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En  relación o borrador do Plan Director da Rede Natura 2000, publicado no DOG o pasado 29 de xuño, a 

continuación remitimos, dentro do prazo previsto, informe da FGC con respecto o mesmo. Sinalar que en cor vermello van os 

textos a suprimir e en cor azul as notas, sustitucións e añadidos. 

 

PAXINA 40   

 

6. Integrar os obxectivos concretos de conservación coas esixencias económicas, sociais e culturais, fundamentais para garantir o 

desenvolvemento das comunidades que viven nos territorios así como coas particularidades territoriais dos diferentes espazos 

protexidos (LIC e ZEPA) que integran a Rede Natura 2000 en Galicia. 

 

PAXINA 106  

 

A formulación das normativas de ordenación e xestión, en relación con plans, proxectos e actividades que, sen ter relación directa 

coas necesidades de xestión, puidesen provocar unha afección significativa sobre a integridade do espazo ou dos seus 

compoñentes, realízase en conformidade co artigo 6 da DC 92/43/CEE (Directiva Hábitat) e do artigo 45 da Lei 42/2007, de 13 de 

decembro, de patrimonio natural e da biodiversidade, así como pola propia normativa de impacto ambiental. Isto permite 

incrementar a seguridade xurídica de certas actividades e, en concreto, daquelas de carácter tradicional, vinculadas ao sector 

primario (agricultura, gandería, montes, produccións forestais, caza, pesca, marisqueo, etc.), promovéndose aquelas de carácter 

sostible. 

 
NOTA: Proponse que no lugar de montes apareza produccions forestais en todas as referencias. 
 

PAXINA 111  

 

1.0 O territorio delimitado polo espazo natural e a súa área de influencia socioeconómica considéranse como áreas preferentes 

para o desenvolvemento daquelas actividades socioeconómicas de carácter tradicional, coherentes e respectuosas cos 

obxectivos de conservación. A Xunta de Galicia promoverá nestes territorios as seguintes actividades: 

a) Actividades vinculadas coa explotación racional dos recursos naturais 

Agricultura 

Gandería 

Silvicultura e outras produccións forestais  

Caza 

Pesca – Marisqueo - Acuicultura 

Pequenas industrias, non contaminantes, de transformación dos produtos naturais Pequenas industrias, non contaminantes, 

directamente vencelladas coas actividades dos núcleos rurais tradicionais 
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PÁXINA 147 

12.0 Establécese a continuación a formulación das normativas de ordenación e xestión específicas para cada un dos grupos de 

especies de interese para a conservación (flora, invertebrados, peixes, herpetofauna, aves, mamíferos). En cada un deles faise 

unha breve descrición do grupo de especies, así como a relación dos hábitats aos que se vinculan os taxóns do grupo e as 

categorías de protección na que se atopan estes, establecendo a continuación os obxectivos de conservación específicos para o 

grupo de especies. 

Para cada un dos grupos de especies inclúense un conxunto de accións, usos, plans, proxectos e actividades, que poidan ter 

relación directamente sobre as poboacións das especies de interese para a conservación incluídas en cada un dos devanditos 

grupos, ou indirectamente sobre os hábitats das especies de interese para a conservación. Estrutúranse en tres grandes bloques, 

segundo a súa influenza positiva, negativa ou inexistente sobre o estado de conservación das especies incluídas en cada un dos 

grupos. 

En primeiro lugar, contémplase unha relación de actuacións que son susceptibles de xerar un estado de conservación 

favorable das especies de interese para a conservación, entendendo como tales aquelas accións sobre o medio que permiten 

incrementar o estado de conservación das poboacións, fomentando a súa recuperación. 

Relaciónanse ademais as actuacións que favorecen o mantemento do estado de conservación das especies de interese para a 

conservación, entendendo como tales aqueles plans, proxectos e actividades que, sen ter relación directa coas necesidades de 

xestión, non supoñen unha afección significativa sobre a integridade das poboacións das especies de interese para a 

conservación, en conformidade co artigo 6 da DC 92/43/CEE e do artigo 45 da Lei 42/2007, de 13 de decembro, de patrimonio 

natural e da biodiversidade. 

En terceiro lugar, inclúense tamén as actuacións que afectan de forma significativa ao estado de conservación das especies de 

interese para a conservación, nas cales se inclúen aqueles plans, proxectos e actividades que, sen ter relación directa coas 

necesidades de xestión, afectan de forma significativa á integridade das poboacións das especies de interese para a 

conservación, polo que a súa autorización deberá ser efectuada en conformidade co artigo 6 da DC 92/43/CEE e do artigo 45 da 

Lei 42/2007, de 13 de decembro, de patrimonio natural e da biodiversidade, así como pola propia normativa de impacto ambiental. 

Isto permite incrementar a seguridade xurídica de certas actividades e, en concreto, daquelas de carácter tradicional, vinculadas 

ao sector primario (agricultura, gandería, montes, produccións forestais, caza, pesca, marisqueo, etc.), promovéndose aquelas de 

carácter sostible. 

Finalmente, inclúense unha serie de indicadores de seguimento que permitan vixiar e controlar o estado de conservación dos 

taxóns de interese que integran o grupo. 

 

 

PÁXINA 172 

Apartado 2 

4.0  “Propoñeranse as medidas necesarias para minimizar as interferencias que a caza poida producir sobre o resto das 

actividades que se desenvolven no espazo natural, especialmente sobre as de uso recreativo”.  

 

NOTA: Sustituir por “Fomentarase a convivencia coas outras actividades do espazo”. 
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NOTA: A caza conviviu o longo da historia coas actividades tradicionais. Os novos usos dos espazos deben respetarse, pero ese 

uso compartido non pode catalogar a caza como interferencia. 

 

5.0 “Os recursos e os terreos cinexéticos e piscícolas deberán ser manexados seguindo principios de sostibilidade, tendo especial 

conta de non afectar significativamente ao estado de conservación dos hábitats naturais e das especies de interese para a 

conservación. Neste senso, os sistemas de aproveitamento cinexético deberán ser tendentes aos métodos individuais, como o 

rececho ou a espera, fronte aos colectivos, como as batidas, e deberá ser xustificado e autorizado convenientemente o emprego 

de grupos numerosos de cans. No tocante ás actividades piscícolas dentro dos cursos fluviais da Rede Natura 2000 “serán 

aconsellables” NOTA: sustituir por “fomentaranse” os sistemas de pesca sen morte.” 

NOTA: As modalidades de caza deben ser as mais adecuadas a cada espazo e as súas necesidades. As modalidades de caza 

colectivas tan arraigadas en Galicia, tanto en caza menor como mayor, realizaronse dende sempre neses espazos e permitiron a 

situación de conservación actual, por eso forman parte da Red Natura 2000 

 

6.0 “As reintroducións e repoboacións con especies de caza e pesca deberán ser moi restritivas, autorizadas, así como estar 

tuteladas e supervisadas pola administración responsable en conservación da Natureza e deberán seguir os principios e 

obxectivos descritos nas directrices deste Plan, con especial coidado de non afectar negativamente aos hábitats de interese 

comunitario nin ás poboacións das especies de interese para a conservación.” 

 

7.0 “As Zonas obrigatorias de Reserva a esteblecer nos TECORES, deberán situarse preferentemente sobre as Áreas de 

Protección (Zona 1), ou no seu defecto nas Áreas de Conservación (Zona 2), conseguindo un efecto sinérxico entre os obxectivos 

de conservación da Rede Natura 2000 e a ordenación da actividade cinexética. 

Neste senso, prestarase especial atención ás ZEPA e ás necesidades de conservación das especies de aves presentes nelas.” 

 

10.0 “O organismo autonómico competente en materia de conservación da natureza poderá establecer regulacións específicas 

para o exercicio da actividade cinexética, piscícola ou calquera outra actividade deportiva que se desenvolva no espazo natural, 

cando desta se deriven ou previsiblemente poidan derivarse prexuízos económicos sobre outras actividades, sobre o uso público 

do espazo e, por conseguinte, procurará a compatibilidade das  

diferentes actividades que se poidan desenrolar no espazo natural, tendo en conta a seguridade das persoas e os compoñentes 

clave do espazo natural.” 

 

11.0 “Estableceranse as medidas necesarias para loitar eficazmente contra “a actividade piscícola e cinexética furtiva”. NOTA: 

sustituir por “furtivismo” e facer cumprir a normativa vixente.” 

 

PÁXINAS 173 e 174 

 

Apartado 3 

8.0 “Considéranse autorizables:  
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Todas aquelas medidas cinexéticas ou de pesca fluvial que estean vinculadas ás necesidades do mantemento ou mellora dunha 

xestión sostible dos recursos cinexéticos e piscícolas, conformes ademais cos obxectivos do presente plan e da Rede Natura 

2000. 

Aquelas que promovan actividades cinexéticas e de pesca fluvial que fomenten o mantemento nun estado de conservación 

favorable das áreas de caza, da rede fluvial, dos hábitats naturais e das áreas prioritarias das especies de interese para a 

conservación.  

  

O control de depredadores de caza autorizada mediante métodos selectivos, por motivos desuperpoboación ou danos 

demostrados no resto da fauna, sempre e cando se apliquen os criterios do artigo 6 da DC 92/43/CEE e do artigo 45 da Lei 

42/2007. 

Accións de posibles melloras de carácter cinexético ou de pesca fluvial, que non estean aprobadas nos Plans Anuais dos Plans 

de Ordenación Cinexética ou nos Plans de Xestión Piscícola ou Fluvial, e que haberán de estar vinculadas estritamente ás 

necesidades de xestión e ligadas a un aproveitamento tradicional das poboacións, á restauración e sanidade e ao resto dos 

obxectivos de conservación, e sempre e cando non afecten singificativamente ao estado de conservación de hábitats e especies 

de interese para a conservación.” 

 

9.0 “Consideraranse prohibidos en toda a Rede Natura 2000: 

 

Os aproveitamentos cinexéticos ou de pesca fluvial sen réxime de planificación sostible, que non estean vinculados con 

necesidades de xestión ou conservación, e que afecten significativamente ao estado de conservación dos hábitats de interese 

comunitario ou das especies de interese para a conservación. 

A reintrodución ou repoboación de especies cinexéticas ou de pesca fluvial alleas ás poboacións locais non tutelada pola 

administración responsable e sen autorización expresa do organismo autonómico competente en materia de conservación da 

natureza, ou cando poida supoñer unha afección significativa sobre o funcionamento dos ecosistemas, ou o estado de 

conservación dos hábitats e especies de interese para a conservación. 

 

Aqueles usos recreativos ou deportivos que sexan incompatibles coa actividade cinexética e de pesca fluvial, que alteren a 

tranquilidade das poboacións de caza e pesca fluvial, sobre todo en épocas críticas para o refuxio, a reprodución ou a cría, ou que 

xeren afeccións significativas sobre o estado de conservación dos hábitats de interese comunitario ou das especies de interese 

para a conservación. 

Os métodos de caza baseados en grandes grupos colectivos co concurso dun elevado número de cans, así como a caza en 

épocas de períodos de reprodución e cría. 

Os aproveitamentos comerciais, masivos ou sistemáticos de caza ou de de pesca fluvial. 

O establecemento de zonas de caza ou de pesca fluvial intensivas. 

A construción de cerramentos cinexéticos ou de infraestruturas particulares permanentes que impidan a libre circulación dos 

animais ou os peixes. 

Os concursos deportivos sobre especies de caza e pesca fluvial.”  
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NOTA: A caza debe cumplir cos parámetros de sostibilidade dacordo coa planificación. Non parece razonable introducir criterios 

subxetivos ou de preferencia persoal, como o comercial, deportivo ou recreativo, de competición etc. que para nada influyen no 

aproveitamento responsable do recurso. 

Debe tomarse como base a premisa de que a caza é unha actividade permitida non sometida a autorización previa, sen que 

poidan establecerse máis limitacións cas propias da sostenibilidade dos recursos e a conservación do medio natural. 

 

PÁXINA 190 

Usos e actividades autorizables 

2.0 “As actividades cinexéticas, sempre e cando non leven consigo afeccións significativas sobre os elementos clave da zona 

(hábitats protexidos e especies de interese para a conservación) e se adecúen á normativa sectorial vixente.” 

4.1 “Para o desenvolvemento das seguintes actividades de uso público, preferentemente dentro das Zonas 2 e 3, será necesaria 

autorización expresa do organismo autonómico competente en materia de conservación da natureza, que á vista da solicitude 

poderá fixar condicións específicas para a súa realización ou, no seu caso, a súa prohibición cando poida afectar de forma 

significativa ao estado de conservación dos hábitats de interese comunitario ou aos hábitats das especies de interese para a 

conservación: 

O adestramento de cans para o exercicio da caza.  

NOTA: A caza  e o adestramento de cans deben ser actividades permitidas non sometidas a autorización previa. 

 

ANEXO III (Páxina 96) 

5.4.4 Recursos cinexéticos 

Dende a chegada do home a Galicia este practicou a caza como estratexia de subsistencia. A presión exercida sobre 

determinados grupos faunísticos contribuíron á extinción dun grupo importante de especies, confinando progresivamente a outras 

ás áreas onde a actividade humana era reducida. 

 

Co desenvolvemento da agricultura e da gandaría, o peso da caza na subsistencia das poboacións locais foise reducindo, 

aparecendo á vez unha nova actividade cinexética, non orientada á busca de servizos de provisión, senón de carácter lúdico, 

recreativo ou deportivo. Malia iso, dende finais do Século XIX, a actividade cinexética provocou a extinción rexional dun número 

importante de especies.  

NOTA: Non se pode soster que como consecuencia da caza desapareceron no seculo XIX un número importante de especies en 

Galicia. 

 

Na actualidade, a caza en Galicia ten un compoñente social evidente na que participan máis de 54.000 cazadores, que exercen a 

súa actividade , a diferenza das Comunidades Autónomas do Sur e do Centro de España, en pequenas áreas cinexéticamente 

ordenadas (TECOR), cunha dimensión media entre 2.000-3.000 5000 ha, xestionadas por sociedades cinexéticas de caza de 

carácter privado social, incluídas maioritariamente dentro da Federación de Caza de Galicia Federación Galega de Caza 

NOTA: As sociedades de caza en Galicia teñen un componente fundamentalmente social. As áreas cinexéticas son similares ao 

resto de España, sobretodo o norte. En canto a superficie media dos tecor, está en torno as 5000 has. 
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Máis do 95% da superficie galega atópase sometida a un réxime cinexético, a maioría desta superficie se corresponde cos 443 

TECOR existentes na comunidade (90% da superficie galega) e 80 zonas libres, de aproveitamento común (6% da superficie 

galega). Mentres que os terreos considerados como "non cinexéticos" representan o 4% da superficie galega, destes 8.300 ha 

correspóndense coa Reserva Nacional de Caza de Ancares, 5.722 ha ao ámbito do Parque Natural dos Montes do Invernadeiro, 

7.760 ha a explotacións cinexéticas, e 9.076 ha a distintas áreas vedadas por razóns de xestión cinexética ou de interese para a 

conservación. 

A actividade cinexética exércese en Galicia sobre distintas especies de aves e mamíferos que aparecen salientadas no Anexo IV 

do Decreto 284/2001, do 11 de outubro, polo que se aproba o Regulamento de Caza de Galicia, listado que é modificado a través 

das correspondentes ordes anuais de vedas. 

Os cambios na configuración e uso do espazo rural acaecidos nos últimos anos, parecen ter unha notable incidencia sobre os 

recursos cinexéticos. Nas últimas décadas detéctase unha tendencia á redución das especies de caza menor, a cal foi quedando 

limitada sobre aquelas especies que son sometidas a periódicos reforzamentos (coello, perdiz)  

NOTA: As razóns son moito mais complexas que as simples soltas. 

 Pola contra, o incremento da superficie forestal, provocada polo abandono e o incremento das explotacións forestais intensivas, 

favoreceu a expansión do corzo, xabaril e do raposo. 

Segundo un recente informe elaborado polo Observatorio de Caza da Federación Galega de Caza, a actividade cinexética xera 

en Galicia (Ecométrica, 2008) un volume medio de negocio anual, directo e indirecto, de 94,5 M€. Do total do volume de negocio 

anual, uns 20,6 M€ corresponden a gastos realizados noutras Comunidades Autónomas.  

 

 

O colectivo de cazadores galegos, inclúe unha elevada porcentaxe de persoas de máis de 65 anos (14,2%). A vinculación dos 

cazadores co medio rural galego é elevada: o 93% dos cazadores viven no medio rural teñen propiedades rurais. A porcentaxe é 

igualmente elevada para os cazadores que habitan dentro dos límites do TECOR viven no medio rural (>72%), e os que son 

socios do propio TECOR (98%). 

 

 

Santiago, a 28 de xullo de 2011  
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