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Orde do 23 de decembro de 2004 pola
que se establecen as bases e se convocan
as axudas para a implantación dun sistema de recollida de subprodutos animais
nas explotacións agrarias.
O Regulamento (CE) 1774/2002, do 3 de outubro,
do Parlamento e do Consello da Unión Europea establece as normas sanitarias aplicables aos subprodutos animais non destinados a consumo humano
prohibindo a súa entrada na cadea alimentaria.
O Real decreto 1429/2003, do 21 de novembro,
regula as condicións de aplicación da normativa
comunitaria en materia de subprodutos de orixe animal non destinados ao consumo humano.
Neste sentido, amplíase a obriga xa existente de
destrución de cadáveres de animais ruminantes,
incluíndo novas especies animais.
No conxunto destas especies reviste especial consideración o tratamento do porcino e aviar, pola
repercusión destas explotacións no referente á súa
implantación en áreas concretas da Comunidade
Autónoma de Galicia, á súa tipoloxía produtiva e
á repercusión na economía das áreas xeográficas nas
que están localizadas, incluíndose, así mesmo, as
explotacións gandeiras de coellos, ovellas e cabras.
Estas consideracións conducen a concluír que son
precisas unha serie de medidas complementarias,
de tipo organizativo, das actuacións de retirada de
cadáveres das explotacións. Neste sentido, mediante
o Decreto 43/2004, do 26 de febreiro, a Comunidade
Autónoma de Galicia declarou como servizo público
autonómico, a recollida, transporte e eliminación dos
cadáveres de animais mortos nas explotacións.
Por esta razón, e co fin de racionalizar a retirada
desde as explotacións gandeiras dos cadáveres das
especies porcina, aviar, cunícola, ovina e cabruna,
considérase preciso levar a cabo unha retirada periódica dos cadáveres de animais, evitando os prexudiciais efectos ambientais derivados dunha incorrecta xestión destes residuos.
As axudas establecidas nesta convocatoria teñen
como obxectivo inmediato o incremento dos niveis
de seguridade alimentaria e a mellora do medio
ambiente, e son cofinanciadas pola Sección Orientación do Fondo Europeo de Orientación e Garantía
Agrícola (FEOGA), no marco do Programa Operativo
Integrado de Galicia para o período 2000/2006.
En virtude do exposto, de conformidade co artigo
30.I.3 do Estatuto de autonomía de Galicia, e no
uso das facultades que me confire a Lei 1/1983,
reguladora da Xunta e do seu presidente,
DISPOÑO:
Artigo 1º.-Obxecto.
O obxecto desta orde é establecer as bases e convocar as axudas para a implantación dun sistema
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de recollida de subprodutos animais nas explotacións agrarias.
As axudas consideradas nesta orde teñen por
obxecto o financiamento de contedores para o depósito de animais mortos nas explotacións gandeiras,
e que en todos os casos, serán retirados posteriormente por empresas de transporte autorizadas para
esa finalidade.
Estas axudas van destinadas ás explotacións de
gando porcino, avícola e cunícola, inscritas no Rexistro de Explotacións Gandeiras de Galicia da Dirección Xeral de Produción e Sanidade Agropecuaria,
así como ás explotacións de gando ovino e cabrún
que cumpran coa normativa relativa ás campañas
oficiais de saneamento gandeiro.
Para as explotacións avícolas e cunícolas financiarase ademais dos contedores, a adquisición de
conxeladores para o depósito previo de animais das
especies aviar e cunícola, mortos nas explotacións.
Artigo 2º.-Beneficiarios.
Poderán ser beneficiarios destas axudas:
1. As persoas físicas ou xurídicas, titulares de
explotacións integradas nas Agrupacións de Defensa
Sanitaria de gando porcino recoñecidas pola Dirección Xeral de Produción e Sanidade Agropecuaria,
que cumpran os compromisos establecidos nesta
orde.
2. As persoas físicas ou xurídicas titulares de
explotacións de gando porcino, recoñecidas pola
Dirección Xeral de Produción e Sanidade Agropecuaria como Explotacións de Sanidade Comprobada
e de Protección Sanitaria Especial non incluídas en
Agrupacións de Defensa Sanitaria, que cumpran a
lexislación vixente en materia de sanidade animal,
conforme o Real decreto 195/2002, do 15 de febreiro,
polo que se establece o Plan de Seguimento e Vixilancia Sanitaria do Gando Porcino e o Real decreto
427/2003, do 11 de abril, polo que se establecen
as bases do programa coordinado de loita, control
e erradicación da enfermidade de Aujeszky.
3. As persoas físicas ou xurídicas titulares das
demais explotacións de gando porcino inscritas no
Rexistro de Explotacións Gandeiras de Galicia da
Dirección Xeral de Produción e Sanidade Agropecuaria, das explotacións avícolas e cunícolas inscritas no mesmo rexistro e das explotacións de gando
ovino e cabrún que cumpran coa normativa relativa
a campañas oficiais de saneamento gandeiro.
Artigo 3º.-Tipo e contía das axudas.
1. A contía máxima das axudas poderá chegar ata:
a) Un 40% do prezo do contedor, que se incrementará ata o 50% en zonas desfavorecidas, considerando para estes efectos a localidade na que
se atope localizada a explotación, e sen superar,
en calquera caso, os 350 euros.

