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ASUNTO: NORMATIVA SOBRE VEHICULOS DE TRANSPORTE DE CANS 
DE CAZA 

No Servizo de Sanidade Animal da Subdirección Xeral de Gandería 
Consellería do Medio Rural, temos recibido por diversos medios, consultas 
sobre a interpretación normativ.a en materia de contenedores ou medios de 
transporte <para cans de caza (remolques ou carriños). Basicamente as 
consultas refírense á obrigaloriedade de rexistro destes vehlculos e a esixencía 
de formación en materia de benestar animal para as persoas que transporten 
eses animais. 

Nalgunhasdestas consultas, facíase referencia a diferenzas de interpretación 
da normativa vixente entre distintos departamentos da Conselleria do Medio 
Rural e asimesmo cos criterios aplicados polo seu departamento, no senso de 
que vOstedes interpretaban que o criterio que estaba seguindo <a Xunta de 
Galicia neste asunto era o de rexistrar todos os remolques I carrinos de 
transporte de cans, independentemente do súa capacidade e da súa finalidade 
(relacionada cunha actívidade económica OU non). 

Anormativa de directa aplicación nesta materia é a seguinte: 

•	 O Regulamenfo< (CE) 112005 do Consel/o, de 22 de decembro de 
2004, relativo á protección dos animais durante o transporte e as 
operacións conexas e polo que se modifican as Directivas 
6414321CEE e 931119/CE e o Regulamento (CE) n° 1255/97, (D.O.C.E 
do 5 de xanelro de 2005), exclúe do seu ámbito de aplicación os 
transportes que non ser realicen en relación cunha actividade 
económica. 

•	 O Real decreto 751/2006, de 16 de xuño, sobre autorización e< 

rexistro de transportistas e medios de transporte de animais e polo 
que se crea o Comité Español de Benestar e Protección dos 
Anlmais de Produción (B.O.E nO 150, do 24 de xuño de 2006), 
establece no seu artigo 6.4 que deberán rexislrarse os contenedores e 
medios de transporte usados para o transporte de cans, gatos e furóns 
cando se transporten simultáneamente 6 ou milis animais< Esta 
esixencia, en aplicación da Disposición transitoria única deste Real 
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decreto, e Bsíxible, a data de hoxe, igualmente alnda que o transporte 
non se realice en relación cunha actividade económica. 

Asimesmo, no seu artigo 8, de formación, establece a esixencia da 
realización de cursos de formación de 20 horas de duración para 
aqueles supostos nos que así se estableza na normativa vixente (esta 
normativa, o Regulament~ (CE) 1/2005, esixe unicamente tal form~ción 
para os condutores ou cOldadores de vehlculos por estrada de équIdos, 
bovinos, ovinos, cabrúns, porcinos e aves de curral). 

•	 Por outra banda, está en vigor a Lei 1/93 de 13 de abril, de protección 
de animais salvaxes e domesticas en cautividade (D.O.G. de 22 de 
abril) , que no seu artigo 4 di que "o transporte de animais obxecto da 
presente Lei deberá efectuarse dacordo cas peculiaridades propias de 
cada especie; ó mesma tempo tendrán que cumprir os requisitos 
hixiénico-sanitarios exisidos pola normativa especifica e aqueles outros 
que reglamentariamente se determinen." 

•	 Asimesmo, no Decreto 153/98, de 2 de abril, polo que se aproba o 
regulamento que desenvolve a Ley 1/93 (D.O.G. de 5 de xuño). No 
seu artigo 47 reitera o recollido na dite lei, dicindo que" o transporte de 
animais domésticos e salvaxes en cautividade se realizará nas debidas 
condicións hixiénicas e sanitarias, debéndose respectar en todo caso as 
condícións específicas previstas na normativa vixente sobre protecci6n 
dos animais durante o transporte". 

Co fin de clarificar este tema, entendemos necesario facer as seguintes 
precisi6ns: 

1.	 ,Se ben todos os contenedores e medios de transporte adicados ao 
transporte de cens de caza, deben cumprir unhas condici6ns 
adecuadas desde o punto de vista da hixiene, sanidade e benestar 
dos animais que se transporten, a efectos da abriga de rexistro no 
"Rexistro Xeral de transportistas, contenedores e medios de 
transporte de animais", non é obrigatoria a súa inscrición neste 
rexistro sempre que se transporten menos de 6 canso Porén, ante 
a posibilidade de que o contenedor ou medio de transporte poda ser 
utilizado no futuro para o transporte de 6 ou máis cens ou sexa 
posible o seu uso para o transporte doutras especies, recoméndase o 
seu rexistro. 

2.	 No caso de que o contenedor ou medio de transporte, se utilize para 
o transeorte de 6 o máis cans, independentemente de que o 
transporte se realize ou non con f¡nalidade económica ou 
comercial, debe rexistrarse no rexistro oficial antedito. Para levar a 
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cabo o rexistro, o titular debe dirixirse á Oficina Agraria Comarcal 
donde ese medio de transporte estea ubicado. 

3.	 Respecto ti esixencia ou non da acreditación da formación en materia 
de benestar animal (Certificado de competencia) para a persoa que 
transporte os cans, informamos que na Comunidade Autónoma de 
Galicia non é esixlble a tenencia desta acreditación. 

Esta interpretación axústase estritamente, como se indica arriba, ao 
rafleetido na normativa vixente, o Regulamento lCE) 1/2005 do 
Consallo, de 22 de decembro de 2004, e o Real decreto 75112006, 
de 16 de xuño, non existindo nonnativa propia a este respecto na 
Comunidade Autónoma de Galic:ia. 

4.	 Porén, é necesario sulil1ar que existen Comunidades Autónomas que 
cantan con normativa propia de regulación destes aspectos, da que 
se deriva, no seu territorio, a esixencia da autorización destes medios 
de transporte e o seu rexistro no rexistro oficial asl como a esixencia 
da acreditación da formación en materia de benestar animal para o 
persaal que os transporta. Estas esixencias son aplicables nestas 
Comunidades Autónomas excepto cando se tr<lnsportan menos de 6 
animais sen finalidade comercial. 

5.	 A consecuencia desta situación, e tenda en conta que moitos dos 
cazadores rexistrados en Galicia, tamén realizan a actividade 
cinexética fora do territorio ga\ego, ante a posibilidade de sair do 
mesmo, rer::oméndase tanto o reJ(istro dos contenedores e medios 
de transporte como a tenencia da acreditación da formación en 
benestar animal. 

Finalmente, IIe informamos que se lel1en cursado instruccions ao respecto aos 
Servizos Provinciais de Ganderla da Consellería do Medio Rural. coa finalidade 
de garantir unhas actuaci6ns homoxeneas en todo o naso territorio. 

Pregámoslle que se dea a maior difusión posibe a esta carta, entre o persoal 
do seu departamento adicado a estas tarefas. 

Moitas gracias 

Santiago, a 27 e oulubro de 2008
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