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   Dipòsit legal: AND.2-2015

ordre ministerial del 25-02-2015 relativa a la 
convocatòria i a la publicació de les bases de 
la fira concurs nacional de mascles de la raça 
Bruna d’Andorra 2015.

Exposició de motius:
Atès que l’any 2014 es va celebrar el 3er concurs Nacional de mascles de la Raça Bruna d’Andorra,

Vist l’article 16 de la Llei de Govern, del 15 desembre del 2000

El Ministre d’Economia i Territori, en virtut de les competències que té assignades legalment,

Disposa

Article 1

Convocar la fira concurs nacional de mascles de la raça Bruna d’Andorra, que tindrà lloc el proper dijous 
9 d’abril del 2015, a la parròquia d’Andorra la Vella.

Article 2

Publicar les bases que regiran la fira concurs (Veure document Annex)

Disposició final
Aquesta ordre ministerial entrarà en vigor d’endemà de ser publicada al Butlletí Oficial del Principat 

d’Andorra.

Andorra la Vella, 25 de febrer del 2015

Jordi Alcobé Font 
Ministre d’Economia i Territori en funcions

Altres disposicions
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BASES FIRA CONCURS NACIONAL DE MASCLES DE LA RAÇA 
BRUNA D’ANDORRA 2015

CAPÍTOL 1. DATA

Article 1

La Fira concurs de mascles de la raça Bruna d’Andorra, organitzada pel Departament d’Agricultura, sota 
la presidència del seu ministre, i amb la col·laboració de l’Associació de Pagesos i Ramaders, tindrà lloc el 
dijous 9 d’abril del 2015 a Andorra la Vella.

CAPÍTOL 2. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ I D’EXPOSICIÓ

Article 2

El concurs és obert a tots els ramaders o grups de ramaders de les valls d’Andorra que presentin animals 
de les característiques següents:

4art CONCURS NACIONAL DE MASCLES DE LA RAÇA BRUNA D’ANDORRA
1a secció - Vedells de 6 a 12 mesos
2a secció - Mascles de 12 a 30 mesos
3a secció - Braus sementals de més de 30 mesos

NOTA: Per poder participar els animals han d’estar inscrits en el programa de selecció genètica de la raça 
bruna d’Andorra.

Article 3 
Una secció que no tingui la participació d’un mínim de 3 caps de bestiar de 2 propietaris diferents queda 
deserta.

Article 4 
Els animals participants han d’haver nascut al Principat. El propietari concursant els ha de tenir d’alta com 
a mínim un mes abans de la celebració de la fira. Es realitzarà la comprovació dels orígens dels animals 
(mitjançant les fitxes individuals).

Fora de la participació al concurs i només a títol d’exposició, es poden presentar animals de la raça Bruna 
d’Andorra.

Article 5 
Els caps de bestiar participants han de ser reconeguts i admesos pel Comitè Organitzador.

No s’admet la participació dels animals que durant l’any 2015 han estat al centre de selecció genètica de 
Villeneuve de Paréage.
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Article 6 
Els animals presents a la fira poden ser venuts al recinte de la mateixa fira.

CAPITOL 3. CONDICIONS SANITÀRIES

Article 7

Els animals han d’estar inscrits al Padral en un ramat qualificat com a oficialment indemne de tuberculosi, 
brucel·losi i leucosi enzoòtica bovina.

CAPÍTOL 4. PREMIS

Article 8

Per a cada secció d’animals

1r premi 280 euros
2n premi 120 euros
3r premi 90 euros

Tots els participants reben un distintiu commemoratiu.

Article 9

Es prima la participació en la fira concurs de la manera següent: 46,20 euros per cap de bestiar fins a la 
quantitat de quatre caps de bestiar (és a dir, 184,80 euros al ramader que dugui més de tres caps)

CAPÍTOL 5. TRANSPORT

Article 10 
El transport dels animals participants, de la cort o de l’explotació fins al lloc de la fira, és a càrrec del propietari 
del bestiar.

CAPÍTOL 6. DECLARACIÓ

Article 11

Per participar i/o exposar en aquesta fira concurs, la persona interessada ha d’adreçar, abans del dijous 
3 d’abril del 2015, una sol·licitud d’inscripció degudament signada al Departament d’Agricultura. Adjuntar 
les fitxes individuals corresponents.

Aquestes sol·licituds poden retirar-se al despatx del Departament d’Agricultura, Carrer de la Grau, edifici 
Prat del Rull, primera planta.

Article 12

Es considera nul·la tota declaració tramesa després de la data fixada a l’article 11, així com tota declaració 
il·legible o incompleta.



G
o

ve
rn

4/4

www.bopa.ad

4 de març del 2015Núm. 17

   Dipòsit legal: AND.2-2015

Article 13 
Les persones concursants són responsables de les seves declaracions i en particular de la indicació de les 
seccions dins de les quals han de concórrer els seus animals.

El Comitè Organitzador exclou del concurs els animals per als quals aquesta indicació sigui voluntària-
ment errònia.

CAPÍTOL 7. RECEPCIÓ DELS ANIMALS

Article 14 – Els animals han d’anar proveïts de dues cordes fortes, llargues i en bon estat. Els bovins 
mascles de més de 12 mesos han de portar, si és necessari, una anella nasal.

L’arribada dels animals s’efectua a les 9 hores del matí. Els animals han d’estar col·locats a les 10 hores.

CAPÍTOL 8. JURAT

Article 15 
El Jurat està format pels membres següents:

- un veterinari del Departament d’Agricultura que participa en el programa de selecció genètica de la 
raça bruna d’Andorra;
- un tècnic acreditat pel Departament d’Agricultura;.
- un tècnic del Groupe Gascon, organisme assessor del programa de selecció genètica de la raça bru-
na d’Andorra.
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