
 
Concello de Ribeira de Piquín

BANDO

AXUDAS POLO SACRIFICIO OBRIGATORIO DE ANIMAIS

O xoves día 18 de xaneiro saíu publicada no DOG a orde da Consellería do Medio Rural para a 
concesión de indemnizacións polo sacrificio obrigatorio de animais.

BENEFICIARIOS 

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  os  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.
h) Os demais supostos recollidos na Lei 8/2003, de sanidade animal, e na normativa 
estatal  e  da  Unión  Europea  de  desenvolvemento  dos  programas  e  das  actuacións 
sanitarias de vixilancia, loita, control e erradicación de cada enfermidade.

CONTÍA

As  contías  das  indemnizacións  serán  as  que  estean  en  vigor  en  cada  momento 
segundo os  baremos  ou prezos  oficiais  aprobados  polo  Ministerio  de  Agricultura  e  Pesca, 
Alimentación e Medio Ambiente.

PRAZO  : 

O prazo para a presentación de solicitudes será desde o día seguinte ao da publicación 
desta orde no DOG ata o día 30 de novembro de 2018.

Para calquera información contactar  coa Axente de Emprego e Desenvolvemento Local  no 
Concello de Ribeira de Piquín, que estará á súa disposición os xoves e os venres de 9:00 a 
14:00 horas.

Ribeira de Piquín 19 de xaneiro de 2018.
O Alcalde.

Asdo.- Roberto Fernández Rico
DOCUMENTO ASINADO ELECTRÓNICAMENTE
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