PROGRAMA SANITARIO E DE BENESTAR ANIMAL
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PROGRAMA SANITARIO

1.1

LEXISLACIÓN DE REFERENCIA
-

Lei de Sanidade Animal 8/2003, do 24 de abril.

-

Real Decreto 599/2011, de 29 do abril, polo que se establecen as bases do plan de vixilancia
sanitaria do gando porcino.

-

Real decreto 360/2009, do 23 de marzo, polo que se establecen as bases do programa
coordinado de loita, control e erradicación da Enfermidade de Aujeszky.

-

Real Decreto 650/1994, do 15 de abril, po lo que se establecen medidas xerais de loita contra
determinadas enfermidades dos animais e medidas específicas contra a enfermidade vesicular
porcina. Aplicación nacional da Directiva 92/119/CEE, do 17 de decembro.

-

Real Decreto 1314/2007, do 5 de outubro, polo que se modifica o Real Decreto 650/1994.

-

Real Decreto 526/2014, do 20 de xuño, polo que se establece a lista de enfermidades dos
animais de declaración obrigatoria e se regula a súa notificación.

-

Real Decreto 546/2003, do 9 de maio po lo que se establecen disposicións específicas de loita
contra a Peste Porcina Africana

-

Real Decreto 1071/2002, do 18 de outubro, polo que se establecen as medidas mínimas de
loita contra a Peste Porcina Clásica.

1.2

CONTROIS SEROLÓXICOS DA PESTE PORCINA (CLÁSICA E AFRICANA), EN
ENFERMIDADE VESICULAR PORCINA E ENFERMIDADE DE AUJESKY

Faranse controis serolóxicos nos reprodutores e na ceba, se é o caso, coa periodicidade e
porcentaxe establecidos na normativa vixente ao respecto, que será como mínimo ANUAL.
No caso da Peste Porcina Clásica (PPC) e a Peste Porcina Africana (PPA) só se realizaran
controis se así o require a Autoridade Competente.
Para a Enfermidade de Aujeszky deberanse realizar os controis correspondentes segundo a
súa clasificación zootécnica.
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1.2.1

EXPLOTACIÓNS DE PRODUCIÓN QUE NALGÚN MOMENTO ENVÍEN ANIMAIS PARA
VIDA

Deberán realizar no efectivo reprodutor controis serolóxicos periódicos, de acordo cunha mostraxe,
para determinar a presenza da enfermidade suposta cunha prevalencia mínima do 5% e un grao de
confianza do 95%, cun intervalo máximo

entre eles de 170 días naturais, a excepción das

explotacións cualificadas como indemnes ou oficialmente indemnes.
1.2.2

EXPLOTACIÓNS DE PRODUCIÓN CUALIFICADAS COMO A3 OU A4

Realizarán anualmente, polo menos, un control serolóxico dos reprodutores, con resultado negativo
fronte á gE do virus da Enfermidade de Aujeszky, nun número de animais que garanta, cun nivel de
confianza do 95%, detectar a presenza da enfermidade se a súa taxa de prevalencia é, como mínimo,
do 5%.
1.2.3

CEBADEIROS E EXPLOTACIÓNS DE TRANSICIÓN DE LEITÓNS

Realizarán polo menos un control ao ano fronte a esta enfermidade, cunha fracción de mostraxe
95/10. Estes controis poderanse facer ben na explotación ou ben no matadoiro.
En canto a Enfermidade Vesicular Porcina (EVP) realizarase a mostraxe para control serolóxico en
función do tipo de explotación:
1.2.4

EXPLOTACIÓNS EXTENSIVAS CON VENDA DE REPRODUTORES

Realizarase un control serolóxico cada semestre cunha fracción de mostraxe sobre reprodutores do
95/10, preferentemente cada vez sobre animais diferentes e representativos de todas as idades.
Estes controis realizaranse conxuntamente cos controis cuadrimestrais rutineiros previstos na
normativa de control da Enfermidade de Aujeszky, de tal xeito que cada un dos dous controis de EVP
a realizar no ano coincidan en semestres diferentes.
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1.2.5

EXPLOTACIÓNS EXTENSIVAS CON REPRODUTORES DENDE AS QUE SE TRASLADEN
UNICAMENTE

PORCOS

DE

PRODUCIÓN

CARA

A

OUTRAS

EXPLOTACIÓNS,

INCLUÍDOS OS MATADOIROS.
Realizarán un control serolóxico anual cunha fracción de mostraxe sobre reprodutores do 95/10,
preferentemente cada vez sobre animais diferentes e representativos de todas as idades.
Os controis realizaranse conxuntamente coas mostraxes anuais rutineiras establecidas na normativa
de control da Enfermidade de Aujeszky.
En todo caso se pretenden vender porcos de cría cara outra explotación de Porco Celta deberán ter
chequeados todos os reprodutores fronte a EVP e Aujeszky con resultado negativo nos últimos 4
meses antes do movemento.
1.2.6

CEBADEIROS E EXPLOTACIÓNS DE TRANSICIÓN DE LEITÓNS.

Os animais procederán de explotacións que houberan realizado os controis periódicos descritos, con
resultados satisfactorios.
Táboas da mostra requirida para detectar a presenza de enfermidade nunha explotación.
Cálculo do tamaño de mostra necesario para detectar a prevalencia do 2%, cun grao de confianza do
95%.

Censo total

Censo a controlar

1-50
51-70
71-100
101-200
201-1200
>1200

Todos ata un máximo de 48
62
78
105
138
145

Cálculo do tamaño de mostra necesario para detectar a prevalencia do 5%, cun grao de confianza do
95%.
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Censo total

Censo a controlar

1-25
26-30
31-40
41-50
51-70
71-100
101-200
201-1200
>1200

Todos
26
31
35
40
45
51
57
59

Cálculo do tamaño de mostra necesario para detectar a prevalencia do 10%, cun grao de confianza do
95%.

Censo total

Censo que debe controlarse

1-15
16-20
21-40
41-100
101-250
251-1.000
+ de 1.000

Todos
16
21
25
27
28
29

As mostras serán remitidas ao laboratorio de análise acompañadas do seu correspondente INFORME,
no que constará:

-

DATOS DA MOSTRA: identificación correcta, data de obtención, conservación, datos do
animal, tratamentos aplicados (se fora o caso).

-

DATOS DA ENFERMIDADE (en caso necesario): número e idade de animais afectados,
ubicación dos animais, tempo transcorrido dende o inicio do proceso na explotación.

-

DATOS DA EXPLOTACIÓN: censo de animais e especie á que pertencen, incorporacións de
animais novos (se é o caso), tipo de estabulación e alimentación, pautas de vacinación e
desparasitación.

Dado que no programa coordinado de loita, control e erradicación da Enfermidade de Aujeszky se
establece que os controis se realizarán sobre un número de animais que garanta cun 95% de
probabilidade detectar a enfermidade se a prevalencia desta é do 5 % (mostraxe 95/5), en tanto que
no programa de vixilancia de EVP se sinala que os controis se realizarán sobre un número de animais
que garanta con un 95% de probabilidade detectar a enfermidade se a prevalencia desta é do 10 %
(mostraxe 95/10), cando estes controis se fagan simultaneamente na folla de toma de mostras
marcaranse como animais a revisar todos os mostrexados para o control da EA, e só os
que correspondan segundo a escala 95/10 para o control da EVP.
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1.2.7

REMISIÓN DE MOSTRAS

É fundamental que as mostras de sangue se tomen evitando a hemólise e que desoren
adecuadamente a temperatura ambiente. Unha vez desoradas débense manter en refrixeración e
remitirse o antes posible ao laboratorio.

LABORATORIO DE SANIDADE E PRODUCIÓN ANIMAL DE GALICIA
Avenida de Madrid, 77
27002 - LUGO
Tlf. 982 221750 - Fax 982 221348
ldsepa.lu.agri@xunta.es

1.2.8 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS SEROLÓXICOS

-

O resultado NEGATIVO nun diagnóstico serolóxico indica que o animal non estivo en
contacto co axente infeccioso (ou ben que aínda non desenvolveu inmunidade). Non é en
absoluto un resultado definitivo.

-

O resultado POSITIVO indica que o animal estivo en contacto co axente, pero non
saberemos si a infección é recente ou antiga (a presenza de anticorpos non sempre
significa infección activa). Si é un resultado definitivo.

1.2.9

PROGRAMA DE CONTROL FRONTE A ENFERMIDADE DE AUJESZKY

Seguiranse as pautas establecidas na normativa legal vixente ao respecto.
O Real decreto 360/2009, do 23 de marzo, polo que se establecen as bases do programa coordinado
de loita, control e erradicación da Enfermidade de Aujeszky, establece as seguintes obrigas:

-

Dispoñer dun veterinario responsable de dito programa, responsable do seguimento do
programa de vacinación e da anotación e comunicación das vacinas, así como, no seu caso,
da acreditación da realización dos controis sanitarios.

-

Cumprir a pauta de vacinación, segundo o tipo de explotación.

-

O titular ou responsable dunha explotación de produción que leve máis de 12 meses
consecutivos coa clasificación A2, deberá iniciar o proceso de cualificación sanitaria dela.
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1.2.10 PROFILAXE VACINAL
A vacinación farase con vacinas autorizadas pola Axencia Española de Medicamentos e Produtos
Sanitarios. Será VACINA MARCADA gE(-), viva atenuada e inactivada. O efecto das vacinas fai
descender os casos clínicos, a duración da excreción e diseminación vírica, pero non evitan o
establecemento de infeccións latentes.
1.2.11 PROFILAXE SANITARIA

-

Comprobación da orixe e do estado sanitario de animais novos (CORENTENA);

-

Limitación do tránsito de persoas de fóra da granxa;

-

Medidas de bioseguridade (control de entradas e saídas de persoal, cambio de roupa e
calzado, pediluvios e esclusas de entrada);

-

Separación de porcos por idades e fases de produción.

O Programa de Erradicación especifica o que se deberá facer nas granxas afectadas: despoboación e
repoboación, programa de mostraxe serolóxica, sacrificio de reprodutoras seropositivas (e sacrificio
total en granxas con novos brotes), destete segregado e vacinación intensiva, con introdución de
porcas de reposición seronegativas.
Serán esenciais:

-

O control de movemento de animais, instalacións e persoas;

-

Unha estreita cooperación entre veterinarios e produtores.

1.2.12 APLICACIÓN DA VACINA
O encargado da aplicación da vacina será o propio veterinario/a responsable da A.D.S.G. ou ben o
gandeiro/a responsable dos animais, previa prescrición veterinaria da vacina. A protección nos animais
sans aparece tras 48 horas post-vacinación, aínda que os niveis óptimos inmunitarios non se detectan
ata pasados 7 días.

-

Reconstituír a vacina inxectando cunha xiringa conectada a unha agulla uns 5 ml de
disolvente no frasco que contén o liofilizado, resuspender e aspirar;
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-

Reintroducir a suspensión no frasco que contén o resto do disolvente, mesturar ben axitando
suavemente, asegurando unha completa reconstitución do liofilizado, e inocular;

-

Inxección intramuscular (músculos do pescozo) dunha dose de 2 ml/animal;

-

Administrar a vacina nun prazo máximo de 1 hora tras ser reconstituída.

1.2.13 PROGRAMA VACINAL

REPRODUTORES ADULTOS

Vacinación 3 veces ao ano, simultaneamente e a intervalos regulares

LEITÓNS
CEBÓNS

1ª Vacinación: entre 10 e 12 semanas de vida.
2ª Vacinación: de 3 a 4 semanas despois.
Revacinación polo menos 2 veces durante o período de crecemento ao
engorde.
Os animais de máis de 6 meses de idade serán vacinados cunha terceira
dose ao cumprir esa idade, e serán revacinados cada 4 meses ao saír da
explotación.

FUTUROS REPRODUTORES

Deberán ter sido vacinados polo menos 3 veces antes de entrar no ciclo
reprodutivo, administrándose a terceira dose nas 21-24 semanas de
vida.

ANIMAIS ADQUIRIDOS PARA
REPOSICIÓN

Vacinación á chegada á explotación e revacinación ao mes seguinte.
Continuar coa pauta xeral de reprodutores adultos.

O Porco Celta é un animal de crecemento lento, a ceba prolóngase xeralmente ata os 12, 14 meses
polo que se vacinarán con 6, 10 e 14 meses.
As explotacións poderán solicitar á Autoridade Competente

exceptuar da vacinación os animais

maiores de seis meses mantidos en explotacións extensivas de ceba que nun prazo máximo de 30
días naturais desde a finalización do último intervalo de catro meses se destinen a matadoiro.
TEMPO DE ESPERA DA VACINA: 0 días.
No caso de darse un foco de Enfermidade de Aujeszky nunha explotación, aconséllase a vacinación de
todo o efectivo (porcas, verróns e leitóns) cunha dose.

PRECAUCIÓNS

Vacinar unicamente animais sans, usar material estéril para a
administración e gardar a vacina entre 2 e 8 °C ao abrigo da luz (non
conxelar);
Destrución dos materiais sobrantes por un procedemento autorizado.

Todas as vacinacións realizadas quedarán anotadas no Libro de Rexistro de Tratamentos da
explotación, indicándose o nome comercial da vacina, o lote, a data de vacinación e o número de
animais vacinados (coa identificación de cada un cando corresponda).
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1.3

PROGRAMA DE CONTROL DE PARÁSITOS INTERNOS E EXTERNOS

Os FACTORES AMBIENTAIS, tanto naturais (condicións que definen a vida nun área xeográfica) como
artificiais (manexo dos cultivos, prácticas zootécnicas, agricultura biolóxica, alimentación) condicionan
a presenza de distintas especies de parasitos. En EXTENSIVO aparecen enfermidades nas que
interveñen hospedadores intermediarios (como caracois ou miñocas), mentres que en INTENSIVO son
máis propicias as enfermidades provocadas por parasitos de ciclo directo moi rápido, que non precisan
destes (como os protozoos).
Por outra banda, é importante ter en conta que a MALNUTRICIÓN é un factor que predispón aos
animais á aparición de certas parasitoses: un balance alimenticio anómalo e desequilibrado pode
potenciar certas enfermidades. É desexable que os animais estean ben alimentados para ter o sistema
inmune máis fortalecido.
1.3.1

-

IMPORTANCIA ECONÓMICA E SANITARIA DAS ENFERMIDADES PARASITARIAS
É importante que o propio animal manteña un adecuado estado de saúde (aínda que na
especie porcina o valor individual ten menor consideración que o do colectivo);

-

A nivel económico, a parasitación provoca diminución da produción e do rendemento, tanto
por MERMAS DIRECTAS (mortalidade, sacrificio forzoso, decomisos) como INDIRECTAS
(diminución do rendemento, gastos en atención veterinaria, repercusión sobre o benestar
sanitario, alteracións dixestivo-metabólicas, perdas de peso).

A influencia das parasitoses depende da fase produtiva:

REPRODUCIÓN

Diminución da fertilidade
Aumento do intervalo entre partos
Abortos

RECRIA

Diminución do índice de conversión do penso
Raquitismo

PRODUCIÓN

Diminución da ganancia de peso
Diminución na produción de carne e de leite

-

A nivel sanitario, polo risco de aparición de ZOONOSES (conxunto de enfermidades que se
transmiten entre os humanos e outros vertebrados). Poden ser por INXESTIÓN DIRECTA de
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produtos do animal (pezas cárnicas insuficientemente cociñadas), por TRANSMISIÓN ENTRE
VERTEBRADOS, por VECTORES INVERTEBRADOS (insectos, ácaros), ou por CONTACTO cun
medio inerte (solo, utensilios, alimentos), na maioría dos casos, por falta de hixiene.
Os grandes signos ligados ás enfermidades parasitarias son INESPECÍFICOS:

-

DIARREA (no caso de aparecer DIARREAS NEONATAIS soen estar provocadas por diferentes
axentes patóxenos, entre eles Cryptosporidium parvum, Salmonella spp., Escherichia coli,

Clostridium perfringens e Rotavirus);

1.4

-

ANEMIA;

-

CAQUEXIA (adelgazamento);

-

Outros (distrofias óseas, síntomas neurolóxicos, lesións na pel…).

PRINCIPAIS PARASITOSES INTERNAS QUE AFECTAN AO GANDO PORCINO
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1.5

PRINCIPAIS PARASITOSES EXTERNAS QUE AFECTAN AO GANDO PORCINO

1.6

DIAGNÓSTICO DAS PARASITOSES

O gandeiro/a será o encargado de informar ao veterinario/a responsable de calquera alteración
significativa nos animais compatible con parasitoses (diarrea, mal pelaxe, adelgazamento, prurito,
escamación da pel…). Realizaranse inspeccións e mostraxes aleatorias (principalmente de feces, ou
sangue se fora necesario) dun número representativo de animais para avaliar o estatus sanitario da
explotación en canto a parasitoses, e en caso afirmativo procederase á aplicación dos tratamentos
recomendados en función do axente implicado.

1.7

DIAGNÓSTICO LABORATORIAL

a) DIRECTO (detecta a presenza do parasito ou os seus produtos por diversas técnicas):

-

Análise Coprolóxica (a máis usada): detecta ovos, ooquistes ou os propios parasitos nas
feces.

-

Análise Dermatolóxica: tegumento, pel e escamas, cerume.
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-

Diagnóstico Hematolóxico: busca de parasitos intra ou extracelulares.

-

Diagnóstico Histolóxico: no laboratorio de anatomía patolóxica (por exemplo, análise de
pezas cárnicas para previr infección por Trichinella spiralis).

b) INDIRECTO (busca no hospedador a resposta ao parasito):

-

ELISA-indirecto: detección de anticorpos que se producen en resposta a determinados
antíxenos parasitarios (principalmente no soro sanguíneo).

-

ELISA-directo (ELISA-sandwich ou ELISA-dobre): intenta evidenciar a presenza do parasito
ou dos seus produtos, por detección de antíxenos circulantes (principalmente no soro
sanguíneo). Un POSITIVO indica co 100 % de posibilidades que o animal presenta o parasito.
Ten a vantaxe, fronte ás técnicas coprolóxicas, de que se evitan os tempos de espera ata que
aparecen os parasitos nas feces (coas migracións intraorgánicas, que son moi lesivas).

1.8

INTERPRETACIÓN DE DIAGNÓSTICO PARASITOLÓXICO
-

O resultado NEGATIVO non indica inexistencia de carga parasitaria, pode haber presenza de
formas inmaduras, hipobióticas, resistencia do hospedador, eliminación irregular, distribución
irregular nas feces…

-

O resultado POSITIVO identificando un axente parasitario indica a infestación do animal e de
todos os que o rodean. Sempre que exista reconto parasitario, por pequeno que sexa, haberá
que tomar medidas hixiénico-sanitarias e de saneamento do medio, para cortar o ciclo do
parasito. Se existen manifestacións clínicas visibles adoptaranse medidas terapéuticas
urxentes.

1.9

MEDIDAS XERAIS DE CONTROL DE PARÁSITOS INTERNOS

É importante recordar que ó tratarse na maioría dos casos de animais en réxime EXTENSIVO ou
SEMIEXTENSIVO, a probabilidade de infestación parasitaria é maior que nos casos de produción
intensiva, polo que dende a A.D.S.G. se formará aos gandeiros na rutina de desparasitar de xeito
PREVENTIVO con certa frecuencia, adecuando o produto, a dose e os tempos de espera a cada caso
particular. A desparasitación preventiva farase preferentemente empregando produtos que se
apliquen por VÍA ORAL (a poder ser mesturados co alimento, nas doses recomendadas) e con AMPLO
ESPECTRO DE ACTIVIDADE (eficaces fronte ás principais especies de parasitos). En casos de aparecer
outras patoloxías estableceríase o tratamento adecuado a cada caso.
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Amplo espectro de actividade (eficaz fronte a distintas formas parasitarias)
Amplo marxe de seguridade (dose empregada non tóxica)
PROPIEDADES DO
ANTIPARASITARIO IDEAL

Rápido metabolismo e excreción (que non se almacene)
Non debe deixar residuos na carne nin no leite
Fácil administración
Prezo razoable

1.10

MEDIDAS XERAIS DE CONTROL DE PARÁSITOS EXTERNOS

-

Seguir as indicacións do fabricante en canto a dose e repetición de cada produto;

-

Uso de insecticidas de modo preventivo;

-

Rociado ou pulverización dos animais afectados preferentemente en días cálidos;

-

Respectar SEMPRE os tempos de espera de cada produto.

1.10.1 RECOMENDACIÓNS
Os tratamentos deben darse de xeito responsable e por prescrición veterinaria. Pode ser que aparezan
RESISTENCIAS polo mal uso dos fármacos antiparasitarios, polo que diminúe a eficacia, nas zoonoses
acaban transmitíndose ao hospedador e logo debe aumentarse a dose para que sexa eficaz.

-

Débense usar produtos non contaminantes para o medio;

-

Métodos de hixiene adecuados (guantes) para non contaminarse con formas parasitarias;

-

Eliminación de excretas (xurros): eliminación de ovos nas feces, perigo de transmisión de
enfermidades;

-

Desinfección química: sobre todo en condicións de estabulado.

Nas prácticas de manexo, con respecto ao PASTOREO:

-

Separar os animais por idade (separar adultos dos máis novos);

-

Evitar deficiencias alimentarias;

-

Separar distintas especies (nos casos de explotacións nas que existan): PASTOREO
SECUENCIAL, que evita que o parasito ataque ao novo hospedador;

-

Pastoreo rotacional;

-

Alternancia de cultivos.
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1.10.2 NORMAS DE PREVENCIÓN DE ZOONOSES

NORMAS DE PREVENCIÓN DE ZOONOSES
Hixiene escrupulosa

Uso de guantes
Eliminación de restos e desperdicios animais

Cociñado (procesado) de alimentos

Tratamentos suficiente (cocción, conxelación)
Non dar como alimento restos animais crus

Excretas animais e humanas

Eliminación correcta

Evitar contaminación con ovos - ooquistes

Luvas de traballo na terra

1.11

PROGRAMA DE DESINFECCIÓN, DESINSECTACIÓN E DESRATIZACIÓN

1.11.1 DESINFECCIÓN
Ten a finalidade da destrución de xermes patóxenos naqueles ambientes que poden xerar un
determinado risco, e pode realizarse mediante a utilización de axentes físicos e químicos, sendo os
compostos oxidantes clorados (LIXIVIAS, HIPOCLORITOS...) os máis utilizados.
A desinfección debe estar integrada no PROGRAMA DE LIMPEZA que necesariamente debe de existir,
realizarase principalmente con produtos de AMPLO ESPECTRO de actividade e seguindo as indicacións
do fabricante.
Biodegradabe e atóxico
Seguro para animais, usuarios e equipos
Acción bactericida rápida
Actividade residual superior a dous días
CARACTERÍSTICAS DUN
BO DESINFECTANTE

Activo baixo condicións de suciedade e en presenza de materia orgánica
Efectivo a altas e baixas temperaturas
Economía no seu emprego
Amplo espectro antibacteriano
Actividade fronte a virus
De uso agradable
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LIXIVIA
COMPOSTOS IODADOS
ÁCIDOS
BÁSICOS (SOSA CAÚSTICA)
TIPOS DE PRODUTOS
DESINFECTANTES

FORMALDEHIDO
AMONIO CUATERNARIO
FENOL
COMPOSTOS DE MONOPERSULFATO
COMPOSTOS OSIXENADOS (PERÓXIDOS)

Exemplos: DESPADAC, FINVIRUS, SANITAS FORTE VET…
Son produtos que combinan en proporcións e formas adecuadas aldehidos (glutaraldehido),
compostos de amonio cuaternario (didecil-dimetil cloruro de amonio), glioxal… logrando un potente
efecto sinérxico virucida, bactericida, funxicida e esporicida. Pódense aplicar por pulverización,
nebulización ou aspersión-rociado,e ter actividade como deterxentes.
O gandeiro/a poderá seleccionar o/s desinfectante/s que mellor se adecúe/n ás súas necesidades.
Levarase unha labor de asesoramento e control periódico para que se desenvolva unha CORRECTA
RUTINA DE DESINFECCIÓN, e tamén se fomentará o uso de medios de limpeza e desinfección en
VEHÍCULOS que visiten as explotacións.
1.11.2 DESINSECTACIÓN
A desinsectación consiste no conxunto de técnicas e métodos dirixidos a previr e controlar a presenza
de certas especies de artrópodos (insectos, arácnidos e crustáceos) nocivos nun hábitat determinado,
neste caso nas explotacións porcinas. A súa gran resistencia fronte a factores agresivos do medio
(golpes, calor), as pequenas necesidades alimenticias e o enorme potencial reprodutor fan
imprescindible o seu control, pois existen especies involucradas na transmisión de enfermidades,
vectores mecánicos ou biolóxicos de organismos patóxenos, responsables de cadros tóxicos,
fenómenos alérxicos ou responsables da contaminación dos alimentos e deterioro de utensilios.
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1.11.3 PRINCIPAIS ESPECIES DE INSECTOS QUE AFECTAN AO GANDO

O control de artrópodos comprende unha ampla gama de técnicas e métodos de actuación que moitas
veces se empregan complementariamente co obxecto de conseguir maior eficacia cos mínimos efectos
adversos:

-

Medidas hixiénicas: limpeza das cortes e eliminación periódica de estercos e xurros;

-

Métodos sinxelos de baixo impacto residual no medio e na saúde: TEAS MOSQUITEIRAS,
CINTAS ADHESIVAS;

-

Insecticidas como medida complementaria: polo perigo de aparición de resistencias
aconséllase alternar distintos produtos (ORGANOFOSFORADOS, CARBAMATOS, PIRETROIDES,
BENZOILFENILUREICOS);

-

Cebos medicados con CARBAMATOS, ORGANOFOSFORADOS/PIRETROIDES, por rexas,
ventás, paredes, pero afastados dos animais (protexer bebedeiros e comedeiros);

-

Para

as

larvas

tratar

canais

de

xurros

e

camas

con

ORGANOFOSFORADOS

e

BENZOILFENILUREA;
-

Aplicación de insecticidas en fumigación ou rociados (RABÓN, TRICLORFÓNNEVUGÓN,
MALATIÓN, PIRETROIDES, ou combinacións de varios deles) e repelentes (AUTÁN);

-

Alimentos envelenados para adultos e larvas: AZAMETIFÓS, CIROMACINA, DIFLUBENZURÓN.

PROGRAMA SANITARIO E BENESTAR ANIMAL

16

Para evitar, superar ou retrasar a aparición de resistencias aconséllase:

-

Uso de insecticidas como complemento das medidas hixiénicas;

-

Alternancia de produtos con principios activos distintos;

-

Aplicacións de curta duración (aerosois) con preparados que non teñan efecto residual
prolongado;

-

Emprego de larvicidas.

O gandeiro/a poderá seleccionar o/s produto/s que mellor se adecúe/n ás súas necesidades, e deberá
seguir as indicacións de aplicación da presentación comercial, sen esquecer o PERÍODO DE
SUPRESIÓN que teñen estas sustancias de cara ao sacrificio. Farase unha labor de asesoramento e
control periódico para que se desenvolva unha CORRECTA DESINSECTACIÓN.
1.11.4 DESRATIZACIÓN
A desratización ten por obxecto a eliminación de roedores dun determinado ambiente por medio
dunha serie de procedementos e técnicas diferentes. Moitas veces, para conseguir éxito no control de
roedores, é recomendable combinar diferentes sistemas segundo as características do problema
(accións de choque ou de mantemento).
A desratización PASIVA diríxese ao control do medio ambiente, con diferentes procedementos para
impedir que as ratas penetren, vivan e se reproduzan nun determinado espazo. Ten un significado
eminentemente preventivo e, se fóra necesario, complementarase cos tratamentos químicos ou
doutra natureza. Modificaranse as condicións ambientais que os roedores necesitan para desenvolver
as actividades básicas que propician a súa expansión, impedindo o acceso a todos aqueles elementos
que necesitan para sobrevivir.
A desratización ACTIVA integra procedementos ofensivos (físicos, químicos e biolóxicos) para atacar e
destruír as ratas e ratos alí onde se atopen. Entre os produtos rodenticidas están os CUMARÍNICOS
(bromadiolona, warfarina) e os INDANDIÓNICOS (difacinona, entre outros).
O gandeiro/a será o responsable da DESRATIZACIÓN PERIÓDICA da explotación, ben por medio de
produtos autorizados a tal efecto polo Rexistro Oficial de Plaguicidas, ben por empresas, entidades ou
persoal técnico especializado nesta materia.
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Para a súa correcta aplicación seguiranse as indicacións do fabricante, e tomaranse as debidas
PRECAUCIÓNS, tanto na súa manipulación como para evitar a inxestión accidental polos animais da
explotación. Do mesmo xeito, será fundamental a retirada dos cadáveres dos roedores para evitar que
sexan inxeridos polos porcos.
Aconséllase desenvolver unha rutina preventiva e de control, atendendo ás particulares características
destas explotacións esencialmente ao aire libre. Asesorarase e faranse controis periódicos do labor
de DESRATIZACIÓN.

1.12

MEDIDAS DE BIOSEGURANZA

Co fin de reducir o risco de difusión de enfermidades infecto-contaxiosas as explotacións respectarán
as seguintes premisas:

-

Disporán de instalacións permanentes para o illamento e secuestro de tódolos animais da
explotación.

-

Co fin de evitar ou minimizar a propagación de enfermidades infecciosas e parasitarias e de
preservar o seu estado sanitario, as explotacións porcinas extensivas, desde as súas
instalacións permanentes dedicadas ao albergue de animais ata as instalacións permanentes
máis próximas que alberguen animais doutras explotacións porcinas, gardarán a distancia
mínima de seguranza establecida no artigo 5.Dous.A)1 do Real decreto 324/2000, do 3 de
marzo, para os distintos grupos en función da súa capacidade produtiva.

-

Manterán un

correcto programa de desinfección, desinsectación e desratización en

edificacións e equipos.
-

A superficie da explotación porcina estará pechada perimetralmente cun cercado ou sistema
equivalente que impida o tránsito incontrolado de animais e vehículos.

-

Evitarase a entrada de vehículos alleos. E as operacións de abastecemento de pensos, de
carga e descarga de animais, e de retirada de estercos, xurros e animais mortos, deberanse
realizar desde fóra da explotación, a través dun peirao de carga externo, e está totalmente
prohibida a entrada do transportista. O peirao exterior deberase lavar e desinfectar tras a
carga/descarga de cada lote de porcos. En todo caso poderase admitir a entrada de vehículos
cando as instalacións permanentes se encontren dentro dun recinto valado.

-

Todas as entradas asignadas para a recepción de vehículos de transporte de animais ou de
calquera outro tipo contarán con algún sistema eficaz para a desinfección das rodas e do
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resto do vehículo. Así mesmo, dispoñerán dun sistema apropiado para a desinfección do
calzado dos operarios e visitantes.
-

Nas explotacións, os utensilios de limpeza e manexo e o vestiario do persoal serán de uso
exclusivo de cada explotación. Levarase un rexistro de visitas no que se anoten todas as que
se produzan á área das instalacións permanentes.

1.13

CONTROL DE USO DE MEDICAMENTOS

O peticionario comprométese á garda do Libro de tratamentos e das receitas veterinarias.
Os tratamentos prescritos anotaranse convenientemente no Libro de Rexistro de Tratamentos da
explotación, facendo referencia á receita veterinaria correspondente, animais tratados, data e
produto.
Os medicamentos almacenaranse segundo os requirimentos indicados nas receitas e respectaranse as
datas de caducidade.
A eliminación dos medicamentos realizarase de forma respectuosa co medio ambiente e xestionarase
como residuo do xeito máis adecuado que establezan as autoridades competentes.

1.14

CONTROL DE PRODUTOS FITOSANITARIOS E BIOCIDAS

Os produtos fitosanitarios empregaranse na súa xusta medida e sempre en base á produción dunha
agricultura sostible e respectuosa co medio ambiente, intentando minimizar o emprego de produtos
contaminantes.
Os produtos fitosanitarios e biocidas, almacenaranse nun lugar específico, separado, lonxe da acción
do sol, ben ventilado, seco, correctamente iluminado e identificado.
Prestarase especial atención cando os produtos se apliquen en zonas próximas a cursos de auga,
pozos, charcas, etc.
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1.15

XESTIÓN DE CADÁVERES

Os envases baleiros, os produtos químicos caducados, e demais restos orgánicos cualificados como
perigosos elimínanse segundo os sistemas oficiais de recollida. Non se abandonarán sacos, bolsas de
plástico nin calquera outro tipo de material perigoso na contorna ambiental e, ademais, non se
reutilizan estes envases para outros usos non autorizados.
Cando un animal morra na explotación separarase do resto e darase aviso da súa morte. A retirada de
animais mortos nas explotación e o traslado e tratamento dos cadáveres farase a través dun xestor
autorizado de residuos en cumprimento da lexislación vixente establecida.

1.16

XESTIÓN DE ESTERCOS E XURROS

Os estercos e xurros producidos polos animais cando se encontren recluídos nas instalacións
permanentes da explotación almacénanse en estercoleiros e fosas con estanquidade suficiente para
impedir perdas por lixiviación de líquidos e, evitar deste xeito, a contaminación de augas superficiais e
subterráneas.
Os estercos e xurros acumulados, unha vez chegado o momento, transportaranse e distribuiranse nas
praderías, pastos e cultivos para o súa fertilización, atendendo ás recomendacións recollidas no
Código Galego de Boas Prácticas Agrarias.

1.17

HIXIENE E SEGURIDADE NO TRABALLO DO PERSOAL

As persoas en contacto cos animais estarán en correcto estado de saúde, non padecerán
enfermidades contaxiosas, e respectarán as normas de manexo e hixiénico-sanitarias establecidas na
explotación. A entrada de persoal alleo á explotación estará controlada e, en todo caso, será
respectuosa coas normas establecidas e levará o equipamento adecuado.
Os traballadores da explotación actuarán baixo normas de prevención de riscos laborais durante a
estancia nas instalacións e nas operacións con máquinas, equipos, útiles e ferramentas para previr
riscos persoais e xerais. Prestarase especial precaución no manexo de animais que potencialmente
poidan ser agresivos ou perigosos.
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2

2.1

PROGRAMA DE BENESTAR ANIMAL

LEXISLACIÓN DE REFERENCIA

O Real Decreto 348/2000 do 10 de marzo (modificado polo RD 441/01 do Consello do 27 de abril).
Este Real Decreto é a transposición ao ordenamento xurídico español da Directiva 98/58/CE.
O Real Decreto 1135/2002, do 31 de outubro (BOE 20 de novembro) relativo ás normas mínimas para
a protección dos porcos. Esta normativa, que derroga o Real Decreto 1048/1994, do 20 de maio,
incorpora ao ordenamento xurídico español as Directivas 2001/88/CE e 2001/93/CE, que modifican a
Directiva 91/630/CE.
O Regulamento (CE) Nº 1/2005, do Consello do 22 de decembro de 2004, relativo á protección dos
animais durante o transporte e as operacións conexas e polo que se modifican as Directivas
64/432/CEE e 93/119/CE e o Regulamento (CE) nº 1255/97.
En todo momento o responsable da explotación deberá asegurarse de que se adoptan as medidas
adecuadas para asegura o benestar dos animais con vistas a garantir que estes no padezan dores,
sufrimentos nin danos inútiles.
Con este fin, e tendo en conta as necesidades etolóxicas e fisiolóxicas dos porcos en función da etapa
produtiva, atenderase ás seguintes especificacións:

2.2

PERSOAL

Os animais serán atendidos por un número suficiente de persoas que posúan os coñecementos
necesarios.
Para asegurar a axeitada formación aos empregados o responsable da explotación entregará copia do
presente programa sanitario e de manexo e benestar dos animais.
En todo momento os veterinarios responsables de dito programa, que serán designados por
ASOPORCEL, realizaran labores de asesoramento que incluirán o asesoramento “in situ” aproveitando
as visitas realizadas para os controis serolóxicos obrigatorios.
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Por outra banda ASOPORCEL impartirá e/ou promoverá cursos de formación e artigos na revista da
asociación relacionados coa sanidade e o benestar animal.

2.3

INSPECCIÓN POR PARTE DO PROPIETARIO OU CRIADOR

As inspeccións serán as suficientes para garantir o benestar dos animais de modo que se lles evite
calquera sufrimento.
Polas características do sistema de cría en extensivo, onde os animais se manteñen ao aire libre e
poden interactuar co medio, xeralmente a alimentación realízase ad libitum por medio de tolvas e
ademais non é preciso realizar a retirada das dexeccións, a inspección poderá realizarse cada varios
días en función das características da finca, quedando a criterio dos técnicos de ASOPORCEL
establecer o intervalo de tempo pertinente.
Cando os animais se encontren recluídos en instalacións permanentes onde o benestar dependa
dunha atención humana frecuente serán inspeccionados unha vez ao día, como mínimo, dispondo de
luz apropiada para realizar esta inspección.
Os animais enfermos ou feridos illaranse en lugares adecuados e recibirán inmediatamente o
tratamento debido.

2.4

LIBERDADE DE MOVEMENTOS

Ao estar en réxime extensivo non se limitará a liberdade de movementos propia dos animais. En
ningún caso se recorrerá ao uso de ataduras ou cadeas.
As instalacións permanentes deseñaranse de maneira que os animais conten con un área de repouso
confortable dende o punto de vista físico e térmico, axeitadamente drenada e limpa.
Tódolos animais deberán poder descansar e levantarse normalmente e as instalacións permitiran que
se deiten ao mesmo tempo e que vexan outros porcos, agás na semana anterior ao momento previsto
do parto e durante o mesmo, períodos nos que as porcas e porcas novas poderán manterse fora da
vista dos animais de súa mesma especie.
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Ós porcos que estean recluídos facilitaráselles

acceso permanente a materiais

madeira, serraduras, compost de champiñóns, turba ou unha mestura deles,

como palla, feo,
nunha cantidade

suficiente que permita unhas adecuadas actividades de investigación e manipulación.
No caso das porcas paridas, xeralmente, serán mantidas en parideiras tipo camping ou similares. No
suposto de que se encontren en instalacións permanentes, onde os partos teñan lugar en parideiras
tipo gaiola, cumprirase en todo momento co disposto no R.D. 1135/2002, do 31 de outubro relativo
ás normas mínimas para a protección dos porcos.
As porcas e porcas novas criaranse en grupos durante o período comprendido entre as catro semanas
seguintes á cubrición e os sete días anteriores á data prevista de parto.
En explotacións de menos de 10 porcas poderán manterse illadas durante dito período sempre que
poidan da-la volta facilmente no recinto en que se encontren.

2.5

EDIFICIOS E EQUIPOS

Os aloxamentos disporán de dimensións e de materiais de construción adecuados, carecendo de
bordes afiados ou saíntes. Os chans non serán esvaradíos, non presentarán asperezas e adecuaranse
ao tamaño e peso dos porcos e, si non se equipan con camas de palla, formarán unha superficie
ríxida, plana e estable.
A circulación do aire, o nivel de po, a temperatura, a humidade relativa do aire e a concentración de
gases manteranse dentro dos límites que non son prexudiciais para os animais.

Nas instalacións

permanentes proporcionarase luz natural suficiente para as necesidades fisiolóxicas e etolóxicas,
complementada con luz artificial adecuada para garantir unha exposición dunha intensidade mínima
de 40 lux durante un período mínimo de oito horas ó día.
Os equipos automáticos ou mecánicos indispensables para a saúde ou benestar dos animais
inspecciónanse polo menos unha vez ao día.
Nas parcelas onde se manteñan os porcos ubicaranse refuxios para que poidan protexerse das
inclemencias do tempo. Por outra banda existirá un peche perimetral que impida a entrada de
depredadores.
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Os refuxios para o cebo ou as parideiras tipo camping fabricaranse con materiais que ademais de ter
propiedades de illante térmico, resistan á

intemperie, á luz solar e á

uso

dos animais. Serán

limpables, transportables e durables. Situaranse de modo que queden libres de correntes de aire, en
zonas que non sexan inundables e, sobre todo no verán, é aconsellable situalos nunha zona de
sombra.

2.6

ALIMENTACIÓN, AUGA E OUTRAS SUSTANCIAS

Os equipos para a subministración de alimentos e auga e as tolvas estarán concibidos, construídos e
situados de maneira que reduzan os riscos de contaminación de alimentos. Contarase con comedeiros
suficientes para evitar as pugnas entre animais.
Tódolos porcos de máis de dúas semanas de idade terán aceso permanente a unha cantidade
suficiente de auga fresca.
Os animais terán acceso aos alimentos cando menos unha vez ao día, xeralmente a alimentación
realizarase ad libitum pero si se alimentan en grupo ou ben por sistemas automáticos individuais, cada
porco terá acceso ao alimento ao mesmo tempo que os demais animais do grupo.
Recibirán alimentación adecuada ás súas necesidades de nutrición, e auga salubre en cantidade
suficiente.
Non se administrará aos animais sustancias distintas dos alimentos que non sexan as administradas
con fins terapéuticos ou profilácticos.
A alimentación dos porcos mantidos en réxime extensivo caracterizase polo aproveitamento directo
polos animais dos recursos agroforestais durante todo o ano, principalmente mediante pastoreo, de
forma que tal aproveitamento, que pode ser complementado coa aportación de materias primas
vexetais e pensos, constitúa a base da alimentación do gando na fase de cebo e permita o
mantemento da base territorial, tanto nos aspectos económicos como medioambientais.
1. Os verróns, as femias reprodutoras e os leitóns ata a desteta, poderanse manter en
instalacións axeitadas, suxeitos a alimentación programada con pensos durante a fase de cría.
Non obstante, deberase garantir o libre acceso ao campo e aos recursos naturais da
explotación dos reprodutores, segundo proceda de acordo co seu estado fisiolóxico.
As porcas e porcas novas mantidas en grupos alimentaranse mediante un sistema que
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garanta que cada animal poida comer suficientemente, aínda en presenza doutros animais
que compitan pola comida. Para calma-la súa fame, e dada a necesidade de mastigar, tódalas
porcas novas, porcas posdesteta e porcas xestantes deberán recibir unha cantidade suficiente
de alimentos de volume ou ricos en fibras, así como alimentos cun elevado contido
enerxético.
2.

Os porcos destetados, a cría e a recría ata os 100 quilogramos de peso vivo deberanse
manter cun réxime alimenticio que, permitindo a achega de pensos axeitados á súa fase de
desenvolvemento biolóxico, garanta a súa estancia no campo e o acceso aos recursos naturais
da explotación.

A alimentación na ceba conformarase mediante pastoreo, aproveitamento a dente de restrebas e
produtos silvícolas, e a subministración daqueles alimentos que tradicionalmente se empregasen en
cada rexión para completar a ceba dos porcos e complementarase, se é o caso, con pensos axeitados
ao momento fisiolóxico dos animais explotados.

2.7

CONDICIÓNS DE CRIA

Os sistemas de produción en extensivo caracterízanse pola cría dos animais en condicións de
liberdade o que repercute moi positivamente no benestar dos animais.
A explotación en réxime extensivo limita a carga gandeira á densidade de 15 porcos de ceba/hectárea
(2,4 UGM/ha) polo que se garante a disposición de espazo suficiente para os animais.
En todo caso cando os animais son recluídos en instalacións permanentes deberase garantir unha
superficie mínima de acordo coas seguintes táboas
Porcas mantidas en grupo despois da cubrición:
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Multíparas
m2 / animal
2.48

Primeirizas
m2 / animal
1.80

Lados do recinto

Grupo entre 6 y 40 porcas

2.25

1.64

> 2.8

Grupo > 40 porcas

2.03

1.48

> 2.8

1.3

0.95

PORCAS
Grupo < 6 porcas

Chan continuo compacto

CATEGORÍA

Superficie m2 / animal

Ata 10 kg.

0.15

10 kg. - 20 kg.

0.2

20 kg. - 30 kg.

0.3

30 kg. - 50 kg.

0.4

50 kg. - 85 kg.

0.55

85 kg. - 110 kg.

0.65

Máis de 110 kg.

1.00

> 2.4 m. Lineais

Tipo de chan no que os porcos deben vivir :

Categoría

Máxima anchura de
rañura

Mínima anchura de
costela

Leitóns

11 mm.

50 mm.

Leitóns destetados

14 mm.

50 mm.

Porcos produción

18 mm.

Porcas

20 mm.

80 mm.
80 mm.

* Para porcas 1,3 m2 e nulíparas 0.95 m2, deberá ser de chan continuo compacto ,do
que o 15 % como máximo se reservará as aberturas de drenaxe.
2.7.1.1 VERRÓNS

-

As celas de verróns estarán situadas e construídas de forma que os verróns poidan da-la
volta, oír, ulir e ve-los demais porcos. A zona de chan libre de obstáculos á disposición dun
verrón adulto deberá ser, como mínimo, de 6 metros cadrados.

-

Cando os recintos tamén se utilicen para a cubrición, a zona de chan á disposición dun verrón
adulto deberá ser, como mínimo, de 10 metros cadrados e o recinto deberá estar libre de
calquera obstáculo.
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2.7.1.2 PORCAS E PORCAS NOVAS
Adoptaranse medidas para minimiza-las agresións nos grupos.

-

Seguirase un programa de desparasitación. En caso de acomodalas en parideiras, as porcas
xestantes e as porcas novas deberán estar limpas.

-

Na semana anterior ó momento previsto do parto, as porcas e as porcas novas deberán
dispor de material adecuado para face-lo cocho en cantidade suficiente a menos que sexa
tecnicamente inviable con respecto ó sistema de esterco líquido utilizado no establecemento.

-

Detrás das porcas ou das porcas novas deberá acondicionarse un espazo libre para permitir
un parto de forma natural ou asistida.

-

As celas de parto nas que as porcas poidan moverse libremente deberán contar con
dispositivos de protección dos leitóns, como barrotes.

2.7.1.3 LEITÓNS

-

Unha parte da superficie total do chan, suficiente para permitir que tódolos animais estean
tombados ó mesmo tempo, deberá ser sólida ou estar revestida, ou estar cuberta cunha capa
de palla ou calquera outro material adecuado.

-

Cando se utilice unha parideira, os leitóns deberán dispor de espazo suficiente para poder ser
aleitados sen dificultade.

-

Os leitóns non deberán ser destetados antes de ter vinte oito días de idade, a non ser que o
feito de non destetalos sexa prexudicial para o benestar ou a saúde da nai ou dos leitóns. Sen
embargo, os leitóns poderán ser destetados ata sete días antes, se son trasladados a
instalacións especializadas que se baleirarán, se limparán e desinfectarán meticulosamente
antes de introducir un novo grupo e que estarán separadas das instalacións das porcas, para
limita-la transmisión de enfermidades ós leitóns.

2.7.1.4 BACORIÑOS DESTETADOS E PORCOS DE PRODUCIÓN

-

Os porcos deben manterse en grupos coa mínima mestura posible. Se teñen que mesturarse
porcos non familiarizados entre si, a mestura debe facerse á idade máis temperá posible,
preferiblemente antes da desteta ou, como moito, unha semana despois.

-

Cando os porcos se críen en grupos, adoptaranse medidas para previr pelexas que excedan
do seu comportamento normal.

-

Cando se mesturen os porcos, ofreceránselle as oportunidades adecuadas de escapar e
ocultarse doutros porcos.
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-

Cando aparezan signos de pelexa violenta, investigaranse inmediatamente as causas e
adoptaranse as medidas adecuadas, como, por exemplo, ofrecer palla abundante ós animais,
se fose posible, ou outros materiais para investigación. Os animais en perigo ou os agresores
específicos manteranse separados do grupo.

-

O uso de tranquilizantes para facilita-la mestura limitarase a condicións excepcionais e
unicamente con previa consulta cun veterinario.

2.7.1.5 MUTILACIÓNS
Non se realizarán procedementos que provoquen lesións ou a perda dunha parte sensible do corpo
ou a alteración da estrutura ósea coas excepcións seguintes:

-

Que se realicen por motivos terapéuticos ou de diagnóstico, ou destinados á identificación dos
porcos de conformidade coa normativa.

-

Unha redución uniforme das puntas dos dentes dos leitóns mediante o pulido ou sección
parcial, antes de que superen os sete días de vida, deixando una superficie lisa intacta; en
caso necesario pode reducirse a lonxitude dos caíños dos verróns para evitar lesións a outros
animais ou por razóns de seguridade.

-

A rabenadura parcial.

-

A castración dos porcos macho por medios que non sexan o desgarre de tecidos.

-

O anelado do fociño unicamente cando os animais se manteñan en sistemas de cría ó aire
libre e de acordo coa normativa nacional.

A rabenadura e a redución das puntas dos dentes non deberán executarse por rutina senón
unicamente cando existan probas de que se produciron lesións dos tetos das porcas ou nas orellas ou
rabos doutros porcos. Antes da súa execución, adoptaranse medidas para previr a caudofaxia e outros
vicios tendo en conta as condicións ambientais e a carga gandeira.
Soamente un veterinario ou unha persoa formada con experiencia na execución das técnicas aplicadas
poderá realizar, cos medios adecuados e en condicións hixiénicas, calquera dos procedementos
descritos anteriormente.
En caso de que a castración ou a rabenadura se realicen a partir do sétimo día de vida levaranse a
cabo unicamente mediante unha anestesia e unha analxesia prolongada practicada por un veterinario.
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Se por motivos debidamente xustificados desde o punto de vista profiláctico ou terapéutico se debe
realizar a castración dunha femia, tal operación deberá ser certificada e realizada por un veterinario,
con anestesia e analxesia prolongada.
2.7.1.6 MANEXO DOS ANIMAIS
O persoal que manipula os animais estará convenientemente formado e capacitado para iso e
realizará o seu labor sen recorrer á violencia ou a métodos que poidan causar aos animais temor,
lesións ou sufrimentos innecesarios.
As mangas de manexo e as instalacións de carga e descarga concibiranse, construiranse, manteranse
e utilizaranse de xeito que se eviten lesións e sufrimento aos animais e se garanta a súa seguridade.
Terán un pavimento que non sexa escorregadizo, e, en caso necesario, contarán con protección
lateral. As pontes, ramplas e corredores dispoñerán de
paredes, varandas ou outros medios de protección que eviten a caída dos animais fóra deles. A
inclinación das ramplas de saída ou de acceso será a mínima posible.
Desprazarase aos animais con coidado e sen golpealos. Os instrumentos destinados a guiar os animais
só poderán empregarse con este fin e unicamente durante breves momentos. Deberá evitarse, na
medida posible, a utilización de aparatos que administren descargas eléctricas. En calquera caso, tales
aparatos unicamente se aplicarán aos porcinos adultos que rexeiten moverse e só cando teñan espazo
diante para avanzar. As descargas non deberán durar máis dun segundo, deberán espazarse
convenientemente e aplicaranse unicamente aos músculos dos cuartos traseiros. As descargas non
deberán aplicarse de forma repetida se o animal non reacciona.
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