Gabinete de Comunicación

Introdúcense cambios na normativa sobre vehículos de transporte
de cans de caza
Nos pasados dias publicouse o Real Decreto 363/2009 que modifica certos aspectos do Real
Decreto 1559/2005 de 23 de decembro sobre as condicións básicas que deben cumprir os centros de limpeza
e desinfección dos vehículos adicados ao transporte por estrada no sector gandeiro e o Real Decreto
751/2006 de 16 de xuño sobre a autorización e rexistro de transportistas e medios de transporte de animais,
e que por tanto afecta ao transporte dos cans de caza.
A modificación deste Real Decreto 751/2006 afecta ao seu artigo 6.4, que agora inclúe o
condicionante da realización dunha actividade económica ao respecto do transporte de animais vivos. Así, o
citado artigo indicaba: “deberán rexistrarse os contenedores e medios de transporte usados para o transporte
de cans, gatos ou furóns cando se transporten simultáneamente seis ou máis animais, sen prexuízo da
normativa vixente na materia de sanidade e de protección dos animais durante o seu transporte”, mentres que
agora, tras a sua modificación, indica o seguinte: “Deberán rexistrarse os contenedores e medios de
transporte usados para o transporte de cans, gatos e furóns cando o transporte se realice en relación cunha
actividade económica, incluída a cría de animais para a súa venda, ou con ánimo de lucro”.
Cabe destacar tamén que o condicionante económico tamén determina agora a obrigatoriedade
do rexistro dos contenedores e medios de transporte: por tanto, dende o 28 de marzo de 2009, só é
obrigatorio o rexistro cando o transporte se realice en relación cunha actividade económica, incluída a cría
de animais para a súa venda, ou con ánimo de lucro. Elimínase así o condicionante do número de animais
transportados.
A Consellería do Medio Rural con data 29 de abril comunica á Federación Galega de Caza que xa
cursou as instruccións oportunas aos servicios provinciais da propia Consellería e tamén transmitiu a
información ao SEPRONA e á Policia Autonómica.
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