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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ
5972

Ordre APA/513/2020, de 8 de juny, per la qual es modifiquen els annexos I i II
del Reial decret 389/2011, de 18 de març, pel qual s’estableixen els barems
d’indemnització pel sacrifici d’animals en el marc dels programes nacionals de
lluita, control o erradicació de la tuberculosi bovina, brucel·losi bovina,
brucel·losi ovina i caprina, llengua blava i encefalopaties espongiformes
transmissibles.

Mitjançant el Reial decret 389/2011, de 18 de març, pel qual s’estableixen els barems
d’indemnització pel sacrifici d’animals en el marc dels programes nacionals de lluita, control
o erradicació de la tuberculosi bovina, brucel·losi bovina, brucel·losi ovina i caprina, llengua
blava i encefalopaties espongiformes transmissibles, s’han establert els barems esmentats
per a aquestes malalties.
Tenint en compte l’evolució del mercat i de conformitat amb el que disposa la normativa
europea, és necessari actualitzar parcialment els barems que recullen els annexos I i II del
Reial decret 389/2011, de 18 de març.
De conformitat amb el que disposa la disposició final segona del Reial decret 389/2011,
de 18 de març, es faculta el llavors ministre de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí (actual
ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació), per actualitzar la quantia dels valors dels
annexos I i II d’aquest Reial decret, en funció dels preus de mercat, disposició que és
aplicable en aquest cas.
En el procediment d’elaboració d’aquesta norma s’han consultat les comunitats
autònomes i els sectors afectats.
Així mateix, en compliment del que preveu la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del
Govern, aquest projecte s’ha sotmès al procediment d’informació pública.
Aquesta norma s’adequa als principis de bona regulació a què es refereix l’article 129
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques. En aquest sentit, compleix els principis de necessitat i eficàcia, atès que es
tracta de l’instrument més adequat per garantir que la normativa s’aplica d’una manera
homogènia a tot el territori nacional, la qual cosa garanteix l’interès general. També
s’adequa al principi de proporcionalitat, ja que no s’imposen restriccions o obligacions als
destinataris. Quant als principis de seguretat jurídica, transparència i eficiència, la norma
s’hi adequa atès que és coherent amb la resta de l’ordenament jurídic, s’ha procurat la
participació de les parts interessades i s’han evitat càrregues administratives.
En virtut d’això, d’acord amb el Consell d’Estat, disposo:
Article únic. Modificació dels annexos I i II del Reial decret 389/2011, de 18 de març, pel
qual s’estableixen els barems d’indemnització pel sacrifici d’animals en el marc dels
programes nacionals de lluita, control o erradicació de la tuberculosi bovina, brucel·losi
bovina, brucel·losi ovina i caprina, llengua blava i encefalopaties espongiformes
transmissibles.
U. Els apartats 1 i 3 de l’annex I del Reial decret 389/2011, de 18 de març, pel qual
s’estableixen els barems d’indemnització pel sacrifici d’animals en el marc dels programes
nacionals de lluita, control o erradicació de la tuberculosi bovina, brucel·losi bovina,
brucel·losi ovina i caprina, llengua blava i encefalopaties espongiformes transmissibles,
queden redactats de la manera següent:
«1. El barem és del 85 per cent dels valors següents, en funció de l’aptitud dels
animals:
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Boví d’aptitud càrnia (lídia inclòs)
Edat

Euros

Igual o inferior a un mes.

196,00

Superior a un mes i igual o inferior a 3 mesos.

307,00

Superior a 3 mesos i igual o inferior a 9 mesos.

401,93

Superior a 9 mesos i igual o inferior a 18 mesos.

481,77

Superior a 18 mesos i igual o inferior a 24 mesos.

514,47

Superior a 24 mesos i igual o inferior a 48 mesos.

707,26

Superior a 48 mesos i igual o inferior a 84 mesos.

643,08

Superior a 84 mesos i igual o inferior a 120 mesos.

481,87

Superior a 120 mesos.

321,54

Boví d’aptitud lletera
Edat

Euros

Igual o inferior a un mes.

147,13

Superior a un mes i igual o inferior a 3 mesos.

284,00

Superior a 3 mesos i igual o inferior a 10 mesos.

602,56

Superior a 10 mesos i igual o inferior a 17 mesos.

682,39

Superior a 17 mesos i igual o inferior a 24 mesos.

715,09

Superior a 24 mesos i igual o inferior a 48 mesos.

907,88

Superior a 48 mesos i igual o inferior a 72 mesos.

843,71

Superior a 72 mesos.

321,54»

«3. El barem és del 100 per cent en cas de buit sanitari.
La quantia resultant en cada cas s’ha d’incrementar en els percentatges
següents, tots acumulables:
A) en un deu per cent en els casos de pertinença de l’explotació a una
agrupació de defensa sanitària ramadera.
B) un cinc per cent si es tracta de bestiar ecològic certificat.
C) un cinc per cent si es tracta de races autòctones de les que inclou el Catàleg
oficial de races de bestiar a Espanya que preveu l’apartat 1 de l’annex I del Reial
decret 45/2019, de 8 de febrer, pel qual s’estableixen les normes zootècniques
aplicables als animals reproductors de raça pura, porcins reproductors híbrids i el
seu material reproductiu, s’actualitza el Programa nacional de conservació, millora i
foment de les races ramaderes i es modifiquen els reials decrets 558/2001, de 25 de
maig; 1316/1992, de 30 d’octubre; 1438/1992, de 27 de novembre, i 1625/2011, de
14 de novembre, sempre que es tracti d’animals inscrits en el llibre genealògic
corresponent.
No obstant això, les comunitats autònomes poden limitar la quantia final a
percebre en un màxim d’1.500.000 euros per explotació.»
Dos. L’apartat 4 de l’annex II del Reial decret 389/2011, de 18 de març, pel qual
s’estableixen els barems d’indemnització d’animals en el marc dels programes nacionals
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de lluita, control o erradicació de la tuberculosi bovina, brucel·losi bovina, brucel·losi ovina
i caprina, llengua blava i encefalopaties espongiformes transmissibles, queda redactat de
la manera següent:
«4. S’ha d’incrementar el resultat de les quanties anteriors en els percentatges
o quanties següents, tots acumulables:
A) un deu per cent en els casos de pertinença de l’explotació a una agrupació
de defensa sanitària ramadera.
B) un cinc per cent si es tracta de bestiar ecològic certificat.
C) un cinc per cent si es tracta de races autòctones de les que inclou el Catàleg
oficial de races de bestiar a Espanya que preveu l’apartat 1 de l’annex I del Reial
decret 45/2019, de 8 de febrer, sempre que es tracti d’animals inscrits en el llibre
genealògic corresponent.
D) En la quantitat de 6,01 euros en cas de sacrifici dels animals a l’explotació
o a la planta de transformació o en cas de decomís de la canal a l’escorxador, per
compensar el valor de carn perdut.»
Disposició final única.

Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de
l’Estat».
Madrid, 8 de juny de 2020.–El ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas
Puchades.
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