
NOTA INFORMATIVA DE INTERESE PARA AS PERSOAS TITULARES DE CURRAIS
AVÍCOLAS FAMILIARES

A Consellería do Medio Rural, de acordo coa normativa legal vixente en España, es-
tableceu unha serie de medidas preventivas fronte á influenza aviaria (gripe aviaria)
para tratar de evitar a aparición e difusión desta enfermidade nas aves de curral de
Galicia.

Estas medidas establécense debido ao incremento do risco de aparición desta pa-
toloxía en Galicia, a consecuencia dos numerosos focos de gripe aviaria que varios
países da Unión Europea, incluída España, veñen detectando nos últimos meses,
tanto en aves domésticas como silvestres.

A consecuencia desta situación o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación,
realizou para a presente tempada de inverno unha avaliación do risco, considerando
a existencia dun risco moi alto nos concellos incluídos como zona de especial risco
(ZER), e alto nos concellos incluídos como zona de especial vixilancia (ZEV), segundo
se definen na Orde APA/2442/2006, de 27 de xullo, pola que se establecen medidas
específicas de protección en relación á influenza aviaria.

Os concellos situados na zona ZER en Galicia son os seguintes: Sanxenxo, O Grove,
Meaño, Ribadumia, Cambados, A Illa de Arousa e Vilanova de Arousa. 

Os concellos en zona ZEV en Galicia son os seguintes: Ortigueira, Cariño, Ribeira,
Porto do Son, Dumbría, Mazaricos, Vimianzo, Zas, Ribadeo, Trabada, Vilar de San-
tos, Sandiás, Porqueira, Xinzo de Limia, Rairiz de Veiga, A Guarda, O Rosal, Tomiño,
Tui, Pontevedra, Soutomaior, Redondela, Moaña, Vilaboa, Marín, Vilagarcía de Arou-
sa, Meis, e Poio).

Nestes concellos, tanto os incluídos na zona ZER como na zona ZEV, as medidas
preventivas a adoptar son as seguintes:

• Queda prohibida a cría de aves de curral ao aire libre, polo que as persoas
que críen aves de curral deben recluílas en espazos cubertos. Non obstante,
no caso de non ser posible, poderase autorizar que se manteñan ao aire li-
bre estas aves, sempre que se coloquen teas paxareiras ou calquera outro
dispositivo que impida a entrada das aves silvestres, e sempre que se ali-
mente e subministre auga ás aves no interior das instalacións ou nun refuxio
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que impida a chegada de aves silvestres e evite o contacto destas ou as súas
dexeccións cos alimentos ou coa auga destinadas ás aves de curral

• Queda prohibida a cría de parrulos, ocas e gansos xunto con outras especies
de aves de curral.

• Queda prohibido subministrar ás aves dos currais auga procedente de depó-
sitos ou fontes ás que poidan acceder aves silvestres ou as súas dexeccións,
non sendo que a auga sufrira un tratamento de hixienización que garantira a
inactivación de posibles virus da influenza aviaria.

• Se existen depósitos de auga situados no exterior, deben estar protexidos
do acceso e das dexeccións das aves silvestres.

• Na actividade cinexética queda prohibido o uso de reclamos de caza vivos de
aves das órdenes Anseriformes (parrulos e similares) e Charadriformes (gai-
votas e similares) 

• Queda prohibida calquera concentración ou evento (mercados, concursos,
exhibicións…) de calquera tipo de ave de curral, doméstica, silvestre ou or-
namental.

Ademais, é necesario recordar a obriga das persoas titulares de explotacións avíco-
las e currais familiares de comunicar sen demora aos servizos veterinarios oficiais
(SVO) a sospeita da aparición dun foco de gripe aviaria, en particular a detección
dos seguintes signos na súa explotación:

• Caída do consumo do penso e da auga das aves superior ao 20 %.
• Caída na posta de ovos superior ao 5 % durante máis de 2 días seguidos.
• Mortalidade superior ao 3 % durante unha semana sen causa xustificada.
• Calquera signo clínico ou lesión post mortem que suxira influenza aviaria.

Esta comunicación aplica igualmente no caso de detección de sospeita de influenza
aviaria en aves silvestres por atopar exemplares enfermos ou mortos sen causa
aparente.

Esta comunicación, ademais de poder facela directamente aos SVO nas Oficinas
Agrarias Comarcais da Consellería do Medio Rural, pódela levar a cabo a través do
seu veterinario privado de referencia ou no teléfono 012.

Por outra banda, a recente publicación do Real Decreto 637/2021, polo que se esta-
blecen as normas básicas de ordenación das granxas avícolas, establece a obriga de
inscrición no Rexistro Galego de Explotacións Avícolas, de todas as explotacións e
instalacións nas que se críen ou manteñan aves de curral para a produción de car-
ne, de ovos ou doutras producións, incluído tamén se só teñen finalidade de au-
toconsumo. No caso concreto destas explotacións (como máximo poderán albergar
30 galiñas poñedoras ou 50 polos de engorde, e sempre que non se comercialice a
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súa produción), as persoas titulares das mesmas están obrigadas a efectuar unha
comunicación previa aos Servizos Veterinarios Oficiais da Consellería do Medio Ru-
ral aos efectos de que se inclúa o seu curral no citado rexistro. 

Este rexistro obrigatorio afecta exclusivamente aos currais avícolas que conteñan
aves de curral con finalidade non comercial (currais de galiñas ou polos, parrulos,
pavos, etc para autoconsumo), non estando obrigados a este rexistro cando se tra-
te de aves ornamentais domésticas (coleccións de paxaros, pombas de exhibición
ou similares…).

Este rexistro só ten por finalidade o coñecemento por parte da Consellería do Me-
dio Rural da existencia e localización destes currais, información necesaria desde o
punto de vista da sanidade animal en caso de aparición da gripe aviaria ou outra
patoloxía avícola de interese no noso territorio, co fin de protexelas. Non ten polo
tanto ningunha finalidade de control nin fiscalizadora desta actividade perfecta-
mente legal, polo que as persoas titulares destas explotacións deben ter presente
que o rexistro do seu curral familiar non suporá para eles ningunha obriga nin pre-
xuízo adicional, e por suposto, non lle suporá ningún custe económico, ao ser a súa
inscrición gratuíta.

A inscrición no citado rexistro pode facela:

• A  través  da  Sede  electrónica  da  Xunta  de  Galicia
(https://sede.xunta.gal/portada) cubrindo o formulario MR501A “Inscrición
no rexistro de explotacións avícolas non comerciais”.(https://sede.xunta.gal/
detalle-procedemento?codtram=MR501A&ano=2015&numpub=1&lang=gl).
Por esta vía, non é necesario que presente o formulario cuberto en ningunha
dependencia pois xa chega telematicamente á Consellería do Medio Rural.

Esta é a vía de elección recomendada por ser á máis doada para os cidadáns 

• Realizando a  comunicación  mencionada  na  súa  Oficina  Agraria  Comarcal
mediante  a  entrega  do  formulario  cuberto  que  lle  será  facilitado  nela.
https://www.xunta.gal/servizos-no-mapa

• Por calquera dos sistemas habilitados pola Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
procedemento administrativo común das administracións públicas.

Se precisa máis información pode dirixirse aos SVO da Oficina Agraria Comarcal á
que pertenza o seu curral familiar. Tamén pode consultar esta información na páxi-
na web da Consellería do Medio Rural: 
https://mediorural.xunta.gal/es/temas/gandaria/sanidade-animal/programas-
oficiais/influenza-aviaria

Agradecéndolle anticipadamente a súa colaboración, reciba un cordial saúdo.
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Santiago de Compostela, na data da sinatura electrónica

O xefe do Servizo de Sanidade Animal
Jesús Javier Orejas Fernández
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