ESTABULACIÓN - BENESTAR ANIMAL
ESTADO DOS ANIMAIS

ADOPCIÓN DE MEDIDAS

.Golpear ou dar patadas
.Premer calquera parte especialmente sensible do corpo causando dor ou sufrimento evitables.
.Levantalos ou arrastralos colléndoos pola cabeza, as orellas, os cornos, as patas, a cola, ou a la ou
manexalos dunha forma que lles cause dor ou sufrimento.
.Amarrado inseguro, perigoso, que non lle permite deitarse, comer, beber etc.
.Manexo insatisfactorio no cortello e na condución.
.Utilizar aguillóns ou outros instrumentos aguzados
.Utilización de instrumentos que administren descargas eléctricas (picas eléctricas) na descarga,
traslado a sacrificio ou a estabulación e traslado de estabulación a suxeición sen axustarse á
lexislación (só en vacún e porcino adulto, nos cuartos traseiros, máximo un segundo, sempre que
teñan espacio para avanzar e non aplicadas de forma reiterada se o animal non reacciona)

.Insuficiente número de currais para resgardar os animais
estabulados de maneira segura
.Non indicar visiblemente para cada curral, a data e hora de chegada dos animais e o número
máximo de animais que poden aloxarse nel.
.Non dispoñer en cada xornada dos currais de illamento dos animais que precisen un coidado
específico
.Exceso de animais nas cortes
.Non se separan adecuadamente os animais de tal maneira que se producen pelexas e/ou lesións
.Prodúcense lesións ou feridas durante a estabulación

. Auga non dispoñible, inaccesible, non potable ou subministrada nos medios non adecuados
. Non proporcionar comida aos animais non sacrificados nas 12 horas seguintes á súa chegada e,
posteriormente, a intervalos regulares
. Non proporcionar cama aos animais que non fosen sacrificados dentro das 12 horas seguintes a
súa chegada
Cama que non garanta a comodidade dos animais e unha absorción adecuada de ouriños e
excrementos

Animais sucios ou moi sucios.
Ver anexo Limpeza

Requerimentos de emenda das non
conformidades ao EBA mediante o
informe obtido do Semaga, unha vez
rexistrados os achados no protocolo da
aplicación
Revisión de procedementos de manexo

Requerimentos de emenda das non
conformidades ao EBA mediante o
informe obtido do Semaga, unha vez
rexistrados os achados no protocolo da
aplicación
Requerimento da previsión de sacrificios
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Requerimento da previsión de sacrificios

Requerimentos de emenda das non
conformidades ao EBA mediante o
informe obtido do Semaga, unha vez
rexistrados os achados no protocolo da
aplicación

COMUNICACIÓNS

Comunicación ao operador económico,
inicialmente mediante o informe dos
protocolos Semaga.
Se é necesario (1) (3), acta e informe a
Xefatura de Zona

REXISTROS

Semaga Actas Informes

Semaga Actas Informes
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protocolos Semaga.
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Semaga Actas Informes
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Comunicación ao operador económico,
inicialmente mediante o informe dos
protocolos Semaga.
Se é necesario (1) (3), acta e informe a
Xefatura de Zona

Semaga Actas Informes

Ver outros incumprimentos nos cadros de supervisión do Servicio s de Control Oficial

(1) Cando as non conformidades son reiteradas, o operador non adopta medidas correctoras eficaces, non cumpre os prazos establecidos nas actas,..., pode ser preciso a elaboración dun informe, que acompañe á/s acta/s redactada/s, onde se solicite
a retirada da autorización ao EBA, a suspensión do sacrificio, un requirimento de emenda de non conformidades, un expediente sancionador, etc., segundo o caso. Esta documentación enviarase á Xefatura de Zona.
(2) O OPE non adopta medidas correctoras ou estas non son eficaces.
(3) No momento en que se produce o incumprimento cun animal vivo, xa non hai posibilidade de emenda (o animal xa sufriu o manexo incorrecto, a demora no sacrificio,...), co que o SVO deberá valorar a situación e actuar en consecuencia á
gravidade dos feitos.

