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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE MEDIO
AMBIENTE, TERRITORIO
E INFRAESTRUTURAS

Corrección de erros.-Decreto 1/2010, do 8
de xaneiro, polo que se regula o Rexistro
Único de Demandantes de Vivenda da
Comunidade Autónoma de Galicia e a
adxudicación das vivendas protexidas, así
como das acollidas a programas de acce-
so á vivenda con axudas públicas.

Advertido un erro no devandito decreto, publicado no
Diario Oficial de Galicia número 13, do xoves, 21 de
xaneiro de 2010, cómpre facer a seguinte corrección:

-No anexo da páxina 759, no recadro correspondente a
lexislación aplicable, onde di: «Decreto 453/2010,...»,
debe dicir: «Decreto 1/2010,...».

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Decreto 453/2009, do 30 de decembro,
polo que se modifica o Decreto 202/1992,
do 10 de xullo, polo que se modifica a
estrutura da Xunta Consultiva de Caza da
Reserva Nacional dos Ancares.

Mediante Lei 37/1966, do 31 de maio, de reservas
nacionais, créase, entre outras, a Reserva Nacional
de Caza dos Ancares (Lugo).

A dita lei foi desenvolvida polo Decre-
to 2612/1974, do 9 de agosto, que no seu artigo 2
establece a constitución de xuntas consultivas en
cada reserva de caza creada.

Mediante o Real decreto 1535/1984, do 20 de xuño,
traspásanse á comunidade autónoma as funcións e ser-
vizos do Estado en materia de conservación da nature-
za, correspondéndolle a esta comunidade a adminis-
tración e xestión das reservas nacionais de caza.

Mediante o Decreto 202/1992, do 10 de xullo,
modificouse a estrutura da Xunta Consultiva de
Caza da Reserva Nacional dos Ancares para adaptar
a súa composición á estrutura organizativa da Xunta
de Galicia e foi modificada posteriormente polo
Decreto 311/2001, do 17 de decembro.

Pola súa banda, a Lei de caza de Galicia,
Lei 4/1997, do 25 de xuño, prevé igualmente a
declaración de reservas de caza e a constitución de
xuntas consultivas destas reservas, e prevé especifi-
camente que a reserva nacional de caza dos Anca-
res, en canto aos terreos abranguidos dentro da
Comunidade Autónoma de Galicia, quedará suxeita
ás disposicións da dita lei.

Na actualidade, como consecuencia da nova estru-
tura orgánica dos departamentos da Xunta de Gali-
cia, establecida polo Decreto 83/2009, do 21 de
abril, cómpre, para unha maior eficacia e coordina-

ción administrativa, proceder á modificación do arti-
go 5 do Decreto 202/1992, do 10 de xullo, polo que
se modifica a estructura da Xunta Consultiva de
Caza da Reserva Nacional dos Ancares.

Na súa virtude, por proposta do conselleiro do
Medio Rural e logo da deliberación do Consello da
Xunta na súa reunión do día trinta de decembro de
dous mil nove,

DISPOÑO:

Artigo único.-O artigo 5 do Decreto 202/1992, do
10 de xullo, polo que se modifica a estrutura da
Xunta Consultiva de Caza da Reserva Nacional dos
Ancares, queda redactado da forma seguinte:

«Artigo 5º

1. A Xunta Consultiva de Caza da Reserva Nacional
dos Ancares estará formada polos seguintes membros:

a) O/a delegado/a territorial de Lugo ou persoa en
quen delegue, que actuará como presidente.

b) O/a xefe/a do departamento territorial da conse-
llería competente en materia de conservación da
natureza, que actuará como vicepresidente.

c) O/a xefe/a do servizo provincial competente en
materia de conservación da natureza.

d) O/a xefe/a do servizo provincial con competen-
cias en materia de montes.

e) O/a xefe/a do servizo provincial con atribucións
en materia de prevención e defensa contra os incen-
dios forestais.

f) O/a xefe/a do servizo provincial competente en
materia de infraestruturas agrarias.

g) Un/unha representante da consellería compe-
tente en materia de ordenación do territorio.

h) A persoa titular da alcaldía do municipio con
termo municipal incluído na reserva.

i) Un/unha representante da Federación Galega de
Caza.

j) Un/unha representante das asociacións de caza-
dores do ámbito provincial de Lugo.

k) Un/unha representante de organizacións rela-
cionadas coa defensa e conservación da natureza
con ámbito de actuación en Lugo, inscritas no
Rexistro de Entidades de Carácter Ambiental da
Comunidade Autónoma de Galicia.

l) Un/unha representante das persoas propietarias
particulares dos predios situados dentro da reserva.

m) Un/unha representante dos montes veciñais en
man común da reserva.

n) Un/unha representante da Universidade de San-
tiago de Compostela dependente dun centro do Cam-
pus Universitario de Lugo.

ñ) Dous/dúas representantes designados pola con-
sellería competente en materia de conservación da
natureza, entre persoas de recoñecido prestixio den-
tro do campo de ordenación de recursos naturais.
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o) Un/unha representante da Deputación Provin-
cial de Lugo.

p) O/a director/a da Reserva Nacional dos Anca-
res, que actuará como secretario con voz e voto.

2. A designación dos membros non natos da
XCRNA farase procurando que o órgano acade unha
composición paritaria».

Disposición adicional

Única.-As referencias contidas no Decre-
to 202/1992, do 10 de xullo, en canto á Consellería
de Agricultura, Gandaría e Montes, deberán enten-
derse referidas á consellería competente en materia
de conservación da natureza.

Disposición derrogatoria

Queda derrogado o disposto no Decreto 311/2001,
do 17 de decembro, polo que se modifica o Decre-
to 202/1992, do 10 de xullo.

Disposición derradeira

Primeira.-Facúltase o conselleiro do Medio Rural
para ditar cantas disposicións sexan necesarias para
o desenvolvemento deste decreto.

Segunda.-Este decreto entrará en vigor o día seguin-
te á súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, trinta de decembro de
dous mil nove.

Alberto Núñez Feijóo
Presidente

Samuel Jesús Juárez Casado
Conselleiro do Medio Rural

Decreto 2/2010, do 8 de xaneiro, polo que
se regulan os órganos competentes e o pro-
cedemento para a imposición de sancións
en materias do medio rural.

Na actualidade o medio rural, ao abeiro da recente
aprobación do Decreto 83/2009, do 21 de abril, que
fixou a estrutura orgánica da Xunta de Galicia, e do
Decreto 318/2009, do 4 de xuño, polo que se estable-
ce a estrutura orgánica da Consellería do Medio Rural
e do Fondo Galego de Garantía Agraria, abrangue
materias tan diversas como son a agricultura e a gan-
dería, o desenvolvemento rural, as industrias agrarias
e forestais, os montes e a conservación da natureza.

Preténdese con este decreto regular dúas cuestións
diferenciadas respecto á materia sancionadora no
medio rural, que son a atribución competencial para
o exercicio da potestade sancionadora e o procede-
mento sancionador.

Os factores determinantes da previsión competen-
cial recollida neste decreto son tanto a necesidade de
actualizar a regulación competencial nos procede-
mentos sancionadores en materia de agricultura e
gandería, como a de eliminar o baleiro competencial

existente nos procedementos sancionadores nas mate-
rias de conservación da fauna silvestre nos parques
zoolóxicos, do Parque Nacional Marítimo-Terrestre
das Illas Atlánticas de Galicia e da biodiversidade.

No tocante á exixencia de actualización, cómpre
facer referencia tanto ao Decreto 24/1984, do 23 de
febreiro, polo que se regulan os órganos competen-
tes para a imposición de sancións en materia de
defensa do consumidor e a produción agroalimenta-
ria, como ao Decreto 431/1996, do 29 de novembro,
que regulou os órganos competentes para a imposi-
ción de sancións por infraccións cometidas en mate-
ria de medicamentos veterinarios, cuxas regulacións
precisan dunha adecuación normativa.

Así mesmo, as previsións deste decreto son res-
pectuosas coa vixente organización da Administra-
ción periférica da Comunidade Autónoma de Gali-
cia, contida no Decreto 245/2009, do 30 de abril,
polo que se regulan as delegacións territoriais da
Xunta de Galicia.

Por outra banda, no que atinxe ao procedemento
sancionador, a Lei 30/1992, do 26 de novembro, de
réxime xurídico das administracións públicas e do
procedemento administrativo común, regula, no seu
artigo 134, dentro dos principios do procedemento
sancionador, a exixencia do procedemento legal ou
regulamentariamente establecido para o exercicio
da potestade sancionadora.

No ámbito estatal esta previsión desenvolveuse
mediante a aprobación do Real decreto 1398/1993,
do 4 de agosto, polo que se aprobou o Regulamento
do procedemento para o exercicio da potestade san-
cionadora.

O artigo 23 deste real decreto prevé a aplicación
do procedemento simplificado nos casos en que o
órgano competente para iniciar o procedemento con-
sidere que existen elementos de xuízo suficientes
para cualificar a infracción como leve.

Non obstante o anterior, é preciso lembrar o carác-
ter supletorio deste real decreto, ao abeiro do arti-
go 149.3º da Constitución española, e a competencia
de que dispón a Administración das comunidades
autónomas para establecer os seus propios procede-
mentos para o exercicio da potestade sancionadora.

O carácter eminentemente técnico das materias
propias do medio rural, que se reflicte na complexa e,
en moitos casos, dilatada tramitación dos procede-
mentos sancionadores, e a necesidade de reforzar a
seguridade xurídica dos administrados, aconsella
garantir que os procedementos sancionadores nas
ditas materias, sexa cal sexa a cualificación da infrac-
ción, se tramiten polo procedemento establecido nos
artigos 11 a 22 do Regulamento do procedemento
para o exercicio da potestade sancionadora, aprobado
polo Real decreto 1398/1993, do 4 de agosto, excluín-
do a aplicación do procedemento simplificado, regu-
lado nos artigos 23 e 24 do dito real decreto, sen pre-
xuízo do cumprimento e respecto ás peculiaridades


