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O Decreto 167/2015, do 13 de novembro, polo que se establece a estrutura orgánica 

da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, (actualmente a 

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda), atribúe a esta consellería a 

ordenación e o aproveitamento dos recursos cinexéticos e, no seu artigo 12 concreta 

que a Dirección Xeral de Patrimonio Natural é o organismo que exercerá as 

competencias e funcións atribuídas en materia da ordenación, conservación, 

protección, fomento e o aproveitamento sustentable dos recursos cinexéticos. 

 
Nesta tarefa asumida pola Dirección Xeral de Patrimonio Natural, resulta fundamental 

dispor dunha ampla información, obtida dun xeito continuado no tempo, que sustente 

as decisións adoitadas para lograr ditos obxectivos de ordenación, conservación, 

protección, fomento e aproveitamento sustentable dos recursos cinexéticos. 

 

Con esta finalidade, púxose en marcha unha aplicación informática que unificara a 

recollida da información básica sobre a planificación e execución da actividade 

cinexética en Galicia.  

 

Paralelamente, e ante a esixencia establecida na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do 

procedemento administrativo común das administracións públicas, sobre a 

obrigatoriedade para as persoas xurídicas de relacionarse a través de medios 

electrónicos coas administracións públicas para a realización de calquera trámite dun 

procedemento administrativo, adaptouse esta aplicación informática para cumprir os 

requisitos dos diferentes procedementos administrativos establecidos, concretamente: 

 

- Redactar o plan anual de aproveitamento cinexético (MT720A). 

- Renovación do plan de ordenación cinexética (MT720B). 

- Comunicación de resultados cinexéticos das cazarías que se realicen baixo as 

modalidades de batida, montaría, espera e axexo, (procedemento MT720D). 

 

Centrándonos neste último procedemento, a recollida de información sobre o 

aproveitamento realizado ao longo do período de vixencia dos plans de ordenación 

cinexética, constitúe unha das bases fundamentais nas que sustentar calquera toma de 

decisións, dado que pode supor un indicador da xestión realizada e do grao de 

cumprimento do planificado.  

 

Da consulta das normas xurídicas que regulan a actividade cinexética en Galicia, pode 

apreciarse a relevancia outorgada a esta información, así por exemplo no caso da Lei 

13/2013, do 23 de decembro, de caza de Galicia, no seu artigo 50 en referencia ao plan 

de aproveitamento cinexético, establece: 
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“É a norma que rexerá toda a actividade cinexética durante unha tempada concreta 

suxeitándose ás directrices fixadas no correspondente plan de ordenación cinexética e 

tendo en conta as capturas dos anos anteriores....”. 

 

Motivando que a achega dos resultados cinexéticos sexa de obrigado cumprimento,  

segundo se establece no artigo 38 do Decreto 284/2001, do 11 de outubro, polo que se 

aproba o regulamento de caza de Galicia,  no que se reflicte: 

 

“...O titular do Tecor ou o organizador da cacería estará obrigado a resumir nun 

impreso oficial o resultado das cacerías autorizadas, enviándoo ó Servicio Provincial de 

Medio Ambiente Natural dentro dos quince días seguintes á súa realización. A dita 

comunicación constitúe un requisito inescusable para a concesión de novas 

autorizacións ou para o mantemento das xa autorizadas, de xeito que o seu 

incumprimento daría lugar á revogación das actividades do calendario xa 

autorizadas...”. 

 

A continuación, realízase a exposición dunha maneira ordenada, dos diferentes pasos 

que deberían seguirse para realizar a comunicación de resultados cinexéticos das 

cazarías que se realicen baixo as modalidades de batida, montaría, espera e axexo, de 

acordo co procedemento MT720D. 
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