DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA
RESOLUCIÓ
De 10 de setembre de 1990, sobre reglamentació del Llibre genealògic de la raça Bruna dels Pirineus.
Vista la necessitat de disposar de les normes i els mitjans per tal de fer aplicable l'Ordre de 24
d'agost de 1990, per la qual es crea el Llibre genealògic de la raça Bruna dels Pirineus, una de les
poblacions bovines més significatives de la ramaderia catalana;
Atesa l'Ordre de 27 de novembre de 1984, per la qual es designa la Direcció General de Producció i
Indústries Agroalimentàries com a òrgan de gestió i intervenció oficial dels llibres genealògic a Catalunya,
HE RESOLT:
Article 1
S'aprova la reglamentació del Llibre genealògic de la raça Bruna dels Pirineus, que figura a l'annex
d'aquesta Resolució.
Article 2
2.1 Per a la realització de les tasques relacionades amb el Llibre genealògic de la raça Bruna dels
Pirineus podran sol·licitar la condició d'entitat col·laboradora, amb els drets i els deures que assenyala la
normativa vigent, les entitats d'àmbit d'actuació en tot el territori de Catalunya als estatuts de les quals
figuri la finalitat de col·laborar en el manteniment i la promoció d'aquesta raça.
2.2 Als efectes que assenyala el paràgraf anterior, les associacions interessades presentaran a la
Direcció General de Producció i Indústries Agroalimentàries, en un termini de cinquanta dies a partir de
l'entrada en vigor d'aquesta Resolució, una instància a la qual adjuntaran la documentació següent:
Estatuts de l'Associació.
Acord de la Junta pel qual assumeixen els drets i les obligacions de l'entitat col·laboradora, en el cas
de ser seleccionada, i designen la persona autoritzada per signar l'acord de col·laboració.
Personal i mitjans amb què compten per atendre la gestió i el desplegament de la reglamentació
específica.
2.3 La Direcció General de Producció i Indústries Agroalimentàries atorgarà la condició d'entitat
col·laboradora a aquelles associacions que compleixin els requisits que estableix aquesta disposició.
Article 3
Les funcions d'inspecció i control de la gestió del Llibre genealògic les exercirà el Servei de
Ramaderia de la Direcció General de Producció i Indústries Agroalimentàries.
Article 4
4.1 Es crea la Comissió d'Admissió, que estarà formada pels membres següents:
President: el cap del Servei de Ramaderia.
Inspector-director tècnic: nomenat pel director general de Producció i Indústries Agroalimentàries, a
proposta del president de la Comissió
Vocals:
Un tècnic responsable del programa de millora.
Dos representants dels ramaders criadors de la raça Bruna dels Pirineus.
4.2 Corresponen a la Comissió d'Admissió les tasques següents:
Estudiar les sol·licituds d'inscripció dels animal al registre auxiliar del Llibre genealògic.
Resoldre les reclamacions dels propietaris en relació amb la qualificació dels seus exemplars.
Proposar les actuacions i els programes a dur a terme per a la conservació, la millora i la difusió de la
raça, que ha d'adoptar la Direcció General de Producció i Indústries Agroalimentàries.
Decidir sobre les sancions que proposi l'entitat gestora.
La Comissió actuarà com a òrgan col·legiat, i adoptarà els acords per majoria El vot del president
serà de qualitat.
Barcelona, 10 de setembre de 1990
Jordi Peix i Massip
Director general de Producció i Indústries Agroalimentàries

ANNEX
Reglamentació del Llibre genealògic de la raça Bruna dels Pirineus
CAPÍTOL 1
Estructura del Llibre genealògic
Article 1
El Llibre genealògic de la raça Bruna dels Pirineus constarà dels registres següents:
Registre fundacional (RF).
Registre auxiliar (RA).
Registre de naixement (RN).
Registre definitiu (RD).
Registre de mèrits (RM).
Article 2
2.1 Registre fundacional: podran inscriure's en aquest Registre els animals mascles i femelles que
reuneixin els requisits següents:
Respondre al prototipus racial que s'inclou en l'annex.
Tenir almenys catorze mesos d'edat el mascle i dos anys les femelles.
Qualificació racial amb una puntuació mínima de 60 punts en les femelles i de 70 punts en el mascle.
2.2 A partir de l'entrada en vigor d'aquesta Resolució quedaran inscrits en el Registre fundacional de
la raça Bruna dels Pirineus tots els animals dels diferents registres de les associacions que compleixin
els requisits exigits per la Directriu CEE 77/504, de 25 de juliol, referent als animals de l'espècie bovina
de raça selecta per a reproducció.
Article 3
Registre auxiliar: en aquest Registre s'inclouran les femelles que, en possessió del caràcter racial i
mancades d'antecedents genealògics registrats, compleixin els requisits següents:
a) Tenir una edat no inferior als dos anys.
b) Tenir acreditat almenys un part.
c) Obtenir almenys 60 punts en la qualificació morfològica
S'estableixen tres categories segons el nombre de generacions anteriors de les quals hi hagi
constància registral:
Categoria A: no es coneix cap antecessor.
Categoria B: es coneix una generació completa.
Categoria C: es coneixen dues generacions completes.
Article 4
Registre de naixement: en aquest Registre s'inclouran totes les cries d'ambdós sexes, nascudes de
progenitors que pertanyin al RF o al RD, sempre que:
a) La declaració de cobriment o inseminació artificial de les seves mares s'hagi comunicat en el
termini de tres mesos de la inseminació o del canvi de semental.
b) La declaració del naixement s'hagi rebut abans del primer mes postpart i degudament
formalitzada.
Article 5
Registre definitiu: en aquest Registre podran inscriure's els animals procedents del Registre de
naixement en complir l'edat de dos anys les femelles i catorze mesos els mascles, amb els requisits
següents:
a) Ser descendents de pares inscrits al RF o al RD.
b) Haver obtingut una qualificació de 60 punts les femelles i 70 els mascles.
c) Tenir controlat un part.
Seran baixa d'aquest registre els reproductors mascles i femelles i la seva descendència quan es
comprovi que la seva qualificació genètica és negativa.
Article 6
Registre de mèrits: s'inscriuran en aquest Registre aquells animals que per les seves
característiques genealògiques, morfològiques i productives així ho mereixin.

Article 7
Registre de ramaderia
7.1 Per al registre d'animals al Llibre genealògic és obligació prèvia que la ramaderia figuri inscrita al
Registre de ramaderia de raça Bruna dels Pirineus.
7.2 El requisit que han de complir per a la seva inscripció és tenir un cens, com a mínim, de cinc
femelles reproductores.
7.3 Les ramaderies podran obtenir sigles d'identificació que tindran caràcter general per a tota la raça
a Catalunya.
Article 8
Per a l'inici de les actuacions prèvies a la inscripció dels animals en el Llibre genealògic, pel que fa a
animals que no estiguin inscrits en el registre de cap associació, s'estableix amb caràcter provisional un
Registre d'animals base, en el qual seran inscrits tots aquells animals que reuneixin un mínim de
característiques morfològiques pròpies de la raça i pertanyin a ramaderies que s'integrin en el programa
de millora.
Els animals inscrits en aquest Registre que siguin qualificats favorablement i considerats aptes
d'acord amb el programa de millora establert podran passar a formar part del Registre fundacional.
Els fills d'aquests animals, encara que els seus antecedents no hagin estat inscrits al RF, però
compleixin les directrius del programa de millora i siguin qualificats favorablement, podran passar
directament al Registre auxiliar categoria B.
Article 9
S'estableixen com a característiques morfològiques de la raça Bruna dels Pirineus les que figuren en
el capítol 4 d'aquest annex.
CAPÍTOL 2
Identificació dels animals
Article 10
10.1 Els animals inscrits en qualsevol dels registres esmentats aniran degudament identificats, i serà
obligatori el tatuatge per las que figurin inscrits al RD o al RA. El tatuatge es farà a la cara interna de
l'orella dreta, amb el número d'inscripció als esmentats registres.
10.2 La identificació individual per tatuatges es realitzarà sota la responsabilitat de l'entitat que
gestiona el Llibre genealògic, en un termini de tres mesos des de la data del part o de l'acceptació per
part de la comissió de la inscripció al RA.
10.3 El tatuatge pot coexistir amb cròtals.
CAPÍTOL 3
Registre d'exemplars
Article 11
11.1 La inscripció dels exemplars als registres a què fa referència l'article 10.1 es farà d'acord amb el
procediment següent:
a) L'interessat presentarà la sol·licitud d'inscripció als registres del Llibre genealògic a l'entitat
col·laboradora de la Direcció General de Producció i Indústries Agroalimentàries, la qual ordenarà la
inspecció dels animals i la realització del tatuatge.
b) L'interessat rebrà, si s'escau, certificació acreditativa de la inscripció al registre corresponent
mitjançant un document en el qual figuraran el número de registres i les quatre generacions ascendents
de les quals hi hagi constància en el registre.
c) Els propietaris comunicaran a l'entitat responsable de la gestió del Llibre genealògic les
modificacions que s'originin: baixes, canvi de propietari i/o municipi, etc., en el termini d'un mes a partir
de la seva producció.
11.2 L'accés a les dades del Registre queda reservat a l'entitat responsable esmentada, i la sol·licitud
d'informació sobre aquest Registre només la podran fer les autoritats competents o els propietaris de
l'animal en relació amb la pròpia genealogia.

CAPÍTOL 4
Característiques morfològiques de la raça Bruna dels Pirineus
Article 12
Característiques generals
La raça Bruna dels Pirineus pertany al tronc alpí. De proporcions harmòniques i eumètriques amb
tendència longilínea. Rústica, bona pasturadora i de precocitat mitjana. En el seu hàbitat natural s'explota
per a la producció càrnia en règim extensiu.
Article 13
Característiques regionals
13.1 Cap i coll: cap de proporcions mitjanes i proporcionades, front ample i pla, mandíbula forta i ben
dibuixada. Orelles de mida grossa amb molts pèls blanquinosos a la part interna. Perfil recte; es poden
acceptar perfils lleugerament còncaus.
Morro ample i net i narius amplis.
Ulls grans, vius i mai enfonsats.
Banyes en forma de lira baixa, de secció rodona, de color blanquinós i amb punta negra.
Coll recte i de llargada mitjana en les femelles. Més curt i lleugerament convex a la línia superior en
els mascles. En ambdós sexes el coll ha de ser marcat; s'admet una papada sinuosa, no exagerada.
13.2 Cos, pit i tòrax: cos harmònic. Pit ample i profund i costelles planes, amples i ben arquejades.
Ventre ben desenvolupat, llarg i profund.
13.3 Creu, dors i lloms: creu poc elevada, poc marcada i ampla. Línia dorsal uniformement recta.
Lloms rectes i amples, moderadament llargs.
13.4 Gropa i cua: gropa ben desenvolupada i horitzontal. Cua d'inserció ben marcada i naixement en
línia amb la gropa; descriu un arc suau, sense introduir-se en ísquiums. En els mascles, l'arc
lleugerament més aixecat.
13.5 Òrgans genitals i sistema mamari: testicles ben desenvolupats. Braguer de volum mitjà i ben
implantat. Mugrons de mida mitjana i implantació ampla. Són admissibles quarterons davanters
lleugerament més desenvolupats que els posteriors.
13.6 Extremitats i aploms: extremitats de longitud mitjana, i fortes. Amb ossos, lligaments i
articulacions ben definides.
Els diàmetres ossis de tipus mitjà. Amb musculatura ben desenvolupada i perfils convexes. Cuixes
ben descendides.
Aploms rectes frontalment i equilibradament angulats a la visió lateral. Haurà de corregir-se la
tendència a la disminució d'angulació (potes rectes).
Peülles rodones i tancades. Unglots forts i simètrics. Travaillons mitjans i correctament angulats.
13.7 Pell, pèl, capa i mucoses: pell rosada o bruna, de tonalitat més clara que la capa; gruixuda,
elàstica i mòbil.
El pèl és fi i espès, de llargada uniforme. Borló de la cua més fosc que la capa.
Capa de color bru, amb diferents tonalitats uniformes. Presenta degradacions cromàtiques a nivell
dels ulls i morro, aixella, braguer, baix ventre, cara interna de les extremitats i periné. En la línia dorsal és
freqüent llistó degradat; és més marcat en els mascles.
Mucoses rosades i musell negre.
Unglots uniformement pigmentats, d'intensitat variable.
Article 14
Mesures zoomètriques
Femelles adultes (més de 45 mesos i dos parts):
Mida mitjana.
Pes mitjà: 550-600 kg.
Alçada a la creu: 131 cm.
Perímetre toràcic: 188cm.
Diàmetre coxofemoral: 48 cm.
Article 15
Caràcters eliminatoris
Animal bast i poc equilibrat.
Animal excessivament petit.
Cap gran.

Coll amb "cop de destral" molt marcat.
Caràcter cul-gros a les femelles.
Sistema mamari molt caigut i/o tubular.
Extremitats curtes, bastes i rectes.
Pell blanca, negra o taques.
Capa amb coloracions diferents al bru, tacades o atigrades.
Pèl llarg i ondulat i tupès.
Llistó negre a la línia dorsal.
Musell rosat i mucoses negres.
Article 16
Línies de millora
Braguer de tipus lleter o defectuós.
Mugrons exageradament llargs i grossos.
Mucoses negres.
Papades exagerades.
Article 17
Qualificació morfològica
17.1 S'efectuarà per regions segons una valoració d'u a deu, ponderada amb els coeficients
següents:
Cap i coll: 0,5.
Pit, espatlla i tòrax: 1,5.
Creu, dors i llom: 1.
Gropa i cua: 1,5.
Cuixes: 1.
Genitals i braguer: 1.
Mida: 1.
Harmonia: 1.
Potes i aploms: 1.
Capa: 0,5.
17.2 Per tal de poder ser inscrits en el Registre fundacional, la valoració total obtinguda per la suma
de les puntuacions de cada regió, una vegada aplicats els coeficients, haurà de ser superior a 60 punts.
17.3 Per a la inscripció al Registre definitiu, les puntuacions hauran d'assolir un mínim de 60 punts
per femella i 70 punts per mascle.
17.4 En tots els casos seran eliminats els animals que resultin qualificats amb menys de 4 punts a
qualsevol regió, abans d'aplicar els corresponents coeficients.
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