ORDE do 20 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases
reguladoras para a concesión de indemnizacións polo sacrificio obrigatorio
de animais en execución de programas e actuacións oficiais de vixilancia,
loita, control e erradicación das súas enfermidades, e se convocan para o
ano 2017. Consellería do Medio Rural. DOG Nº 249 (29/12/2016).
Obxecto
O obxecto desta orde é establecer as bases reguladoras para a concesión de indemnizacións polo
sacrificio obrigatorio ou morte de animais, ou pola destrución de produtos, no marco de programas
ou actuacións oficiais de vixilancia, loita, control ou erradicación de enfermidades animais, e pola
morte de animais no contexto das medidas de execución de actuacións sanitarias oficiais impostas
pola autoridade competente, ou como consecuencia directa de tratamentos, manipulacións
preventivas ou con fins de diagnóstico, así como nos demais supostos recollidos na Lei 8/2003, de
sanidade animal, e convocalas para o ano 2017.
Persoas beneficiarias
1. Poderán optar ás indemnizacións previstas no artigo 1 as persoas físicas e xurídicas e as
entidades sen personalidade xurídica que sexan titulares:
a) De animais que se sacrifiquen ou morran por resultaren reaccionantes ás probas diagnósticas de
tuberculose, brucelose, leucose e lingua azul no gando vacún, ovino e cabrún, ou por ter convivido
con animais enfermos e que sexan considerados sospeitosos polos veterinarios actuantes.
b) De animais e dos seus produtos de calquera especie, sacrificados/mortos e /ou destruídos por
motivos de sospeita e/ou confirmación da presenza dalgunha das encefalopatías esponxiformes
transmisibles.
c) De aves reprodutoras ou poñedoras da especie Gallus gallus e reprodutoras da especie
Meleagris gallopavo, sacrificadas por orde da autoridade competente dentro dos programas
nacionais de control de salmonela.
d) De aves sacrificadas por mor da declaración oficial dun foco de influenza aviaria ou de
enfermidade de Newcastle.
e) De porcos sacrificados/mortos por mor da declaración oficial dun foco de peste porcina clásica
ou de peste porcina africana.
f) De animais que se sacrifiquen/morran por resolución da autoridade competente en materia de
sanidade animal, afectados por enfermidades distintas das sometidas a programas sanitarios
oficiais.
g) De animais que morresen como consecuencia directa de actuacións, tratamentos e
manipulacións preventivas ou con fins de diagnóstico e, en xeral, de animais que morran no
contexto de medidas de execución de actuacións sanitarias oficiais impostas pola autoridade
competente.
Requisitos

1. Para os efectos de ter dereito ás indemnizacións reguladas nesta orde, as persoas titulares
implicadas e as explotacións gandeiras afectadas:
a) Cumprirán e seranlles de aplicación os contidos da normativa en vigor, citada a continuación,
que afecten directamente o correcto desenvolvemento dos programas e actuacións oficiais de
vixilancia, loita, control e erradicación de enfermidades dos animais: sobre sanidade animal,
identificación animal, movemento pecuario, benestar e alimentación animal, e a propia dos
programas nacionais de vixilancia, loita, control e erradicación de enfermidades dos animais.
b) Terán a obriga de cumprir o contido do artigo 17 do Real decreto 2611/1996, do 20 de
decembro, polo que se regulan os programas nacionais de erradicación de enfermidades dos
animais e, polo tanto, non estarán incursos en ningunha das circunstancias causantes da perda do
dereito á indemnización previstas no artigo 17.2 do citado Real decreto 2611/1996.
c) As explotacións afectadas estarán correctamente rexistradas na Comunidade Autónoma de
Galicia: en concreto, figurarán inscritas e con todos os seus datos actualizados no Rexistro Xeral de
Explotacións Gandeiras (Rega), establecido polo Real decreto 479/2004, do 26 de marzo, e no
Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia (Reaga), regulado no Decreto 200/2012, do 4 de
outubro, da Consellería do Medio Rural.
d) Será efectivo o sacrificio obrigatorio de todos os animais incluídos nas resolucións de sacrificio
ou/e de baleiro sanitario que fosen emitidas pola autoridade competente.
Contía das indemnizacións
1. As contías das indemnizacións serán as que estean en vigor en cada momento, segundo os
baremos ou prezos oficiais aprobados polo Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio
Ambiente.
2. No caso de indemnización por sacrificio decretado pola aparición dun foco de influenza aviaria
ou de enfermidade de Newcastle, a contía da indemnización será a fixada nos baremos
establecidos no Real decreto 823/2010, do 25 de xuño, polo que se establecen os baremos de
indemnización polo sacrificio obrigatorio dos animais obxecto dos programas nacionais de control
de salmonela en mandas de aves reprodutoras e poñedoras do xénero Gallus gallus, e de mandas
de pavos reprodutores, e mais no anexo II desta orde.
3. Para os casos en que, por cuestións sanitarias, a autoridade competente considere necesario
decretar o sacrificio obrigatorio de animais das especies bovina, ovina e cabrúa, afectados por
enfermidades distintas das sometidas a programas nacionais de vixilancia, loita, control e
erradicación, e para as cales non haxa un baremo xa aprobado, a contía das indemnizacións será a
sinalada no punto 1 anterior.
4. En caso de que se decrete o sacrificio obrigatorio de animais de especies distintas do bovino,
ovino e cabrún, afectados por enfermidades non sometidas a programas nacionais de vixilancia,
loita, control e erradicación, e para as cales non haxa un baremo xa aprobado, a contía dos
baremos de indemnización será a fixada no punto 2 anterior e no anexo II desta orde.
5. No caso dos produtos destruídos por motivo das encefalopatías esponxiformes transmisibles,
cando a aplicación dos prezos citados non acade o valor medio normal nos mercados de
referencia, farase unha taxación a prezo de mercado.

Prazo de presentación de solicitudes
1. A tramitación do procedemento de concesión das indemnizacións establecidas nesta orde
levarase a cabo durante todo o exercicio orzamentario do ano 2017.
2. O prazo para a presentación das solicitudes e, se é o caso, da correspondente documentación
complementaria será desde o día seguinte ao da data de publicación desta orde no Diario Oficial
de Galicia ata o día 30 de novembro de 2017, incluíndo ambas as dúas datas no cómputo do
prazo.

