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BENESTAR NOS TENREIROS 

1.- O QUE VOSTEDE TEN QUE 
CUMPRIR 

REQUISITO 1: Non manter pechado en recintos 

individuais ningún tenreiro de máis de oito semanas de 

idade, excepto no caso que: 

 Un veterinario certificara que a súa saúde ou 

comportamento require que se lle ille para que 

poida recibir un tratamento. 

 A explotación manteña menos de seis tenreiros. 

 Os animais sexan mantidos coas súas nais para ser 

aleitados. 

REQUISITO 2: Manter os tenreiros en recintos para 

grupos, ou cando non sexa posible de acordo co requisito 

anterior, en recintos individuais que cumpran as 

seguintes dimensións mínimas:  

 Aloxamentos individuais para tenreiros: anchura 

polo menos igual á altura do animal á cruz estando 

de pe, e a súa lonxitude polo menos igual á 

lonxitude do tenreiro medida desde a punta do 

nariz ata o estremo caudal do isquion e 

multiplicada por 1.1 

 Aloxamentos individuais para animais non 

enfermos: deben ser de tabiques perforados que 

permitan contacto visual e táctil directo entre 

tenreiros. 

 Espazo mínimo por tenreiro segundo peso cando se 

manteñen en grupo: 1,5m2 (menos de 150Kg), 

1,7m2 (entre 150kg e 220kg), 1,8m2 (máis de 

220Kg). 

REQUISITO 3: Inspeccionar os tenreiros como mínimo 

unha vez ao día (os estabulados dúas veces ao día). 

REQUISITO 4: As cortes están construídas de maneira que 

todos os tenreiros podan deitarse, descansar, erguerse, e 

acicalarse sen perigo. 

REQUISITO 5: Non atar aos tenreiros, agás os aloxados en 

grupo, que poden estar atados ata unha hora no 

momento da lactación ou a toma do produto substitutivo 

do leite. 

REQUISITO 6: Os materiais que se utilizan para a 

construción das cortes e equipos cos que os animais 

poidan estar en contacto pódense limpar e desinfectar a 

fondo. 
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REQUISITO 7: Os chans non son escorregadizos, non 

presentan asperezas, e as áreas para tombarse os animais 

están adecuadamente drenadas e son confortables. 

REQUISITO 8: Os tenreiros de menos de dúas semanas 

dispoñen de leito adecuado. 

REQUISITO 9: Os tenreiros dispoñen de luz natural ou 

artificial entre as 9 e as 17 horas. 

REQUISITO 10: Os tenreiros reciben polo menos dúas 

racións diarias de alimento. 

REQUISITO 11: Os tenreiros de máis de dúas semanas de 

idade teñen acceso a auga fresca adecuada, en cantidade 

suficiente, ou poden saciar a súa necesidade de líquidos 

mediante a inxestión doutras bebidas. 

REQUISITO 12: Cando fai calor ou os tenreiros están 

enfermos dispoñen de auga axeitada en todo momento. 

REQUISITO 13: Os tenreiros reciben costro tan pronto 

como é posible tras o nacemento, e en todo caso nas 

primeiras seis horas de vida. 

REQUISITO 14: A alimentación dos tenreiros contén o 

ferro suficiente para garantir neles un nivel medio de 

hemoglobina no sangue de polo menos 4,5mmol/litro. 

REQUISITO 15: Non poñerlle bozo aos tenreiros. 

REQUISITO 16: Proporcionar a cada tenreiro de máis de 

dúas semanas de idade unha ración diaria mínima de 

fibra, aumentándose a cantidade de 50gr a 250gr diarios 

para os tenreiros de oito a vinte semanas de idade. 

Normativa Comunitaria de 
referencia (segundo 

Regulamento (CE) 73/2009) 

Normativa Nacional de 
referencia (segundo o Real 

Decreto 486/2009) 
 Directiva 2008/119/CE relativa 

ás normas mínimas para a 
protección de tenreiros. 
 

Lei 32/2007, para o coidado dos 
animais, na súa explotación, 
transporte, experimentación e 
sacrificio 
Real Decreto 1047/1994, polo que se 
establecen as normas mínimas para a 
protección de tenreiros confinados 
para a cría e engorde.  
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2.- PARA CUMPRIR ESTAS 
OBRIGAS, VOSTEDE DEBERÁ 

1. Ter aos tenreiros maiores de oito semanas aloxados 

en grupo (agás os enfermos, se é preciso) con espazo 

libre suficiente para poder darse a volta e deitarse sen 

dificultade. 

2. Dotar aos tenreiros de espazo suficiente segundo o 

seu peso e idade, tanto cando estean en recintos 

individuais (ata as oito semanas) como cando se 

manteñan en grupo (despois das oito semanas). 

3. Inspeccionar dúas veces ao día os animais 

estabulados e unha vez ao día os animais non 

estabulados (en pastos). Dispor de iluminación (fixa 

ou móbil) para poder inspeccionar aos tenreiros en 

calquera momento. 

4. Usar materiais nos aloxamentos e instalacións dos 

tenreiros que non causen danos aos animais, e que 

podan limparse con facilidade e a fondo. As 

instalacións deben estar construídas de xeito que 

permitan aos tenreiros deitarse, descansar e 

levantarse sen perigo. 

5. Os chans non deben ser escorregadizos, polo que 

cando sufran desgaste deberán ser raiados para evitar 

esvaróns. Tampouco deben presentar asperezas que 

podan ferir aos animais, polo que deberán pulirse se 

é preciso. Deben formar unha superficie ríxida, chaira 

e estable adecuada ao tamaño e peso dos animais. 

Deben ter un sistema de desaugadoiro axeitado. 

6. Non deberá atar nunca aos tenreiros, agás cando 

están en grupos, como máximo unha hora no 

momento de alimentalos, se se precisa, para facilitar 

o manexo na alimentación 

7. Achegar leito abundante aos tenreiros de menos de 

dúas semanas, que absorba axeitadamente as feces e 

ouriños dos animais. 

8. Garantir que coa ventilación e o illamento térmico as 

cortes se manteñen dentro duns límites adecuados de 

humidade, temperatura, circulación de aire, po e 

gases, para os tenreiros. 

9. No caso de atopar animais enfermos ou feridos, 

deben ser tratados nun local aparte, onde se atopen 

illados sobre un chan seco e confortable. 

10. As cortes, utensilios e equipos destinados aos 

tenreiros débense manter limpos e desinfectados 
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axeitadamente, para previr contaminacións por 

organismos patóxenos para os animais. As feces, 

ouriños e alimentos non consumidos débense retirar 

coa maior frecuencia posible, para evitar olores que 

atraian a moscas e roedores. 

11.  A auga subministrada a partir das dúas semanas de 

idade debe ser fresca e apta hixienicamente. É 

necesario vixiar a auga especialmente en épocas de 

calor. Os bebedoiros ou piletas de abeberado deben 

estar limpos. 

12. Débese dar costro o antes posible aos tenreiros recén 

nados (antes das seis horas dende o nacemento). 

13. En ningún momento debe poñer bozo aos tenreiros. 

14.  Achegar aos tenreiros unha alimentación adecuada a 

súa idade e peso e acorde coas súas necesidades, 

tendo en conta os cambios dende unha alimentación 

láctea inicial, que evoluciona despois a unha dieta dun 

animal ruminante. Os comedeiros deben estar limpos 

e en bo estado. 

15. A alimentación debe achegar o ferro e a fibra que os 

tenreiros necesitan. Utilizaranse polo tanto forraxes e 

pensos adecuados para tenreiros, adaptados ás 

necesidades destes animais. 

16.  Todos os tenreiros deben ser alimentados polo 

menos con dúas racións diarias de alimento. Cando 

están en grupo e non se alimentan a vontade ou por 

un sistema automático, cada tenreiro debe ter acceso 

ao alimento ao mesmo tempo que os demais, para 

evitar competencias pola comida. 

17.  Non manter aos tenreiros en escuridade permanente 

e achegar unhas boas condicións de iluminación, 

natural ou artificial. Se é artificial, a súa duración será 

polo menos igual ao tempo da luz natural (entre as 

9:00 e as 17:00 horas). 
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3.- LEMBRE QUE: 

No caso de que vostede non cumpra con algunha das 

obrigas da condicionalidade ou se non colaborara cos 

inspectores da Consellería do Medio Rural e do Mar, 

poden reducirse ou mesmo anularse as axudas da PAC 

que percibe. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

No caso de necesitar máis información respecto á 

condicionalidade, pode solicitala nas Oficinas Agrarias 

Comarcais ou nos Servizos Provinciais de Gandería da 

Consellería do Medio Rural e do Mar. 

Tamén dispón de información sobre a condicionalidade  en 

http://www.medioruralemar.xunta.es/nc/es/fogga/politica_

agraria_comun/condicionalidad/ ou na Oficina Agraria Virtual 

(http://emediorural.xunta.es/oav) 

 

http://www.medioruralemar.xunta.es/nc/es/fogga/politica_agraria_comun/condicionalidad/
http://www.medioruralemar.xunta.es/nc/es/fogga/politica_agraria_comun/condicionalidad/
http://emediorural.xunta.es/oav
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