2.5 Correspon a l’associació gestora l’expedició de la documentació genealògica
que haurà d’incloure, a més de les condicions generals establertes per a la identificació dels bòvids, tots els distintius d’identificació referits a l’animal en qüestió i
que s’han de correspondre amb els que exhibeixi l’individu mateix.
A.2.6 S’estableixen, amb caràcter oficial, les proves de paternitat.
A.3 Registre fundacional (RF)
A.3.1 Aquest Registre representa el fonament i principi selectiu de la raça,
consegüentment ha d’acollir els animals reproductors (mascles i femelles) que responguin al prototip racial que s’estableix a l’annex 2 i que compleixin els requisits
següents:
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Tenir almenys dos anys d’edat tant els mascles com les femelles.
Qualificació morfològica amb una puntuació mínima de 50 punts (d’un màxim
de 100 punts), segons barem oficial, tant els mascles com les femelles, i que no
presentin defectes excloents.
Que la seva inscripció se sol·liciti 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 comptats a partir de la
publicació d’aquesta Ordre. Aquesta vigència pot ser prorrogada, a petició de la
Comissió d’inscripció, per resolució del director o la directora general d’Agricultura
i Ramaderia.
A.4 Registre auxiliar (RA):
A.4.1 Aquest Registre restarà inactiu mentre estigui en vigor el Registre fundacional (RF). S’hi inscriuran les femelles reproductores que, mancades totalment
o parcialment d’antecedents genealògics reconeguts per aquest Llibre genealògic,
posseeixin els caràcters morfològics propis de la raça i compleixin els requisits
següents:
a) Tenir una edat no inferior als tres anys.
b) Tenir una qualificació morfològica mínima de 50 punts.
A.4.2 Dins d’aquest Registre s’estableixen dues categories:
a) Auxiliar A (RAA): accediran a aquest Registre les femelles sense documentació que s’ajustin a l’estàndard racial i superin la qualificació exigida; i sempre
que s’hagi sol·licitat la seva inscripció formalment a l’associació gestora del Llibre
genealògic. Els animals que superin aquests condicionants s’identificaran en el
moment de la qualificació segons el mètode aprovat a tal efecte.
b) Auxiliar B (RAB): s’hi inscriuran les femelles filles de mare que pertanyi al
Registre auxiliar A (RAA), i pare inscrit al Registre fundacional (RF), o al definitiu
(RD), o al de mèrits (RM), que en el seu moment obtinguin la puntuació morfològica
exigida per a les femelles del RAA.
A.5 Registre de naixements (RN):
A.5.1 En aquest Registre s’inclouran les cries d’ambdós sexes, nascudes de
progenitors que pertanyin a qualsevol Registre amb excepció del RAA; és a dir
RF, RD, RAB o RM, sempre que:
a) La persona propietària presenti, en un termini màxim de sis mesos des del
naixement, la sol·licitud corresponent i 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 verifiqui la filiació compatible del producte.
b) Els animals no tinguin defectes determinants de desqualificació.
c) Estiguin degudament identificats tal com es descriu a l’apartat B d’aquest
annex 1.
d) Sobre els animals declarats de cada persona propietària, es verificarà
aleatòriament la filiació mitjançant marcadors genètics, seguint els criteris
internacionals reconeguts. En cas de no-concordança, la persona propietària
dels animals haurà d’acreditar mitjançant marcadors genètics la filiació de tots
els animals.
A.5.2 Les cries inscrites romandran en aquest Registre fins el seu trasllat al RD,
sempre que compleixin els requisits establerts a l’article 6 d’aquest annex 1.
A.6 Registre definitiu (RD)
A.6.1 En aquest Registre s’hi podran inscriure els animals que procedeixen
del Registre de naixements quan compleixin l’edat de tres anys, amb els requisits
següents:
a) Haver obtingut una qualificació morfològica mínima de 60 punts les femelles
i 65 punts els mascles, sobre un màxim de 100 punts.
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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 dels quals la Comissió
d’inscripció de la raça comprovi que són portadors de caràcters hereditaris anòmals
que en facin aconsellable l’eliminació del programa.
A.7 Registre de mèrits (RM):
S’inscriuran 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 definitiu i destaquin per les
seves característiques morfològiques, productives i genealògiques. Aquest Registre
constarà de dues seccions:
a) Secció de femelles: accediran a aquesta secció les reproductores que hagin
assolit els nivells selectius següents:
75 o més punts en la seva qualificació morfològica, sobre un màxim de 100
punts.
75 o més punts en la seva qualificació d’aptitud càrnia, sobre un màxim de 100
punts, tal com s’especifica a l’article 3 de l’annex 2.
A partir del tercer any de vigència del Llibre, tenir almenys tres descendents
inscrits al Registre definitiu, en tres anys consecutius, amb al menys 60 punts,
sobre un màxim de 100 punts. Aquestes femelles obtindran el títol de “mares de
futur semental”.
b) Secció de mascles: destinada als mascles que assoleixin els mèrits següents:
80 punts o més en la seva qualificació morfològica, sobre un màxim de 100
punts.
Ser fill d’una mare de futur semental i de pare del Registre fundacional, definitiu
o de mèrits.
Tenir inscrits deu descendents en el Registre definitiu.
B. Identificació i registre dels animals
B.1 La inscripció dels animals als llibres genealògics requereix identificació
prèvia segons la normativa vigent.
B.2 De manera complementària podran fer-se servir altres distintius d’identificació que facilitin el maneig i la diferenciació dels animals.
B.3 L’accés a les dades del Llibre genealògic són lliures, excepte les dades
identificatives de persones que estiguin afectades per la Llei orgànica 15/1999, de
13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal.
ANNEX 2
Estàndard racial
A. Prototip racial
Per poder ser inscrits al Llibre genealògic, els exemplars de la raça bovina Albera
hauran de posseir els caràcters següents:
A.1 Aspecte general: animals mediolinis, d’aspecte rústic i poc seleccionat, i
sense aptitud productiva clarament definida.
A.2 Cap: aspecte massís i allargat, amb un diàmetre entre banyes més estret
que el diàmetre entre la base dels ulls. Front de perfil recte, amb un serrell discret,
més pronunciat en vedelles. Ulls prominents i la regió facial allargada. Mucoses
pigmentades, musell de color pissarra i amb el nas orlat de color clar. Les banyes
són en forma de mitja lluna o de ganxo curt, de secció circular, blanques i amb les
puntes negres.
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A.3 Coll: llarg, aplanat, amb papada de perfil discontinuo i, en els mascles,
lleugerament voluminós.
A.4 Tronc: aplanat, estret i profund, amb la creu destacada i partida. El dors i
el llom són poc musculats i poden tenir tendència a l’ensellat. Ventre voluminós i
gropa amb perfil horitzontal i cresta sacra elevada. El poc desenvolupament muscular del terç posterior pot predisposar a la conseqüent projecció dels sortints ossis
i al naixement anterior de la cua. El sistema mamari està recobert de pèl fi, llarg i
generalment decolorat.
A.5 Extremitats: fortes i amb articulacions ben definides. Espatlles amb desenvolupament muscular discret i ben unides al tronc. Cuixes rectes o còncaves, amb
unglots forts, petits i sempre pigmentats.
A.6 Pell i pèl: la dotació cutània és generosa. El pèl canvia al llarg de l’any. És
llarg, bast i decolorat durant els mesos freds, i el muda a partir de finals d’hivern
de manera lenta; arribat l’estiu pot passar a tenir un aspecte fi i brillant. Borla de
la cua abundant.
A.7 Capa: pot presentar una gran varietat cromàtica que va des del negre mat
fins al ros, passant per totes les tonalitats intermèdies de degradacions de la capa
castanya. Altres particularitats associades són la decoloració gradual de les zones
inferiors del tronc, la decoloració del llistó i l’aparició de decoloracions a nivell de
les orelles, base còrnia i serrell.
A.8 Característiques desqualificables:
a) Animal excessivament petit.
b) Extremitats curtes i rectes.
c) Capa amb coloracions diferents del castany, tacades o tigrades.
d) Anomalies i malformacions hereditàries i/o congènites.
1.9 Mesures zoomètriques mitjanes de femelles adultes (més de 45 mesos i
dos parts):
Pes: 275 kg.
Alçada de la creu: 121 cm.
Perímetre toràcic: 176 cm.
Amplada bisilíaca: 44 cm.
B. Qualificació morfològica
B.1 Es realitzarà sobre la base de l’apreciació visual pel mètode dels punts, que
servirà per jutjar el valor d’un exemplar determinat. Cada regió corporal es qualificarà
assignant-li d’un a deu punts. Els punts que s’assignaran a cadascun dels aspectes
es multiplicaran pel coeficient següent, i així s’obtindrà la puntuació definitiva:
Harmonia: 1.
Cap i coll: 0,5.
Pit, espatlles i tòrax: 1,5.
Creu, dors i llom: 1,5.
Gropa i cua: 1,5.
Genitals i braguer: 1.
Potes i aploms: 1,5.
Mida: 0,5.
Capes i particularitats cromàtiques: 1.
B.2 L’adjudicació de 4 punts o menys en qualsevol de les regions corporals és
suficient per desqualificar l’animal, amb independència de la puntuació assolida
en les restants.
B.3 La qualificació final de cada exemplar serà la suma dels resultats parcials
ponderats obtinguts per a cada regió. D’acord amb aquesta qualificació final els
animals quedaran classificats morfològicament com:
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Excel·lent (EX): de 90 a 100 punts.
Molt bo/bona (MB): de 75 a 89 punts.
Bo/bona (B): de 65 a 74 punts.
Regular (R): de 55 a 64 punts.
Insuficient (I): 54 o menys.
(11.207.088)
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