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Enténdese por tratamento zootécnico a administra-
ción, con carácter individual, a un animal de explotación,
dunha das substancias autorizadas en aplicación do ar-
tigo 4 do Real decreto 1373/1997, do 29 de agos-
to, polo que se prohibe utilizar determinadas substan-
cias de efecto hormonal e tireostáticos e substancias
b-agonistas de uso na cría do gando, para a sincroni-
zación do ciclo estral e a preparación das doadoras e
as receptoras para a implantación de embrións, logo
dun recoñecemento do animal efectuado por un vete-
rinario ou, de conformidade co parágrafo terceiro do arti-
go 4, do mencionado Real decreto 1373/1997, baixo
a súa responsabilidade. No caso de animais de acui-
cultura, a un grupo de reproductores para inversión
sexual, por prescrición dun veterinario e baixo a súa
responsabilidade.

Todo iso, a non ser que os estudios científicos ou
a experiencia adquirida demostren que a substancia non
resulta prexudicial para a saúde ou o benestar do animal.

9. Mutilacións.

En espera da adopción de disposicións específicas
en materia de mutilacións, e sen prexuízo do establecido
no Real decreto 1048/1994, do 20 de maio, relativo
ás normas mínimas para a protección de porcos, apli-
caranse as disposicións nacionais na materia sempre
que se respecten as normas xerais do Tratado.

10. Procedemento de cría.

a) Non se deberán utilizar procedementos de cría,
naturais ou artificiais, que ocasionen ou poidan ocasionar
sufrimentos ou feridas a calquera dos animais afectados.

Esta disposición non excluirá o uso de determinados
procedementos que poidan causar sufrimento ou feridas
de pouca importancia ou momentáneos ou que poidan
requirir intervención sen probabilidade de causar un
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dano duradeiro, sempre que estean permitidos polas dis-
posicións nacionais.

b) Ningún animal se manterá nunha explotación con
fins gandeiros, agás que existan fundamentos para espe-
rar, sobre a base do seu xenotipo e fenotipo, que pode
manterse na explotación, sen consecuencias prexudiciais
para a súa saúde ou benestar, de conformidade coas
experiencias adquiridas e, entre elas, a experiencia pro-
ductiva e o avance dos coñecementos científicos, e en
función da especie, grao de desenvolvemento, adapta-
ción e domesticación desta.
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5478 CORRECCIÓN de erratas da Lei 54/1999,
do 29 de decembro, de orzamentos xerais
do Estado para o ano 2000. («BOE» 70, do
22-3-2000.)

Advertidas erratas no texto da Lei 54/1999, do 29
de decembro, de orzamentos xerais do Estado para o
ano 2000, publicado no «Boletín Oficial del Estado»
suplemento núm. 1 en lingua galega, do 20 de xaneiro
de 2000, procédese a face—las oportunas modificacións:

Na páxina 70, segunda columna, artigo 44, punto
tres, cadro de complementos para mínimos, liña de pen-
sión de viuvez, onde di: «838.860 pesetas/ano», debe
dicir: «839.860 pesetas/ano».

Na páxina 78, primeira columna, artigo 70, punto
un, parágrafo 2.o, liña terceira, onde di «Grupo 975.
Servicios de enmarcación.», debe dicir: «Grupo 975. Ser-
vicios de enmarcación. Cota mínima municipal de:».


