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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, ven de
establecer recentemente (novembro 2020) unha serie de medidas preventivas fronte á gripe
aviaria para tratar de evitar a aparición e difusión desta patoloxía nas aves de curral de
Galicia.

Estas medidas establécense debido ao incremento do risco de aparición desta patoloxía en
Galicia a consecuencia dos numerosos focos de gripe aviaria que varios países da Unión
Europea ven detectando tanto en aves domésticas como silvestres desde o pasado mes de
outubro.

A consecuencia desta situación o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, realizou
en  novembro  do  ano  2020  unha  avaliación  do  risco,  considerando  un  risco  alto  nos
concellos  incluídos como zona de especial  risco (ZER) e  un  risco moderado nos
concellos incluídos como zona de especial vixilancia (ZEV), segundo se detallan nos
anexos  da  Orde  APA/2442/2006,  de  27  de  xullo,  pola  que  se  establecen  medidas
específicas de protección en relación á influeza aviaria (gripe aviaria). 

Nos concellos en zona ZER: Sanxenxo, O Grove, Meaño, Ribadumia, Cambados, A Illa de
Arousa e Vilanova de Arousa:

• 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. Así mesmo queda prohibida a
cría de parrulos ou gansos xunto con outras aves de curral.

• Queda prohibida a cría conxunta de parrulos e gansos con outras aves de curral.
• Queda  prohibido  o  uso  de  reclamos  vivos  de  aves  dos  órdenes  Anseriformes

(parrulos e similares) e Charadriformes (gaivotas e similares).
• Queda prohibido subministrar ás aves dos currais auga procedente de depósitos ou

fontes ás que podan acceder aves silvestres.
• Se existen depósitos de auga situados no exterior deben estar protexidos do acceso

das aves silvestres.
• Queda  prohibida  calquera  concentración  ou  evento  (mercados,  concursos,

exhibicións...) de calquera tipo de ave, doméstica, silvestre ou ornamental.

Nos concellos en zona ZEV: Ortigueira, Cariño, Ribeira, Porto do Son, Dumbría, Mazaricos,
Vimianzo,  Zas, Ribadeo, Trabada, Vilar  de Santos,  Sandiás,  Porqueira,  Xinzo de Limia,
Rairiz  de Veiga,  A Guarda, O Rosal,  Tomiño, Tui,  Pontevedra,  Soutomaior,  Redondela,
Moaña, Vilaboa, Marín, Vilagarcía de Arousa, Meis, e Poio:

• as anteriores medidas de protección non son obrigatorias aínda que a Consellería
do Medio Rural recoméndallas igualmente e especialmente gardar os comedeiros e
bebedeiros  en  instalacións cubertas  así  como non subministrar  ás  aves criadas
auga  procedente  de  correntes  superficiais  ás  que  puideran  ter  accedido  aves
silvestres.
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Para todos os concellos incluídos en ambas zonas (ZER e ZEV), dentro destas medidas
inclúese a obrigatoriedade de que as persoas titulares de explotacións avícolas familiares
(currais familiares) inscriban os seus currais nun rexistro administrativo da Consellería do
Medio Rural.

Este  rexistro  administrativo  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, aínda que tamén afecta a coleccións privadas desas aves
con  finalidade  lúdica  e  non  de  autoconsumo  (patos,  ocas,  pavos,  etc...  ).  Non  están
obrigados a este rexistro administrativo cando se trate de aves ornamentais domésticas
(coleccións de paxaros, pombas de exhibición ou similares...).

Este  rexistro  e  censado  das  explotacións  avícolas  familiares,  só  ten  por  finalidade  o
coñecemento por parte da Consellería do Medio Rural da existencia e localización destes
currais,  información  necesaria  desde  o  punto  de  vista  da  sanidade animal  en  caso  de
aparición  da  gripe  aviaria  no  noso  territorio,  co  fin  de  protexelas.  Non  ten  polo  tanto
ningunha finalidade de control nin fiscalizadora desta actividade perfectamente legal e que
non  é  considerada  unha  actividade  gandeira,  polo  que  as  persoas  titulares  destas
explotacións deben ter presente que o rexistro do seu curral familiar non suporá para eles
ningún  control  nin  prexuízo  adicional,  e  por  suposto,  non  lle  suporá  ningún  custe
económico, ao ser a súa inscrición gratuíta.

A inscrición no citado rexistro pode facela:

• cubrindo o formulario de inscrición que lle será facilitado nas dependencias do seu
Concello onde debe ser entregado unha vez cuberto. Posteriormente o concello o
achegará á Consellería do Medio Rural. 

• cubrindo  o  dito  formulario  que  est´s  dispoñible  tamén  na  súa  Oficina  Agraria
Comarcal onde pode tamén entregalo directamente.

• obtelo  na  páxina  web da  Consellería  do  Medio  Rural  no  seguinte  enderezo  de
Internet.https://mediorural.xunta.gal/sites/default/files/temas/gandaria/sanidade-
animal/solicitude_censado_familiares_2017-10-16.pdf

• 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”.  Por esta vía, non é necesario que presente o formulario cuberto en
ningunha  dependencia  pois  xa  chega  telematicamente  á  Consellería  do  Medio
Rural.

No caso de que vostede non posúa aves de curral neste momento pero adoite telas, debe
cubrir igualmente o formulario. Así mesmo, no caso de que vostede xa rexistrara o seu
curral  familiar  en  anos  anteriores,  por  pertencer  o  seu  concello  a  unha  das  zonas
consideradas de risco, e tendo en conta que este rexistro inicial realizouse na súa inmensa
maioría  fai  bastantes anos,  debe vostede actualizar  a  situación  do mesmo,  neste caso
marcando no formulario a casiña “Comunicación de censo de aves”, se aínda as posúe ou
ben “Baixa no rexistro”, no caso de que xa non posúa o curral avícola.
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Se precisa máis información pode dirixirse ao seu concello ou aos Servizos Veterinarios
Oficiais da Oficina Agraria Comarcal máis próxima. Tamén pode consultar esta información
na páxina web da Consellería do Medio Rural

https://mediorural.xunta.gal/es/temas/gandaria/sanidade-animal/programas-oficiais/
influenza-aviaria

Lémbrolle ademais que a Consellería do Medio Rural puxo á súa disposición o número de
teléfono  012  onde  pode  comunicar  calquera  mortalidade  ou  enfermidade  anormal  que
observe nas súas aves e que poda ser sospeitosa da gripe aviaria.

Agradecéndolle anticipadamente a súa colaboración, reciba un cordial saúdo.

Santiago de Compostela 25 de novembro de 2020

Servizo de Sanidade Animal
Subdirección Xeral de Gandaría - Consellería do Medio Rural
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