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DEPARTAMENT
D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA,
ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
ORDRE
AAM/258/2011, de 5 d’octubre, per la qual es crea el Llibre genealògic de la raça
de gall i gallina empordanesa, i se n’aprova la reglamentació especíica i l’estàndard racial.
La raça de gall i gallina empordanesa té gran valor zootècnic per la seva rusticitat
i gran adaptació a les condicions ambientals adverses.
D’acord amb l’article 116.1.a) i l’article 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 aquest efecte, i amb la
finalitat 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 gall i
gallina empordanesa.
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 l’adaptació al territori.
El Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació
de l’àmbit de competència dels Departaments de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya, determina l’àmbit de competències del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, concretament recull les referides a
les polítiques d’agricultura, ramaderia i alimentació. Així mateix, el Decret 336/2011,
de 10 de maig, de reestructuració del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, delimita les competències i estableix la regulació,
l’ordenació i la millora de la producció ramadera i la sanitat animal.
Per tant, correspon al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació
i Medi Natural la creació del Llibre genealògic de les races autòctones catalanes
i l’aprovació de la reglamentació específica i el seu estàndard racial, així com el
reconeixement oficial de les organitzacions i associacions de criadors i criadores
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
1.1 Es crea el Llibre genealògic de la raça de gall i gallina empordanesa, i se
n’aprova la reglamentació específica 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
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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 empordanesa que compleixin les condicions que estableix 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 de gall i gallina empordanesa el portaran les
associacions de criadors i criadores d’aquesta raça que tinguin per objecte col·laborar
en el seu manteniment i promoció i que hagin estat reconegudes oficialment pel
director o la directora general competent en matèria de ramaderia del departament
competent en matèria d’agricultura i 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 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, una sol·licitud que comportarà l’autorització al departament
competent en matèria d’agricultura, ramaderia, pesca, alimentació i medi natural
per 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.
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 al DAAM a obtenir aquesta informació.
b) Acreditació de la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi
constància, si escau.
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
director/a tècnic/a del Llibre genealògic, que exercirà la coordinació i seguiment
del programa de millora i que haurà de ser un titulat universitari 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) Acreditar que es disposa 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 que permetin desenvolupar el
programa de millora.
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h) Proposta de reglamentació específica del Llibre genealògic, i la del programa
de millora, o, si s’escau, adaptació a la reglamentació i al programa 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.
i) Còpia dels estatuts o d’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 entre aquests i la resta de ramaders, i que possibiliti la integració com a soci
a qualsevol ramader que el desitgi i compleixi els requisits exigibles.
j) Declaració responsable sobre la conformitat de les còpies que hagi aportat
durant qualsevol fase del procediment amb l’original corresponent.
3.3 Si l’òrgan instructor observa que les dades aportades són incompletes, es
requereix l’entitat sol·licitant perquè en un termini de deu dies procedeixi a esmenar les insuficiències observades. Un cop transcorregut aquest termini sense que
s’hagi donat compliment al requeriment, es considera que ha desistit de la seva
sol·licitud.
3.4 El reconeixement oficial de les associacions de criadors i criadores correspon a la persona titular de la direcció general competent en matèria de ramaderia,
mitjançant resolució que els serà notificada i es publicarà al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
3.5 El termini per resoldre és de 3 mesos comptat 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 que s’estableixen al 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.
3.6 Contra les resolucions denegatòries del reconeixement oficial de les associacions de criadors es pot interposar recurs d’alçada davant el conseller o la consellera
del departament competent en matèria d’agricultura, ramaderia, pesca, alimentació
i medi natural, en el termini d’un mes i d’acord amb la regulació que s’estableix a
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 de galls i gallines empordanesa 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 que preveu l’apartat anterior, la resolució de reconeixement
oficial i d’atorgament de la gestió del Llibre genealògic valorarà les raons d’interès
públic que justifiquen 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 i criadores reconeguda oficialment que millor s’adeqüi al compliment
dels objectius que té el Llibre genealògic, que s’estableixen 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.
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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 gall i gallina empordanesa incompleixin alguna de les
obligacions inherents a la gestió del Llibre, la persona titular de la direcció general competent en matèria de ramaderia del departament competent en matèria
d’agricultura i ramaderia, amb audiència prèvia de la associació 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 notificació 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 oficialment. En cas que no n’hi hagi cap altra, la gestió serà assumida
per la direcció general competent en matèria de ramaderia del departament competent en matèria d’agricultura i 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 i criadores reconegudes oficialment 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 i criadores de la raça de
gall i gallina empordanesa, 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 esta 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 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, sobre 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 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 detallen als annexos d’aquesta Ordre i les que li encomani la persona
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titular de la direcció general competent en matèria de ramaderia del departament
competent en matèria d’agricultura i 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 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.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC.
Barcelona, 5 d’octubre 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 de gall i gallina empordanesa
A. Estructura del Llibre genealògic
A.1 Registres
A.1.1 En el Llibre genealògic de la raça de gall i gallina empordanesa es podran
inscriure tots els animals que tinguin les característiques morfològiques definides en
el seu prototip racial i s’ajustin a la disposició d’aquesta reglamentació específica.
A.1.2 El Llibre genealògic de la raça de galls i gallines empordanesa 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 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.
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 fidelitat racial.
A.2.3 La qualificació, 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 major garantia de la identificació 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
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 tots els distintius d’identificació referits a l’animal en qüestió
i que han de correspondre’s amb els que exhibeixi l’individu mateix.
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A.2.6 S’estableixen, amb caràcter oficial, 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.
Qualificació 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 oficial.
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. Aquesta vigència pot ser prorrogada, a petició de
la Comissió d’inscripció, per resolució de la persona titular de la direcció general
competent en matèria de ramaderia del departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia.
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 qualificació 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 verifiqui la
filiació compatible del producte.
b) Els animals manquin de defectes determinants de desqualificació.
c) Els animals estiguin degudament identificats tal com descriu l’apartat 8
d’aquest annex.
A.5.2 Les cries inscrites romandran en aquest Registre fins al seu trasllat al RD,
sempre que compleixin els requisits que estableix l’apartat 6 d’aquest annex.
A.6 Registre definitiu (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 qualificació 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.
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 definitiu 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:
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80 punts, o més, en la seva qualificació morfològica.
Tenir almenys tres descendents inscrits al Registre definitiu.
b) Secció mascles: destinada als mascles que assoleixin els mèrits següents:
85 punts, o més, en la seva qualificació morfològica.
Tenir inscrits deu descendents al Registre definitiu.
B. Identificació i registre dels animals
B.1 Identificació dels animals
B.1.1 La inscripció dels animals als llibres genealògics requereix la identificació
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’identificació 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 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. Característiques dels animals
Per poder ser inscrits al Llibre genealògic, els exemplars de la raça de gall i gallina
empordanesa hauran de tenir els caràcters següents:
A.1 Aspecte general: aus d’elevada rusticitat, de talla mitjana, amb cresta
moderadament gran, les orelleres més aviat vermelles, i les potes de color groc.
De pes d’1,7 a 2,3 kg les gallines i 2,4 a 3 kg els mascles. Les gallines ponen ous
de 60 g mínim amb la closca de color marró rogenc bastant intens amb diferents
intensitats.
A.2 Morfologia del gall
A.2.1 Cap: curt, ample i arrodonit.
A.2.1.1 Cara: llisa i roja.
A.2.1.2 Cresta: senzilla, moderadament grossa, dreta, arquejada, ben assentada
damunt del cap, llisa, serrada amb cinc o sis dents planes i mitjanament curtes,
més petites l’última i la primera que les del mig. El lòbul posterior, amb la base
arquejada, té tendència a seguir cap a la nuca sense tocar-la. Amb apèndixs a cada
costat de la seva part posterior. S’ha de procurar que aquests tinguin forma plana.
La cresta vista per darrera ha de recordar una flor. És de color roig.
A.2.1.3 Barballeres: mitjanament grosses, arrodonides i de color roig.
A.2.1.4 Orelleres: moderadament allargades, lleugerament arrugades, ben juntes
al cap per la part alta i penjant la part baixa. De color roig, encara que es permet
1/3 de la seva superfície blanca, però ha de ser millor qualificat l’exemplar que la
tingui més roja.
A.2.1.5 Bec: curt, mitjanament arquejat, corbat, fort i de color corni rogenc.
A.2.1.6 Ulls: petits, arrodonits i amb l’iris de color mel.
A.2.2 Coll: regularment arquejat, curt, amb abundant esclavina descansant
sobre l’espatlla.
A.2.3 Tronc: mitjà, ample i profund; inclinat cap a la cua.
A.2.3.1 Dors: ample, de longitud mitjana, arrodonit i inclinat de davant cap
enrere; amb abundant flocadura de mitjana longitud.
A.2.3.2 Pit: ample, profund, allargat i amb les costelles ben arquejades.
A.2.3.3 Cua: mitjanament desenvolupada, ben poblada, oberta, amb dues plomes
més llargues, ben corbades (en forma de falç), inserides en angle comprès enter 45º
i 90º per damunt de l’horitzontal, però ha de ser millor qualificat com més a prop
dels 45º la tingui.
A.2.4 Extremitats
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A.2.4.1 Ales: grosses, portades inclinades de forma que la línia imaginària que va
des de la punta fins a terra formi amb aquest, un angle de 45º. Cenyides al tronc.
A.2.4.2 Cuixes: de longitud mitjana, vigoroses, visibles i amb el plomatge
cenyit.
A.2.4.3 Tarsos: mitjanament allargats, grossos, llisos, ben separats i lliures de
plomes. De color groc. Amb quatre dits forts, oberts i drets.
A.3 Morfologia de la gallina
S’assembla al gall, tenint en compte les diferències sexuals i que les ales són
portades més horitzontals, la cresta està caiguda cap a un costat des del mig cap
enrere, les barballeres són quasi rodones, l’abdomen és més voluminós i les orelleres
poden tenir blanc fins al 50% de la seva superfície, encara que s’ha de tendir que
la tonalitat de l’orellera sigui roja.
A.4 Varietats de color
A.4.1 Varietat roja
A.4.1.1 Color del gall: cap, part anterior del coll, dors, sella, pit, tronc i cuixes, roig
brillant, coll també roig amb punta de llança negra a la part central d’algunes plomes.
Cobertores grans de les ales roges. Cobertores petites roig brillant. Cobertores de
vol negres. Remeres primàries negres a la part superior del raquis i roja a la part
inferior. Remeres secundàries, roges a la part superior del raquis i negra la inferior.
Cua negra amb irisacions metàl·liques verdoses. Subplomissol, roig crema.
A.4.1.2 Color de la gallina: cap, part anterior del coll, dors, sella, pit, tronc i
cuixes roig. Coll roig amb negre a la part central d’algunes plomes. Cobertores
grans de les ales roges. Cobertores petites roig brillant. Cobertores de vol negres.
Remeres primàries negres a la part superior del raquis i roja a la part inferior. Remeres secundàries, roges a la part superior del raquis i negra la inferior. Cua negra.
Subplomissol, roig crema.
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.4.3 Varietat Rossa
A.4.3.1 Color del gall: cap, part anterior del coll, dors, sella, pit, tronc i cuixes ros
brillant, coll també ros brillant amb punta de llança negra, blau grisenca o blanca
a la part central d’algunes plomes. Cobertores grans de les ales rosses. Cobertores
petites ros brillant. Cobertores de vol negres, blau grisenques o blanques. Remeres
primàries negres, blau grisenques o blanques a la part superior del raquis i rossa
la inferior. Remeres secundàries amb la part superior del raquis rossa i negra, blau
grisenca o blanca la inferior. Cua negra, blau grisenca o blanca amb irisacions metàlliques verdoses. Subplomissol gris o quasi blanc en la modalitat cua blanca.
A.4.3.2 Color de la gallina: cap, part anterior del coll, dors, sella, pit, tronc i
cuixes ros. Coll ros amb negre, blau grisenc o blanc a la part central d’algunes
plomes. Cobertores grans i petites de les ales rosses. Cobertores de vol negres, blau
grisenques o blanques. Remeres primàries negres, blau grisenques o blanques a la
part superior del raquis i rossa la inferior. Remeres secundàries amb la part superior
del raquis rossa i negra, blau grisenca o blanca la inferior. Cua negra, blau grisenca
o blanca amb irisacions metàl·liques verdoses. Subplomissol gris o quasi blanc en
la modalitat cua blanca.
A.4.4. Varietat blanquirossa
A.4.4.1 Color del gall: cap i dors de color groc palla brillant. Pit i cuixes blanques
amb tons groguencs. Part anterior del coll blanca. Esclavina groc palla brillant amb
tons negres a la part central d’algunes plomes. Cobertores grans de les ales blanc.
Cobertores petites de les ales blanc esgrogueït brillant. Cobertores de vol negres.
Remeres primàries amb les barbes externes negres i blanques i les internes negres.
Remeres secundàries amb les parts externes blanques, les internes negres i els
extrems blancs. Flocadura amb flames negres. Cua negra amb reflexos metàl·lics
verdosos. Subplomissol crema quasi blanc.
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A.4.4.2 Color de la gallina: cap blanc. Dors, sella, pit, cuixes i tronc de color
crema pàl·lid. Coll groc palla brillant amb la part central de les plomes amb una taca
negra. Part anterior del coll blanca amb tons groguencs. Cobertores grans i petites
de les ales blanques Remeres primàries amb les barbes externes negres i blanques
i les internes negres. Cobertores de vol negres. Subplomissol crema quasi blanc.
A.4.5 Varietat aperdiuada
A.4.5.1 Color del gall: cap i esclavina de color groc daurat amb punta de llança
negra, blau grisenca o blanca a la part central d’algunes plomes. Dors i petites
cobertes alars de color roig daurat fosc brillant. Cobertores grans i cobertores
de vol negre, blau gris o blanc. Remeres primàries i secundàries negre, blau gris
o blanc, amb la zona externa de les remeres secundàries de color bru. Pit negre,
blau grisenc o blanc, així como les cuixes. Cua negra, blau grisenca o blanca.
Subplomissol gris.
A.4.5.2 Color de la gallina: cap i coll bru daurat. Cada ploma del coll porta una
flama negra, blau gris o blanca. Dors, espatlles i cobertores petites de les ales bru
uniforme amb marques negres, blau grisenques o blanques. Cada ploma d’aquestes
parts té el raquis y un ribet daurats. Cobertores grans i cobertores de vol negre,
blau gris o blanc. Remeres primàries i secundàries negre, blau gris o blanc, amb
la zona externa de les remeres secundàries de color bru esquitxat de negre, blau
gris o blanc. Pit i cuixes salmó. Cua negra, blau gris o blanca amb marques pardes.
Subplomissol gris clar.
A.5 Defectes que desqualifiquen
a) Blanc a les orelleres en més d’1/3 de la seva superfície en el gall i ½ en la
gallina.
b) Falta de coloració marró rogenca intensa en els ous.
c) Falta de clavell o apèndixs a la cresta.
d) Presència d’alguna ploma d’un altre color en la varietat blanca.
e) Presència de marques negres, grises o blanques a la part central de les plomes
del dors, cobertores de les ales i pit en les varietats rossa i roja.
f) Presència de marques negres o tons marró intens en les plomes del dors,
cobertores de les ales i pit en la varietat blanquirossa.
g) Color crema intens en la gallina de la varietat blanquirossa.
h) La posta d’un ou de pes inferior als 60 g a partir de les 52 setmanes de vida.
i) Els animals amb un pes fora dels intervals que dóna el patró.
j) Plomes en els tarsos.
B. Qualificació morfològica
B.1 Qualificació 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 qualificació seran els que a
continuació es detallen:
Tipus general: 10 punts.
Cresta: 10 punts.
Bec: 5 punts.
Cara: 4 punts.
Ulls: 3 punts.
Orelleres: 10 punts.
Barballeres: 5 punts.
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 desqualificats.
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B.3 La qualificació final de cada exemplar serà la suma dels resultats parcials.
D’acord amb aquesta qualificació final els animals quedaran classificats 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.
Insuficient (I): 64 punts o menys.
(11.277.080)
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