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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

MINISTERIO DE AGRICULTURA E PESCA,
ALIMENTACIÓN E MEDIO AMBIENTE

11754 Real decreto 904/2017, do 13 de outubro, polo que se modifican as normas de 
indemnizacións e subvencións estatais en materia de sanidade animal nos 
programas nacionais de loita, control ou erradicación da tuberculose bovina, 
brucelose bovina, brucelose ovina e cabrúa, lingua azul e encefalopatías 
esponxiformes transmisibles dos animais.

A Lei 8/2003, do 24 de abril, de sanidade animal, considera como factor clave para o 
desenvolvemento da gandaría o control das enfermidades dos animais, que é, ademais, 
de vital transcendencia tanto para a economía nacional como para a saúde pública.

Dentro deste ámbito, mediante o Real decreto 389/2011, do 18 de marzo, polo 
que se establecen os baremos de indemnización de animais no marco dos 
programas nacionais de loita, control ou erradicación da tuberculose bovina, 
brucelose bovina, brucelose ovina e cabrúa, lingua azul e encefalopatías 
esponxiformes transmisibles, e o Real decreto 82/2015, do 13 de febreiro, polo que 
se establecen as bases reguladoras para a concesión das subvencións para a 
repoboación da explotación en caso de baleirado sanitario no marco dos programas 
nacionais de loita, control ou erradicación da tuberculose bovina, brucelose bovina, 
brucelose ovina e cabrúa, lingua azul e encefalopatías esponxiformes transmisibles, 
estableceuse o réxime de indemnizacións polo sacrificio obrigatorio de animais 
obxectos de programas nacionais de erradicación das enfermidades consideradas 
de maior significación, tanto polo seu posible contaxio ao ser humano como pola 
súa importancia na sanidade dos animais, así como das subvencións para a 
repoboación da explotación en caso de baleirado sanitario.

Dada a actual situación sanitaria, débense actualizar as contías que percibirán os 
gandeiros titulares das explotacións afectadas, cun incremento do ao 85% do valor dos 
animais, así como a contía máxima por explotación en caso de baleirado sanitario.

No procedemento de elaboración desta disposición foron consultadas as comunidades 
autónomas e as entidades representativas dos intereses dos sectores afectados.

Na súa virtude, por proposta da ministra de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio 
Ambiente, de acordo co Consello de Estado e logo de deliberación do Consello de 
Ministros na súa reunión do día 13 de outubro de 2017,

DISPOÑO:

Artigo 1. Modificación do Real decreto 389/2011, do 18 de marzo, polo que se establecen 
os baremos de indemnización de animais no marco dos programas nacionais de loita, 
control ou erradicación da tuberculose bovina, brucelose bovina, brucelose ovina e 
cabrúa, lingua azul e encefalopatías esponxiformes transmisibles.

O Real decreto 389/2011, do 18 de marzo, polo que se establecen os baremos de 
indemnización de animais no marco dos programas nacionais de loita, control ou 
erradicación da tuberculose bovina, brucelose bovina, brucelose ovina e cabrúa, lingua 
azul e encefalopatías esponxiformes transmisibles, queda modificado como segue:

Un. O título queda redactado como segue:

«Real decreto 389/2011, do 18 de marzo, polo que se establecen os baremos de 
indemnización polo sacrificio de animais no marco dos programas nacionais de loita, 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplemento en lingua galega ao núm. 248  Sábado 14 de outubro de 2017  Sec. I. Páx. 2

control ou erradicación da tuberculose bovina, brucelose bovina, brucelose ovina e 
cabrúa, lingua azul e encefalopatías esponxiformes transmisibles.»

Dous. Engádese un punto 4 no artigo 3, co seguinte contido:

«4. O Estado, a través do Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e 
Medio Ambiente, poderá subvencionar ata o 50 por cento, en función das 
dispoñibilidades orzamentarias, do gasto previsto ou realizado polas comunidades 
autónomas.

O importe máximo do financiamento con cargo aos orzamentos do Estado, a 
través do Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente, para as 
indemnizacións estará en función das dispoñibilidades orzamentarias.»

Tres. O anexo I queda modificado como segue:

a) O primeiro parágrafo do punto 1 substitúese polo seguinte:

«1. O baremo será do 85 por cento dos valores seguintes, en función da 
aptitude dos animais:»

b) O punto 3 substitúese polo seguinte:

«3. O baremo será do 100 por cento en caso de baleirado sanitario.
A contía resultante en cada caso incrementarase nun dez por cento nos casos 

de pertenza da explotación a unha agrupación de defensa sanitaria gandeira, e nun 
cinco por cento adicional se se trata de razas autóctonas das incluídas no Catálogo 
oficial de razas de gando en España previsto no anexo I do Real decreto 2129/2008, 
do 26 de decembro, polo que se establece o Programa nacional de conservación, 
mellora e fomento das razas gandeiras, sempre que se trate de animais inscritos no 
correspondente libro xenealóxico.

Non obstante o anterior, as comunidades autónomas poderán limitar a contía 
final que se pode percibir ata un máximo de 1.500.000 euros por explotación.»

Catro. O anexo II queda modificado como segue:

a) O primeiro parágrafo do punto 1 substitúese polo seguinte:

«1. O baremo será do 85 por cento dos valores seguintes, en función da 
especie e aptitude dos animais:»

b) O punto 4 substitúese polo seguinte:

«4. Incrementarase o resultado das contías anteriores nun dez por cento nos 
casos de pertenza da explotación a unha agrupación de defensa sanitaria gandeira, 
nun cinco por cento adicional se se trata de razas autóctonas das incluídas no 
Catálogo oficial de razas de gando en España previsto no anexo I do Real decreto 
2129/2008, do 26 de decembro, sempre que se trate de animais inscritos no 
correspondente libro xenealóxico, e na cantidade 6,01 euros en caso de sacrificio 
dos animais na explotación ou en planta de transformación ou en caso de comiso da 
canal no matadoiro, para compensar o valor da carne perdido.»

Artigo 2. Modificación do Real decreto 82/2015, do 13 de febreiro, polo que se establecen 
as bases reguladoras para a concesión das subvencións para a repoboación da 
explotación en caso de baleirado sanitario no marco dos programas nacionais de loita, 
control ou erradicación da tuberculose bovina, brucelose bovina, brucelose ovina e 
cabrúa, lingua azul e encefalopatías esponxiformes transmisibles.

O Real decreto 82/2015, do 13 de febreiro, polo que se establecen as bases 
reguladoras para a concesión das subvencións para a repoboación da explotación en caso 
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de baleirado sanitario no marco dos programas nacionais de loita, control ou erradicación 
da tuberculose bovina, brucelose bovina, brucelose ovina e cabrúa, lingua azul e 
encefalopatías esponxiformes transmisibles, queda modificado como segue:

Un. A letra b) do punto 2 do artigo 2 substitúese pola seguinte:

«b) Repoboación: a primeira introdución de animais das especies vacúa, ovina 
ou cabrúa nunha explotación gandeira, tras do baleirado sanitario desta e ata a 
constitución do rabaño, que non poderá superar o prazo de 12 meses desde a 
autorización de entrada de animais seguindo as instrucións ditadas para o efecto 
pola autoridade competente. Non obstante, baixo as condicións que estableza a 
autoridade competente da comunidade autónoma onde teña lugar o baleirado 
sanitario, a repoboación poderase efectuar nunha explotación distinta daquela en 
que tivo lugar este, sempre que, cando menos, ambas as explotacións pertenzan ao 
mesmo titular e estean situadas na mesma comunidade autónoma.»

Dous. O punto 1 do artigo 6 substitúese polo seguinte:

«1. A contía máxima da axuda será a resultante de restar ao custo total de 
adquisición ou arrendamento con opción de compra dos animais as contías 
percibidas en concepto de indemnizacións polo sacrificio obrigatorio dos animais, o 
valor percibido no matadoiro ou industria cárnica por estes e o do correspondente 
seguro en caso de cubrir a póliza o mesmo obxecto e finalidade que o das axudas 
reguladas neste real decreto.

Así mesmo, a axuda limitarase ao valor do 85 por cento dos animais sacrificados. 
Para estes efectos, para determinar o valor dos ditos animais, poderá acudirse ao 
que lles corresponda en cada caso en función do seguro aplicable no Plan de 
seguros agrarios combinados anual que se establece ao abeiro do previsto no artigo 
quinto do título II da Lei 87/1978, do 28 de decembro, de seguros agrarios 
combinados.

En todo caso, o importe máximo por explotación será de 100.000 euros.»

Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

O presente real decreto entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no 
«Boletín Oficial del Estado» e aplicarase aos sacrificios obrigatorios ou baleirados 
sanitarios que sexan ordenados polas autoridades competentes a partir da dita data.

Dado en Madrid o 13 de outubro de 2017.

FELIPE R.

A ministra de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente,
ISABEL GARCÍA TEJERINA
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