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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN E MEDIO 
AMBIENTE

4413 Corrección de erros do Real decreto 53/2013, do 1 de febreiro, polo que se 
establecen as normas básicas aplicables para a protección dos animais 
utilizados en experimentación e outros fins científicos, incluíndo a docencia.

Advertidos erros no Real decreto 53/2013, do 1 de febreiro, polo que se establecen as 
normas básicas aplicables para a protección dos animais utilizados en experimentación e 
outros fins científicos, incluíndo a docencia, publicado no «Boletín Oficial del Estado», 
suplemento en lingua galega ao número 34, do 8 de febreiro de 2013, procédese a 
efectuar as oportunas rectificacións:

Na páxina 3, artigo 2.2, onde di: «O presente real decreto aplicarase ata que os 
animais recollidos no primeiro número fosen sacrificados,…», debe dicir: «O presente real 
decreto aplicarase ata que aos animais recollidos no primeiro número se lles aplicase a 
eutanasia,…».

Na mesma páxina, artigo 3.1.b), onde di: «Criador: calquera persoa física ou xurídica 
que críe animais…», debe dicir: «Criador: calquera persoa que críe animais...».

Na páxina 4, artigo 3.1.d), segundo parágrafo, onde di: «Órgano habilitado…», debe 
dicir: «e) Órgano habilitado…» e, en consecuencia, renoméanse as seguintes letras do 
dito artigo [e), f), g), h), i)] como [f), g), h), i), j)], respectivamente.

Na páxina 6, artigo 9.3, onde di: «Se no marco dun proxecto cómpre proceder ao 
traslado dun animal, este irá acompañado dun documento de traslado emitido polo 
veterinario designado do centro de orixe…», debe dicir: «Se no marco dun proxecto 
cómpre proceder ao traslado dun animal, este irá acompañado dun documento de 
traslado emitido polo veterinario do centro de orixe…».

Na páxina 36, anexo II, cadro 6.2 Saimiris, onde di: «Os titís e tamarinos novos non 
deben ser…», debe dicir: «Os saimiris novos non deben ser…».

Na páxina 38, anexo II, cadro 7.4, punto 8, Aves, sexta e sétima liña, onde di: «… no 
Real decreto 2/2002, do 1 de xaneiro, polo que se establecen as normas mínimas de 
protección das galiñas poñedoras…», debe dicir: «… no Real decreto 3/2002, do 11 de 
xaneiro, polo que se establecen as normas mínimas de protección das galiñas 
poñedoras…»; e na novena e na décima liña, onde di: «… Real decreto 1047/21994, do 
20 de maio,…», debe dicir: «… Real decreto 1047/1994, do 20 de maio,…».

Na páxina 46, anexo VI, letra e), onde di: «Os animais aos cales se lles aplicase a 
anestesia ou mortos…», debe dicir: «Os animais aos cales se lles aplicase a eutanasia ou 
mortos…».
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