Benestar Animal

Documento principal
BENESTAR ANIMAL
OPERADOR ECONÓMICO
ENCARGADO DE BENESTAR ANIMAL
CERTIFICADOS DE COMPETENCIA
PROCEDEMENTOS NORMALIZADOS DE TRABALLO
SUXEICIÓN E ATORDAMENTO
SACRIFICIO RITUAL
CONTROIS VETERINARIOS
SUPERVISIÓN DOS PROCEDEMENTOS DE TRABALLO SOBRE
BENESTAR ANIMAL DO ESTABLECEMENTO

Revisión 1

Servizo de Seguridade Alimentaria

1

4.‐ BENESTAR ANIMAL
O regulamento (CE) Nº 1099/2009 relativo á protección dos animais no momento da
matanza, establece o requisito xeral de que durante a matanza e as operacións
conexas a ela non se causará aos animais ningunha dor, angustia ou sufrimento
evitable.
Para cumprir este requisito xeral, o regulamento inclúe outros requisitos máis
especíﬁcos. Entre eles, considerando a súa importancia, pódense destacar dous: a
exixencia de que os explotadores dos matadoiros planiﬁquen de antemán a matanza
dos animais e as operacións conexas a ela, levándoas a cabo aplicando procedementos
normalizados de traballo (PNT) e a exixencia de controis para garantir a eﬁcacia do
atordamento previo ao sacriﬁcio, obrigatorio en todos os animais, coa excepción
dos sacriﬁcios especiais por ritos relixiosos.
O obxectivo básico do benestar animal nos matadoiros é evitar causar aos animais dor
ou sufrimentos evitables durante as operacións propias da descarga, estabulación,
manexo e todas aquelas necesarias para un correcto sacriﬁcio do animal.
Para cumprir estes obxectivos establecese uns criterios de actuación e
responsabilidade tanto do propio operador económico como do Servizo Veterinario
Oﬁcial (SVO)
Con estes procedementos de actuación, ademais de salvagardar o benestar animal,
conseguiremos minimizar riscos na calidade e hixiene da carne

4.1 OPERADOR ECONÓMICO
O operador económico do matadoiro debe crear, aplicar e manter procedementos
baseados nos principios APPCC que garanta que cada animal ou cada lote de animais
que se aceptan no matadoiro teña ao chegar un estado satisfactorio polo que respecta
ao benestar.
Así mesmo os procedementos deben asegurar o cumprimento dos requisitos de tipo
estrutural e operacional recollidos nos anexos II e III do Regulamento 1099/2009, de
xeito que non se causará aos animais ningunha dor, angustia ou sufrimento evitable.
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En xeral, nas fases de descarga, estabulación, manexo, suxeición, atordamento e
sacriﬁcio debe asegurar:

4.1.1 Que os animais:
Son aptos para o transporte ao matadoiro. Ver guía
Gozan de comodidade física e protección, en particular, manténdoos limpos e en
condicións adecuadas de temperatura e evitando que sufran caídas ou esvaróns;
Están protexidos de lesións;
Son tratados e aloxados tendo en conta o seu comportamento normal;
Non mostran sinais de dor, medo ou outro comportamento anormal evitables;
Non sofren unha falta prolongada de comida ou auga (auga “ad livitum” así como comida
se non son sacriﬁcados dentro das 12 horas seguintes a súa chegada)
Non sofren interaccións evitables con outros animais que puidesen prexudicar o seu
benestar.

4.2 ENCARGADO DE BENESTAR ANIMAL (EBA)
Todos os matadoiros que sacriﬁquen 1000 UGM ou máis ao longo dun ano deben nomear
un EBA cunhas responsabilidades deﬁnidas nas PNTs, con certiﬁcado de competencia
para todas as actividades baixo a súa responsabilidade, e con autoridade para tomar as
medidas necesarias para facer cumprir o benestar animal.
O EBA ou unha persoa que informe directamente a dito encargado avaliarán
sistematicamente no momento da chegada as condicións de benestar de cada envío de
animais co ﬁn de identiﬁcar as prioridades, en particular determinando os animais que
teñen necesidades especíﬁcas en materia de benestar e as medidas que deben adoptarse
ao respecto.
O EBA ou unha persoa coas competencias adecuadas inspeccionarán periodicamente a
situación e o estado de saúde dos animais estabulados.
Levará un rexistro de actuacións que se conservará un ano como mínimo.
https://vetmaga.sergas.gal/Contidos/Documents/104/Encargado_benestar_animal.pdf
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4.3 CERTIFICADO DE COMPETENCIA
‐ Obrigatorio para todos os operarios en todas as operacións de matanza e conexas
(recepción e manexo, suxeición, atordamento, avaliación do atordamento, suspensión
do animal, sangrado e tamén para o EBA) de acordo coas labores que desempeñen.

‐ O Procedemento para a concesión do certiﬁcado de competencia en materia de
benestar animal (Art. 21 Regulamento 1099/2009.) solicitude, formación e exame
recóllese no anexo sobre certiﬁcado de competencia.

‐ Unha vez que o solicitante aprobe o exame escrito, procederá a iniciar a actividade
durante unha semana, baixo a tutela dun operario con certiﬁcado de competencia e
con experiencia probada, neste tempo será avaliado polos SVO do matadoiro e a
instancia da Xefatura Territorial emitirán informe favorable ou non, acerca da aptitude
do solicitante en relación ao solicitado. Anexo listaxe de comprobación para a emisión
do Certiﬁcados de Competencia
https://vetmaga.sergas.gal/Contidos/Certificados-competencia

4.4 PROCEDEMENTOS NORMALIZADOS DE
TRABALLO (PNT´s)
O obxecto dos procedementos, deberá ser o de asegurar que no establecemento se
cumpren todos os requisitos establecidos polo regulamento (CE) Nº 1099/2009 que lle son
de aplicación para evitar que durante a matanza e as operacións conexas a ela non se
cause aos animais ningunha dor, angustia ou sufrimento evitable.
Describiranse instrucións o máis claras e precisas posibles sobre como deben de realizarse
as diversas operacións que se fan cos animais desde que chegan ao matadoiro ata que se
ten constancia da súa morte.
Ademais, é recomendable que se inclúa un apartado relativo a como se realiza a
planiﬁcación da matanza de xeito que quede claro cales son os animais que deben de ter
prioridade no sacriﬁcio para evitarlles sufrimentos innecesarios e cales son as persoas
responsables de decidir a orde de sacriﬁcio dos animais estabulados.
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PROCEDEMENTOS NORMALIZADOS DE TRABALLO relacionados coa
protección animal que deberían dispoñer nos matadoiros
Descarga dos animais á chegada ao matadoiro e condución ás cortes. Controis
na descarga.
Estabulación, incluíndo os controis do benestar animal durante a estabulación
Condución dos animais (pode incluír a condución desde a descarga, a condución
ao sacriﬁcio e a relativa a movementos entre cortes)
Suxeición dos animais previa ao atordado;
Atordado
Degolado ‐ sangrado
Sacriﬁcio por ritos relixiosos, cando se realicen este tipo de sacriﬁcios.
Actuación ante animais que non poden desprazarse por si mesmos
Controis e supervisión da eﬁcacia do atordado

Os procedementos deben de describir todas as medidas que adopta o
matadoiro para asegurar que os animais:
Gozan de comodidade física e protección, en particular, manténdoos limpos e en
condicións adecuadas de temperatura e evitando que sufran caídas ou esvaróns;
Están protexidos de lesións;
Son tratados e aloxados tendo en conta o seu comportamento normal;
Non mostran sinais de dor, medo ou outro comportamento anormal evitables;
Non sofren unha falta prolongada de comida ou auga;
Non sofren interaccións evitables con outros animais que puideran prexudicar o
seu benestar.
É importante que os procedementos inclúan unha descrición o mais precisa posible que
conteña, polo menos, os datos que se sinalan no cadro

Datos do matadoiro
Especies sacriﬁcadas, o tipo de animais distribuídos por grupos de idade, peso,
procedencias (distancias desde a orixe), etc.
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Capacidades das cortes por tipo de animais coa indicación do número máximo
de capacidade de cada aloxamento.

Número máximo de animais por hora de cada liña de sacriﬁcio;
Descrición dos sistemas dispoñibles para o abeberado dos animais nas cortes e
para os casos nos que a estancia se poda prolongar máis de 12 horas como está
previsto alimentalos.
Aloxamentos previstos para animais enfermos e con problemas de benestar
animal (mobilidade reducida, etc.)
Sistemas de suxeición dispoñibles para efectuar o atordado indicando por tipo
de animais e pesos para os que pode utilizarse.
Sistemas para efectuar o atordado para cada tipo de animal e pesos, incluídos os
equipos auxiliares
Parámetros clave do atordado
https://vetmaga.sergas.gal/Contidos/Benestar‐PNT
https://vetmaga.sergas.gal/Contidos/Procedementos‐responsabilidades‐

4.5 SUXEICIÓN E ATORDAMENTO
4.5.1 SUXEICIÓN
Os animais non se situarán no equipamento de suxeición, ata que a persoa
encargada do atordamento ou sangrado se atope lista para atordar ou sangrar o
máis rapidamente posible
Non se utilizarán sistemas de suxeición de bovinos por inversión ou que impliquen
calquera posición non natural, excepto no caso de animais sacriﬁcados de
conformidade cun rito relixioso
Prohibiranse os seguintes métodos de suxeición:
a) suspender ou elevar os animais conscientes;
b) atar ou apresar mecanicamente as patas ou as pezuñas dos animais;
c) seccionar a médula espinal, por exemplo, cunha puntilla ou estilete;
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d) utilizar, a efectos de inmobilizar aos animais, corrente eléctrica que non atorda
nin mate os animais en circunstancias controladas, en particular, calquera aplicación de
corrente eléctrica que non inclúa o cerebro.
4.5.2 ATORDAMENTO
É obrigatorio, salvo métodos particulares de sacriﬁcio prescritos por ritos
relixiosos, e unicamente se poderán utilizar os métodos recollidos no anexo I do R
UE 1099/2009 e nas condicións alí recollidas.
Os métodos que non provoquen a morte instantánea (denominados no sucesivo
«atordamento simple) irán seguidos o más rapidamente posible dun
procedemento que provoque inelutabelmente a morte, tal como o sangrado, a
electrocución ou a exposición prolongada á anoxia.
O equipamento acompañarase de instrucións adecuadas de uso (publicadas en
internet polos fabricantes) onde ﬁguren
a. especie, categoría, número ou peso dos animais aos que está destinado
o equipamento
b. os parámetros clave establecidos no anexo I do Regulamento.
c. os métodos de supervisión da eﬁcacia.
d. recomendacións de mantemento
Existirá un mantemento segundo as instrucións, por persoas especialmente
formadas a tal ﬁn e con rexistros de polo menos un ano de actuacións.
Sempre estará dispoñible no lugar de atordamento un equipo auxiliar que pode
diferir do primeiro e por se faiara este.
Os equipamento e instalacións de suxeición estarán deseñados, construídos e
mantidos de tal xeito que:
a) se acade unha aplicación óptima do método de atordamento ou matanza;
b) se evite que os animais sufran lesións ou contusións;
c) se reduza ao mínimo o forcexo e a vocalización dos animais ao seren suxeitados;
d) se reduza todo o posible o tempo de suxeición.
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4.5.2.1 CONTROIS DO ATORDAMENTO
Cando as operacións de atordado e sacriﬁcio se fagan de xeito incorrecto, poden producir
unha grande dor e sufrimento nos animais, os matadoiros, ademais de ter que
desenvolver as correspondentes PNT nas que se describan as instrucións de como realizar
o atordado e sacriﬁcio, deben garantir a eﬁcacia do atordado, de xeito que os animais non
presenten ningún signo de consciencia ou sensibilidade no período comprendido entre o
ﬁnal do proceso do atordado e a morte. (procedemento que provoque inelutabelmente a
morte, tal como o sangrado, a electrocución ou a exposición prolongada á anoxia.)

Garantías para un correcto atordado
Equipos de atordar adecuados, ben mantidos e calibrados
Respecto dos parámetros clave
Persoal ben formado
Control continuo da efectividade do atordado
Supervisión da eﬁcacia do atordado
Os responsables do atordamento ou outro persoal designado efectuarán os controis
regulares para asegurarse de que os animais non presentan ningún sinal de consciencia ou
sensibilidade no período comprendido entre o ﬁnal do proceso de atordamento e a morte.
Realizaranse sobre unha mostra representativa, e a frecuencia determinarase segundo os
controis realizados e calquera factor que poida afectar.

PROCEDEMENTOS
•

Ante un animal mal atordado tomaranse medidas inmediatas especiﬁcadas na
PNT .

•

Na PNT de atordado:
a.‐ teranse en conta as instrucións dos fabricantes
b.‐ deﬁniranse os parámetros clave para o método de atordado
c.‐especiﬁcaranse as medidas a adoptar ante animais non correctamente
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atordados.
•

Nos procedementos de supervisión describirase a forma en que deben realizarse
os controis e incluiranse polo menos os seguintes elementos:
a. o nome das persoas responsables do procedemento de supervisión;
b. os indicadores deseñados para detectar sinais de inconsciencia e
consciencia ou sensibilidade dos animais.
c. os criterios para determinar si son satisfactorios os resultados
mostrados polos indicadores mencionados na letra b);
d. as circunstancias ou o momento en que debe efectuarse a supervisión;
e. número de animais de cada mostra que se veriﬁcará durante a
supervisión;
f. os procedementos adecuados para asegurarse de que se non se
cumpren os criterios mencionados na letra c) revisaranse as operacións
de atordamento e matanza para determinar as causas de calquera
deﬁciencia e os cambios necesarios que se deberán introducir nas ditas
operacións.

•

Os explotadores de empresas aplicarán un procedemento de supervisión
especíﬁco para cada liña de sacriﬁcio.

•

A frecuencia dos controis terá en conta os principais factores de risco, como os
cambios relativos aos tipos ou o tamaño dos animais sacriﬁcados ou os patróns de
traballo do persoal, e establecerase de xeito que se garantan os resultados cun
elevado nivel de conﬁanza.

•

Poderán utilizarse procedementos de supervisión descritos en guías de boas
prácticas.

4.6 SACRIFICIO RITUAL
(pendente de aprobación de PNT nacional)

•

Rito relixioso : serie de actos relacionados co sacriﬁcio de animais, prescritos por
unha relixión;
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•

Cando os animais sexan obxecto de métodos particulares de sacriﬁcio prescritos
por ritos relixiosos, non serán de aplicación os requisitos de atordamento, a
condición de que o sacriﬁcio se leve a cabo nun matadoiro.

•

Unicamente se poden utilizar sistemas de suxeición de bovinos por inversión ou
que impliquen calquera posición non natural no caso de animais sacriﬁcados de
conformidade cun rito relixioso, e sempre e cando estean dotados dun sistema que
limite os movementos tanto laterais como verticais da cabeza do animal e se
poidan axustar para adaptarse ao tamaño do animal.

•

Precísase coitelo adecuado (longo e aﬁado) e a suﬁciente destreza para realizar o
sacriﬁcio.

•

Cando se sacriﬁque os animais sen atordamento previo, segundo un rito relixioso,
os responsables do sacriﬁcio efectuarán controis sistemáticos para asegurarse de
que os animais non presentan ningún sinal de consciencia ou sensibilidade antes
de ser liberados da suxeición e que non presentan ningún sinal de vida antes de
seren sometidos ao despece ou ao escaldado.

•

Especiﬁcaranse as medidas que deben adoptarse cando estes controis indiquen
que un animal aínda presenta sinais de vida.

•

No caso de sacriﬁcio por rito relixioso, seccionaranse sistematicamente as dúas
arterias carótidas ou os vasos dos que nacen. A estimulación eléctrica só se
efectuará cando se teña comprobado a perda da consciencia do animal. O
esfolado ou o escaldado só se efectuarán cando se teña comprobado a falta de
sinais de vida do animal.

•

Será preciso un certiﬁcado de competencia especíﬁco para estes labores para a
persoa que realiza o sacriﬁcio.
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•

Nos procedementos especíﬁcos de supervisión ﬁgurarán os indicadores deseñados
para detectar a ausencia de sinais de vida nos animais sacriﬁcados de acordo cun
sacriﬁcio relixioso e os criterios para determinar se son satisfactorios os resultados
mostrados por estes indicadores, as circunstancias ou o momento en que debe
efectuarse a supervisión; o número de animais de cada mostra que se veriﬁcará
durante a supervisión e os procedementos adecuados para asegurarse de que se
non se cumpren os criterios mencionados revisaranse as operacións de matanza
para determinar as causas de calquera deﬁciencia e os cambios necesarios que
deberán introducirse nas ditas operacións.

•

A frecuencia dos controis terá en conta os principais factores de risco, como os
cambios relativos aos tipos ou o tamaño dos animais sacriﬁcados ou os patróns de
traballo do persoal, e establecerase de xeito que se garantan resultados cun
elevado nivel de conﬁanza.

•

Poderán utilizarse procedementos de supervisión como os descritos en guías de
boas prácticas.

4.7 CONTROIS VETERINARIOS
O SVO veriﬁcará o cumprimento por parte do operador económico dos requisitos de
benestar animal establecidos na normativa de aplicación
O control do benestar animal ademais realizarase de forma continua ao longo de varias
das etapas de manexo (na descarga, condución á estabulación, estabulación, condución
ao atordamento) inspección ante mortem, suxeición e atordamento, sangrado e esfolado
e inspección post mortem, podéndose detectar achados e incumprimentos nestas etapas
relacionados co benestar animal
En xeral, a natureza dos controis basearase na supervisión e detección de incumprimentos
dos requisitos de tipo documental, estrutural e operacional.
Dun xeito indirecto, e a través da inspección ante mortem e post mortem, pódense
identiﬁcar problemas de malos tratos aos animais que poden ter a súa orixe na granxa de
procedencia do animal: animais caquécticos, excesivamente sucios (sucidade atrasada),
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pezuñas moi longas, feridas (como as orixinadas ao redor do pescozo por unha suxeición
incorrecta dos animais), hematomas no canal, caudofaxia, dermatite de contacto, etc

Os animais deben chegar ao matadoiro en bo estado xeral de saúde e limpeza. Naqueles
casos nos que os animais non cheguen en bo estado de saúde e se conﬁrme que se
produciu un incumprimento na aptitude para o transporte a matadoiro procederase a
redactar acta e anexo de comunicación de non conformidade sobre a aptitude para o
transporte, que será enviada á Xefatura Territorial a través da xefatura de zona, para o
seu envío a autoridade competente en materia de sanción.
De forma xeral:
“Só poderán transportarse animais en condicións que non poidan resultar feridos ou
padecer sufrimentos innecesarios”
“Non se considerarán aptos para o transporte os animais que presenten lesións,
problemas ﬁsiolóxicos ou patoloxías”
As condicións que determinan que un animal sexa apto ou non para o transporte son moi
variadas. De xeito xeral, consideraranse animais non aptos para o transporte e por
conseguinte non debían de realizar o mesmo:
Os animais gravemente enfermos ou feridos.
Se é incapaz de moverse en por si sen sufrir.
Se ten unha ferida grave ou un prolapso.
Os animais que se atopen nun estado de xestación avanzado e que poidan parir
durante o transporte
Os animais que parisen a semana anterior
Os animais recentemente nados nos que o embigo aínda non teña cicatrizado
completamente
No Regulamento 1/2005 indícanse expresamente unha serie de situacións nas que os
animais non son aptos para o transporte e por tanto, non deben transportarse.
Unha vez detectados animais non aptos para o transporte o servizo veterinario actuará de
acordo o PNT 7 sobre actuacións do Servizo Veterinario ante a chegada de animais ao
matadoiro e a súa avaliación de aptitude para o transporte e a I/SXP/05/14 relativa á
comunicación da non conformidade.
https://vetmaga.sergas.gal/Contidos/Documents/100/20170117_PNT_7.pdf
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https://vetmaga.sergas.gal/Contidos/Documents/79/
ISXP0514_Instrucion_comunicacion_non_aptitude_transporte.pdf
https://vetmaga.sergas.gal/Contidos/Animais‐non‐aptos‐transporte

4.7.1 DETECCIÓN DE INCUMPRIMENTOS NOS CONTROIS
VETERINARIOS:

Detección de incumprimentos de tipo estrutural e documental
Detección de incumprimentos de tipo operacional.
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4.7.2 MEDIDAS ADOPTADAS (ver cadros de decisións)

https://vetmaga.sergas.gal/Contidos/Documents/229/Cadro_medidas.pdf
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https://vetmaga.sergas.gal/Contidos/Documents/230/Estabulacion.pdf
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https://vetmaga.sergas.gal/Contidos/Documents/231/Atordamento_sacriﬁcio.pdf
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https://vetmaga.sergas.gal/Contidos/Documents/232/Atordamento_perno_cautivo.pdf
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https://vetmaga.sergas.gal/Contidos/Documents/233/Atordamento_sacriﬁcio_porcino.pdf
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https://vetmaga.sergas.gal/Contidos/Documents/234/Sangrado.pdf
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4.7.2.1 Animais non aptos para o transporte
Unha vez detectados animais non aptos para o transporte o servizo veterinario actuará de
acordo as instrucións:
PNT 7 sobre actuacións do Servizo Veterinario ante la chegada de animais o
matadoiro e a súa avaliación de aptitude para o transporte ver anexo PNT
https://vetmaga.sergas.gal/Contidos/Documents/100/20170117_PNT_7.pdf

Instrución I/SXP/05/14 Comunicación de non conformidades sobre a aptitude
para o transporte en animais recibidos no matadoiro
https://vetmaga.sergas.gal/Contidos/Documents/79/
ISXP0514_Instrucion_comunicacion_non_aptitude_transporte.pdf

4.7.2.2 Outras medidas
Se non se respectan as normas sobre protección dos animais no momento do sacriﬁcio ou
a matanza, o SVO debe velar por que o operador do matadoiro adopte inmediatamente
as medidas necesarias para emendar a situación e evitar que se reproduza (cambio de
posto do operario, indicacións do operador do matadoiro ao EBA, indicacións do EBA ao
operario)
•

En función da gravidade dos incumprimentos procederase a:

•

Formulación de directrices (indicacións aos operarios, ao EBA ou operador
económico do matadoiro)

•

Requirimento da corrección do/s incumprimento/s

•

Redución da produción

•

Suspensión da actividade do matadoiro. (mediante a redacción dunha acta e
comunicación ao Xefe de Zona para que, se procede, estableza medidas
oportunas)

•

Outras medidas a criterio do SVO:

•

Redución da velocidade do sacriﬁcio

•

Sacriﬁcio inmediato e “insitu” por motivo de benestar animal
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•

Priorización do sacriﬁcio de animais non destetados, leiteiros en período de
lactación, femias que parisen durante o traxecto ou os animais entregados en
contedores

•

Adopción de medidas para aliviar o sufrimento de determinados animais, en
particular: muxir animais leiteiros a intervalos de non máis de 12 horas;
proporcionar as condicións adecuadas para a lactación e o benestar dos animais
recentemente nados, en caso de femias recentemente paridas; ou abeberar os
animais entregados en contedores

•

Retirada dos certiﬁcados de competencia (Proposta mediante acta e informe)

•

Requirimento de melloras na formación dos operarios en materia de benestar
animal.

https://vetmaga.sergas.gal/Contidos/Benestar‐Cadro‐decisions‐

4.7.3 REXISTROS VETERINARIOS
REXISTROS ‐ SEMAGA
• O SVO procederá á supervisión dos aspectos relacionados co benestar animal
(estruturais e operacionais) coa frecuencia establecida nos controis de benestar no
Semaga e cada vez que se detecte un achado ou incumprimento. Os protocolos deberán
establecer as veriﬁcacións para os requisitos do establecemento, manexo, estabulación,
condución, suxeición, atordamento, sangrado, así como para os animais non aptos para o
transporte. Unha vez solucionada a incidencia procederase á anotación no aplicativo de
xeito que poida comprobarse cantas incidencias permanecen abertas e cantas foron
emendadas.
Así mesmo prestarase especial atención ao desempeño dos operarios con certiﬁcado de
competencia.
https://vetmaga.sergas.gal/Contidos/Documents/293/Guia_Semaga_supervision_protocolos.pdf
VER CADROS DE DECISIÓNS – MEDIDAS
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4.8 SUPERVISIÓN DOS PROCEDEMENTOS DE
TRABALLO SOBRE BENESTAR ANIMAL DO
ESTABLECEMENTO
PROCEDEMENTOS DE TRABALLO SOBRE BENESTAR ANIMAL
Presentan procedementos normalizados de traballo ( PNT) sobre benestar animal
que recollen os criterios de aptitude para o transporte, as operacións de descarga e
estabulación, así como a sistemática de atordado a aplicar en cada especie (cos
seus parámetros clave).
Existe un rexistro de entradas que se entrega diariamente ao SVO para a
inspección ante mortem no que se reﬂicte para cada animal o seu estado de
benestar animal ao chegar ao matadoiro.
Todos os operarios relacionados coa actividade en cortellos, atordado, izado,
sangrado e operacións previas ao esfolado dispoñen de certiﬁcación de
competencia regulamentaria para o seu posto.
Hai designado un EBA coa certiﬁcación, preparación e destreza necesarias (non
esixible en pequenos matadoiros < 1000 UGM/ano).
Dispoñen de información técnica sobre o uso e mantemento dos equipos de
suxeición e atordado (recomendacións do fabricante, parámetros de aplicación,
etc)
Inclúen as PNTs os procedementos de control da eﬁcacia do atordamento (con
indicación das persoas responsables, as frecuencias de control, tamaño da mostra,
parámetros clave a controlar, modo de rexistrar os resultados e medidas a adoptar
no caso de detectar animais mal atordados).
Inclúen as PNT os procedementos de control da eﬁcacia do atordamento (con
indicación das persoas responsables, as frecuencias de control, tamaño de mostra,
parámetros clave a controlar, modo de rexistrar os resultados e medidas a adoptar
en caso de detectar animais mal atordados.
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LEXISLACIÓN
Regulamento 1099/2009 relativo a protección dos animais non momento da
matanza.
https://vetmaga.sergas.gal/Contidos/Documents/91/4‐Reg_1099_2009_Proteccion_animais
matanza.pdf

Real decreto 37/2014 polo que se regulan aspectos relativos á protección dos
animais no momento da matanza (que ten por obxecto desenvolver a Lei 32/2007,
para o coidado dos animais, na súa explotación, transporte, experimentación e
sacriﬁcio, e establecer as disposicións especíﬁcas de aplicación en España do
Regulamento 1099/2009
https://vetmaga.sergas.gal/Contidos/Documents/93/6‐RD_37‐
2014_Proteccion_momento_matanza.pdf

Regulamento (CE) N o 1/2005 de 22 de decembro de 2004 relativo á protección
dos animais durante o transporte e as operacións conexas
https://vetmaga.sergas.gal/Contidos/Documents/92/1‐Reg_1_2005_protecion_animal
transporte.pdf

Regulamento (UE) 2017/625. Relativo aos controis e outras actividades oﬁciais
realizadas para garantir a aplicación da lexislación sobre alimentos e pensos, e
das normas sobre saúde e benestar dos animais, sanidade vexetal e produtos
ﬁtosanitarios.
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