O CABALO DE PURA RAZA GALEGA e BENESTAR ANIMAL NO
TRANSPORTE

A publicación do Decreto 149/2011 describe definitivamente o prototipo racial do
Cabalo de Pura Raza Galega, incluíndoo dentro do catálogo galego de razas
autóctonas en perigo de extinción. PURAGA é a entidade oficial responsable da
xestión do Libro de Rexistro Xenealóxico da raza. Permitindo levar un control
actualizado sobre o censo ao tempo que diferenza aos animais polo seu valor xenético.
Os animais clasifícanse en función do número de proxenitores inscritos no libro en
diferentes rexistros:
 Rexistro Auxiliar: animais sen ningún proxenitor coñecido
 Rexistro Definitivo: animais cos catros avós coñecidos
ALTAS: De acordo co disposto polo Regulamento (CE) 504/2008, os équidos
rexistrados, serán identificados e rexistrados por PURAGA. Os équidos de crianza e
rendemento, nacidos en Galicia, identificaranse mediante un transpondedor
implantado na parte superior do pescozo, antes de transcorreren 12 meses dende o
nacemento do animal.
BAIXA: As baixas débense comunicar por medio do impreso PRG A-08. Ademais,
entregarase o pasaporte na Oficina Agraria Comarcal que se encargará de facerllo
chegar a PURAGA. Se é o caso, entregarase xunto co cadáver no camión de recollida
de animais mortos, sendo eles os encargados de facerllo chegar á administración.
CENSO ANUAL: A principios do ano cada criador/a recibirá o Impreso PRG A-09, para
a “COMUNICACIÓN DO ESTADO DA GANADERÍA” coa relación de animais dados
de alta na explotación, débense comprobar os datos, modificar o que fose preciso,
asinalo e envialo de novo á oficina de rexistro do libro xenealóxico.
CAMBIO DE PROPIETARIO: Comunícanse por medio do impreso PRG A-07, sendo
PURAGA a responsable de cruñar o pasaporte do animal. Esta información tamén
debe ser comunicada á Oficina Agraria Comarcal correspondente.
MOVEMENTOS:É obrigatorio comunicar á Oficina do Rexistro Xenealóxico as
incorporacións de exemplares ou as baixas, tanto por venda como por morte, facendo
chegar o impreso correspondente. Estes impresos pódense descargar desde a páxina
web, WWW.PURAGA.ES, no apartado Documentación, Impresos oficiais, ou ben
solicitalos á propia oficina.

REGULAMENTO CE 1/2005
QUEDA PROHIBIDO TRANSPORTAR:





Animais feridos ou enfermos
Animais que non poidan desprazarse por si mesmos sen axuda
Eguas con 90% de xestación superado (311 días de xestación do total de 346 días)
Animais xóvenes cuxo embigo non haxa cicatrizado completamente

ESTÁ PROHIBIDO:








Golpear ou dar patadas aos animais
Aplicar presión nos puntos sensibles dos animais (ex. Torcer o rabo en bovinos)
Colgar os animais por medios mecánicos
Levantar ou arrastras aos animais pola cabeza, as orellas, as patas, o pelo ou
manipulalos de xeito que se lles cause dor ou sufrimento
Utilizar pinchos ou outros instrumentos puntiagudos
A pica eléctrica só poderá usarse con bovinos ou porcinos adultos.
Non poden atarse os animais que non estén acostumados: (équidos sen desbravar)

CONDICIONES XENERALES NO TRANSPORTE:

DENSIDADE DE CARGA PARA EQUIDOS:





Cabalos adultos: 1,75m²(0,7x2,5m)
Potros (6-24 meses): 1,2²(0,6x2 m)
Ponies 1m² (0,6x 1,8m)
Potrillos (0-6 meses): 1,4 m² (1x1,4m)

Debe existir espacio e altura suficiente para que todos os animais poidan estar de pe na súa
posición natural, e non se lles impida en ningún momento a posibilidade de moverse.
OS VEHICULOS:




Provistos de RAMPAS axeitadas: non deslizantes, cunha pendiente que non exceda os
20 grados, sen escalón e con proteccións laterais
TEITO e VENTILACIÓN SUFICIENTE
CHAN NON DESLIZANTE

TRANSPORTARANSE SEPARADOS:





Machos e femias sexualmente maduros (équidos 12meses)
Animais de especies diferentes ou tamaños ou idades moi diferentes
Animais hostis entre sí
Animais atados e non atados

EXCEPCIÓN: As crías lactantes poden viaxar xunto coa nai ou nodriza.
TRANSPORTE DOS ÉQUIDOS:




Os ÉQUIDOS NON DESBRAVADOS (os que non están acostumados a ser atados ou
levados polo cabestro) transportaranse en grupos de non máis de 4 animais
Os ÉQUIDOS DESBRAVADOS de MÁIS DE 8 MESES teñen que levar CABESTRO
durante o transporte
Os ÉQUIDOS NON se permite o seu transporte EN VEHÍCULOS DE MÁIS DUN
ANDAR
EXCEPCIÓN: cando non se transporta ningún animal no andar superior, e a altura
mínima do compartimento inferior é de, mínimo, 75cm por encima da altura do cabalo
máis alto.

CONDICIONS ADICIONAIS PARA O TRANSPORTE DE MÁIS DE 8HORAS:
PROHIBIDO TRANSPORTAR:



Équidos non desbravados
Équidos de menos de 4meses de idade(excepto crías que viaxen coas nais)

ÉQUIDOS EN COMPARTIMENTOS INDIVIDUALES


Cabalos desbravados de máis de 8 meses deben de ir en compartimentos individuais e
levar cabestro

POTROS


Os potros (hasta 24meses) deben dispoñer de espacio suficiente para tumbarse

LEY 32/2007, de 7 noviembre, para o coidado dos animais, na súa
explotación, transporte, experimentación e sacrificio.
INFRACCIONS MOI GRAVES



Incumplimiento coas normas de benestar animal provocando tortura ou morte do
animal
Suministro de documentación falsa as autoridades

→Sancións de ata 100.000€
INFRACCIONS GRAVES




Incumplimiento coas normas de benestar animal provocando lesións permanentes,
deformacións, ou defectos graves nos animales
Manter aberta una explotación, transportar ou sacrificar animais sin autorización
administrativa
Oposición, obstrucción ou falta de colaboración nas inspeccións ou controis ás
autoridades, cando se impida ou dificulte gravemente a súa realización

→Sancións de ata 6.000€
INFRACCIONS LEVES



Incumprimiento coas normas de benestar animal sempre e cando non se provoquen
lesións permanentes, deformacións, defectos graves ou a morte dos animais
Oposición, obstrucción ou falta de colaboración nas inspeccións ou controis das
autoridades cando non impida ou dificulte gravementea súa realización

→Sancións ata 600€

