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EMENDAS PRESENTADAS POLO GRUPO PARLAMENTARIO BLOQUE
NACIONALISTA GALEGO AO PROXECTO DE LEI DE CAZA DE GALICIA
(NUM. EXPE. 09/PL-000011).

Emenda nº1, de Substitución. Artigo 1
Substituír o artigo 1 polo seguinte:
"Artigo 1. Obxecto e finalidade.
Esta Lei ten por obxecto regular o exercicio da caza na
Comunidade Autónoma de Galiza, coma recurso natural
renovábel, coa finalidade de protexer, conservar e fomentar un
estado de normalidade ecolóxica das súas especies
cinexéticas e poboacións, promover a restauración dos seus
hábitats, e establecer unha ordenación do seu aproveitamento
baixo criterios de sustentabilidade e compatibilidade con outros
usos do medio natural, que permita acadar o obxectivo de
integrar a caza na xestión multifuncional e sustentábel do
monte e do rural galego."
__________________________________________

Emenda nº2, de Substitución. Artigo 2
Substituír o artigo 2 polo seguinte:
"Artigo 2. Acción de cazar.
1. Para os efectos desta lei considérase acción de cazar a
exercida para buscar, perseguir ou agardar a chegada das
pezas de caza cuxa finalidade sexa capturar ou dar morte a
estas, ou facilitar a súa captura por un terceiro, mediante o uso
de artes, armas, animais ou métodos legalmente establecidos
nesta lei e restantes que sexan aplicables, e coa necesaria
seguridade persoal e sen prexuízo dos bens existentes nos
terreos de caza.
2. Considerase a acción de cazar os actos preparatorios que
resulten directamente necesarios para eses fins, tales como as
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accións preparatorias das cacerías, realizadas sen armas, en
calquera tipo de modalidade."
__________________________________________

Emenda nº3, ao apartado 4, de Adición. Artigo 3
Engadir un novo apartado 4.bis
"4.bis. O exercicio da casa regularase de tal xeito que fique
garantida a conservación e estado de normalidade ecolóxica da
especies cinexéticas, as súas poboacións e hábitat no que se
desenvolven."

__________________________________________

Emenda nº4, ao apartado 2, de Modificación. Artigo 5
Artigo 5.2. Modificar o contido deste artigo polo seguinte texto:
"2. O/a cazador/a que fira unha peza de caza dentro dun terreo
onde lle estea permitido cazar ten dereito a cobrala aínda que
entre en terreos de titularidade allea, sempre e cando
concorran as seguintes circunstancias:
a) que a peza morta ou ferida sexa visible desde o lindeiro
exterior,
b) que o terreo en cuestión no estea cercado por elemento de
peche artificial de altura superior a 1,5 metros,
c) que non exista edificación residencial ningunha no terreo
d) que entre a cobrar a peza sen portar a súa arma e sen
cans.”
__________________________________________

Emenda nº5, de Adición. Artigo 7
Artigo 7. Engadir un novo apartado 2.ter
"2.ter. A declaración de terreos cinexéticos ten como finalidade
a protección, fomento e aproveitamento ordenado e sostible
das especies cinexéticas, e a planificación e recuperación dos
hábitats das súas poboacións, en concordancia cos

3

instrumentos de ordenación do territorio, montes e dos
recursos naturais legalmente establecidos."

__________________________________________

Emenda nº6, de Adición. Artigo 7
Artigo 7. Engadir un novo apartado 2.quarter
"2.Quarter. Cando se comprobe que a xestión cinexética
desenvolta nos terreos cinexéticos afecte negativamente á
renovación ou uso sostible dos recursos naturais, a especies
ou hábitats ameazados, ou as actividades reguladas para os
montes, a Consellería con competencias en caza poderá
suspender
total
ou
parcialmente
a
vixencia
dos
aproveitamentos de caza."
__________________________________________

Emenda nº7, de Adición. Artigo 7
Artigo 7. Engadir un novo apartado 2.bis
"2.bis. A actividade da caza só poderá exercerse nos terreos
que teñan a consideración de terreos cinexéticos,
entendéndose por tales, aqueles terreos nos que está
autorizado o exercicio da caza."
__________________________________________

Emenda nº8, de Adición. Artigo 8
Artigo 8. Engadir un novo apartado 1.bis
"1.bis. Terreos sometidos a réxime controlado."
__________________________________________

Emenda nº9, de Adición. Artigo 9
Engadir un novo artigo 9.bis
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"9.bis. Terreos sometidos a réxime controlado
1.Os terreos sometidos a réxime controlado son aqueles que
se constitúan sobre terreos incluídos dentro da rede de
espazos naturais protexidos e Rede Natura 2000, reservas da
biosfera, e que non sexan Parques Naturais, coa finalidade de
integrar e coordinar as medidas de protección, conservación,
fomento e ordenado aproveitamento da súa riqueza cinexética,
así como da restauración dos seus hábitats, co resto de
medidas de ordenación e xestión dos recursos naturais,
particularmente da súa fauna e hábitats ameazados, sen
prexuízo do resto de elementos ecosistémicos presentes
recoñecidos baixo as diversas figuras de protección vixentes.
2. Quedan incluídas tamén as áreas denominadas como masas
de auga superficiais, tipo lagoas, encoros, esteiros, marismas,
fondos de ría, ou unidades fluviais de grande caudal, non
incluídos en espazos naturais protexidos, que non sexan
declarados refuxios de fauna, e que serán incluídos no
inventario oficial de zonas húmidas.
3. A efectos cinexéticos estas zonas de réxime controlado
regularanse para o seu aproveitamento mediante normas
específicas integradas nos plans de conservación cos que
conte dito territorio.
4. As zonas de caza controlada serán xestionadas sen ánimo
de lucro, en base a un aproveitamento cinexético tradicional,
directamente pola Consellería con competencias ou, por
convenio con esta, polas entidades cinexéticas que
tradicionalmente viñeran aproveitando eses territorios. Ditos
aproveitamentos deberán integrarse dentro dos plans de
conservación deses espazos.
5. Cando en Parques Naturais, ou ZEPAS se permita a
actividade cinexética, segundo o contemplado no artigo 9.3 e
9.4 desta lei, esta regularase como terreo cinexético controlado
segundo o disposto neste artigo, e integrándose dentro dos
Plans de Ordenación dos Recursos Naturais, e dos Plans
Reitores de Uso e Xestión.
6. Para a constitución da zona de caza controlada, para cada
unha destas áreas, deberase aprobar previamente polo órgano
competente da Xunta un plan técnico de ordenación cinexética
a integrar no plan de conservación do espazo, e contar con
vixilancia. No caso de que se xestione por convenio con
entidade cinexética, esta será responsable da boa aplicación
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do plan de ordenación de caza, deberá contar cun contrato de
seguro de responsabilidade civil e un contrato de gardería
cinexética. Este contrato de gardería será a xornada completa
e durante todo o ano, se ben poderá compartirse o servizo con
outras zonas que limiten.
7. As zonas de caza controlada terán unha vixencia máxima de
5 anos tras os cales se extinguirán se non se renovan de forma
expresa.
8. A superficie mínima destas zonas será de máis de 2000 has.
continuas. Para superficies inferiores a 2000 has., queda
prohibido o exercicio da caza.
9. As zonas de caza controlada incluirán unha zona de reserva
dunha extensión mínima do 40% da superficie protexida do
espazo; terán a consideración de refuxios de fauna, a efectos
desta lei.
10. Queda prohibido o uso de munición que conteña chumbo
durante o exercicio da caza dentro dos territorios declarados
coma zonas controladas de caza.
11. No caso de incumprimento das obrigas contidas no plan
técnico de ordenación cinexética, cando se trate dunha xestión
por convenio con entidade cinexética, a administración
competente extinguirá mediante resolución os aproveitamentos
de caza convidos.
12. O organismo competente da Xunta, previa audiencia no seu
caso do organismo que xestione o espazo natural protexido, ou
entidade científica, entidade de protección ambiental, ou da
entidade cinexética que a xestione, poderá vedar a totalidade
ou parte da superficie do terreo, a caza dunha determinada
especie, ou reducir o período hábil de caza, cando o aconsellen
circunstancias especiais de orden biolóxico ou sanitario ou de
protección da fauna silvestre, ou de conservación do espazo."
__________________________________________

Emenda nº10, ao apartado 2.b), de Modificación. Artigo 10
Modificar o contido do artigo 10.2. b) polo seguinte texto:
"b) Reservas galegas de caza."
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__________________________________________

Emenda nº11, de Adición. Artigo 11
Engadir após “ha de estar protexida e fomentada”, o seguinte
texto: ”así como os seus hábitats”.
__________________________________________

Emenda nº12, de Adición. Artigo 11
Artigo 11. Engadir un novo apartado 11.1.bis
"1.bis. Nos TECOR, o exercicio do dereito de caza
corresponderá aos titulares do aproveitamento cinexético dos
terreos e ás persoas autorizadas por aqueles."
__________________________________________

Emenda nº13, de Substitución. Artigo 12
Substituír o contido do artigo 12 polo seguinte texto:
"Artigo 12. Cesión do aproveitamento cinexético.
1. A cesión do aproveitamento cinexético comprende os
privilexios e froitos relacionados exclusivamente coa actividade
cinexética, así como das cargas ou prexuízos por danos ou
outros que a fauna cinexética ou actividade cinexética poida
causar a terceiros, incluídos os que afecten ás actividades
propias do territorio cedido do que goza o propio cedente.
2. A cesión de dereitos cinexéticos terá unha duración mínima
de cinco anos e máxima de vinte.
3. Ao remate do período de cesión dos dereitos cinexéticos,
calquer titular de terreos afectados pola cesión pode reclamar e
recuperar a titularidade sobre eles. No caso de non presentarse
reclamación, os dereitos poderán ser prorrogados polo prazo
establecido no apartado 2 deste artigo.
4. En calquera momento, as persoas titulares de dereitos
cinexéticos cuxa cesión fose prorrogada poderán obter a
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segregación dos seus terreos do Tecor mediante
procedemento que regulamentariamente se estabeleza.

o

5. No relativo ás Comunidades de Montes en Mancomún, a
cesión ou renovación dos dereitos cinexéticos requerirá acordo
da súa Asemblea Xeral, onde se fixarán as condicións para a
súa cesión ou renovación."
__________________________________________

Emenda nº14, ao apartado 1, de Modificación. Artigo 13
Artigo 13.1. Modificar.
Modificar “asociacións de cazadores/as”, polo seguinte texto:
“asociacións de persoas cazadoras”
__________________________________________

Emenda nº15, ao apartado 2, de Modificación. Artigo 13
Artigo 13.2. Modificar.
Modificar “dereito de caza” por “aproveitamento de caza”
__________________________________________

Emenda nº16, ao apartado 7, de Modificación. Artigo 15
Artigo 15.7. Modificar.
Onde di “semellante” debe dicir “análoga”
__________________________________________

Emenda nº17, de Adición. Artigo 17
Engadir un novo artigo 17.bis
"17.bis. Comarcas cinexéticas
1. Poderán establecerse TECOR que abrangan a denominada
comarca cinexética. As comarcas cinexéticas constituiranse por
unidades coherentes de xestión, de extensión variable, e
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continua, caracterizado pola súa homoxeneidade ambiental, a
súa singularidade zoográfica e vexetación natural asociada, ou
uns usos do solo e peculiaridades socioeconómicas e culturais
distintos ás doutras comarcas veciñas. Con carácter xeral, a
súa superficie non poderá ser inferior as 5.000 hectáreas.
2. O organismo da Xunta titular das competencias de caza
fomentará a unión de TECOR limítrofes, que compartan as
características do punto anterior, para a súa integración como
TECOR de comarca cinexética. Na relación de medidas e
axudas destinadas ao fomento da actividade cinexética, que
regulamentariamente se establezan, este tipo de xestión dun
TECOR terá preferencia sobre o resto. Nestas áreas o
calendario de vedas, e sempre que se xustifique con criterios
biolóxicos e técnicos, incorporándose no seu plan de
ordenación de caza, poderase adaptar ás características
naturais desa comarca cinexética."
__________________________________________

Emenda nº18, ao apartado 2, de Adición. Artigo 17
Artigo 17.2. Engadir ao final o seguinte texto:
“Corresponde á Administración autonómica a sinalización das
zonas de exclusión de caza”.
__________________________________________

Emenda nº19, de Modificación. Artigo 18
Artigo 18. Modificar o texto do artigo polo seguinte
"Artigo 18. Extinción dos TECOR.
O réxime dos TECOR extinguirase, logo da tramitación do
correspondente expediente:
a) Falecemento ou extinción da personalidade xurídica do/a
titular.
b) Renuncia da persoa titular
c) Polo incumprimento das condicións, obrigas, limitacións ou
prohibicións establecidas na autorización administrativa
correspondente.
d) Pola comisión de infraccións graves ou moi graves, sempre
que estas afecten as condicións impostas nas autorizacións
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administrativas relativas á protección e ó ordenado
aproveitamento das poboacións cinexéticas e dos ecosistemas
dos que forman parte.
e) Pola comisión de infraccións graves ou moi graves, nas
zonas declaradas controladas, sempre que estas afecten as
condicións impostas nas autorizacións administrativas relativas
á protección e ó ordenado aproveitamento das poboacións
cinexéticas e dos ecosistemas dos que forman parte.
f) Pola perda da titularidade cinexética de superficies incluídas
dentro dos terreos cinexéticos, cando non se reúna a superficie
mínima que se precisa segundo esta lei.
g) Inviabilidade do exercicio ordenado e sostible da actividade
cinexética.
h) Nas zonas que por urxentes razóns de orde biolóxico e
atendendo ó que regulamentariamente se determine, sexa
preciso para protexer a fauna. A súa vixencia revisarase
anualmente.
i) Renuncia do titular.
j) Resolución
administrativa
que
asine
recaída
en
procedemento de sanción.
k) Polo transcurso do prazo de cesión dos terreos dos dereitos
cinexéticos cando non se procedese á súa renovación."
__________________________________________

Emenda nº20, de Adición. Artigo 19
Artigo 19. Engadir un novo apartado 3.bis co seguinte contido:
“3. bis. Queda prohibido circular con armas de caza cargadas e
o seu emprego nas zonas de refuxio, así como disparar cara
elas cando os proxectís poidan alcanzalas”
__________________________________________

Emenda nº21, de Adición. Artigo 19
Engadir un novo artigo 19.3 bis
"19.3 bis. A autorización de xestión cinexética será autorizada
polo director xeral con competencias en materia de caza por
razóns técnicas, de seguridade, científicas, sanitarias ou socias
requeríndose previamente un informe preceptivo e vinculante
dos/as axentes falcultativos medioambientais."

10

__________________________________________

Emenda nº22, ao apartado 2, de Modificación. Artigo 19
Artigo 19.2. Modificar o texto do apartado polo seguinte:
“2. A superficie mínima destes espazos será a dun dez por
cento da superficie total do TECOR, que poderá repartirse en
varios espazos menores, que terán unha superficie mínima de
200 ha e un período mínimo de vixencia de 2 anos. De forma
xustificada e motivada por danos reiterados nos cultivos poderá
estudarse a variación da superficie mínima e do período
mínimo”
__________________________________________

Emenda nº23, ao apartado 2, de Adición. Artigo 19
Artigo 19.2 Engadir ao final deste apartado o seguinte texto:
“Estes vedados de caza deberán manter os mesmos lindes, ó
menos, durante dous anos consecutivos”
__________________________________________

Emenda nº24, ao apartado 3, de Modificación. Artigo 19
Artigo 19.3. Modificar texto do artigo polo seguinte:
"3. Os vedados cinexéticos poderán ser obxecto de xestión
cinexética
de
forma
extraordinaria
por
causas
debidamente xustificadas e motivadas nos que se acredite a
existencia de danos reiterados nos cultivos por especies
cinexéticas e só nas especies que están a provocar os danos."
__________________________________________

Emenda nº25, de Adición. Artigo 23
Engadir un novo artigo 23.bis
"Artigo 23.bis Rexistro de Terreos e Espazos Cinexéticos.
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A consellería competente en materia de caza elaborará e
manterá actualizado un Rexistro dos Terreos e Espazos
Cinexéticos de Galiza. Este Rexistro, que terá natureza pública,
incluirá o listado, características e cartografía dos espazos
cinexéticos declarados.
A cartografía destes espazos deberá estar integrada nun visor
cartográfico de acceso público na rede de internet."
__________________________________________

Emenda nº26, de Substitución. Artigo 24
Artigo 24. Substituír o contido deste artigo polo seguinte texto:
"Artigo 24. As Reservas galegas de Caza.
1. A Consellería competente en materia de caza promoverá á
creación de reservas galegas de caza en aqueles terreos de
excepcionais posibilidades cinexéticas e onde, polas súas
especiais características de orden físico e biolóxico, sexa
preciso unha ordenación que prime, en sintonía coas
circunstancias socioeconómicas do entorno, a conservación
dos procesos ecolóxicos e a biodiversidade conxuntamente
cunhas excepcionais posibilidades rurais .
2. A súa declaración farase mediante lei aprobada no
Parlamento de Galiza.
3. En ditas reservas corresponderá á Consellería competente
en materia de caza a protección, conservación e fomento das
especies cinexéticas así como a xestión e administración do
seu aproveitamento. A Dirección Xeral competente en materia
de caza, asegurará o seu aproveitamento racional a través dun
Plan de Ordenación e de Plans Anuais de Aproveitamentos
Cinexéticos. Conxuntamente co resto de órganos da Xunta
responsables do dinamizado das áreas rurais poderán
fomentar estratexias de desenvolvemento.
4. Un regulamento específico regulará o réxime de
administración, xestión e exercicio da caza de cada reserva
galega de caza, e incorporarase, en todo caso, un director
técnico e unha xunta consultiva na que estarán representados
de forma equilibrada as persoas ou entidades con intereses
afectados, asociacións e universidades que teñan como
finalidade o estudo ou protección dos recursos naturais e
patrimoniais.
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5. Os propietarios dos terreos pola privación do
aproveitamento cinexético destes, ao ser adscritos a unha
reserva de caza, terán dereito a compensación, mediante o
establecemento dun canon consistente nunha cantidade
económica, que determinará a xunta consultiva da reserva."
__________________________________________

Emenda nº27, de Substitución. Artigo 26
Artigo 26. Substituír o contido deste artigo polo seguinte:
"Artigo 26. Explotacións cinexéticas comerciais.
1.Para os efectos da presente Lei, terán a consideración de
explotacións cinexéticas comerciais aquelas que se constitúan
por empresas mercantís a fin de destinalos á produción de
pezas de caza ou á explotación comercial da actividade
cinexética.
2.O seu réxime de explotación cinexética estará baseado en
soltas periódicas de pezas de caza criadas en catividade en
granxas cinexéticas autorizadas, ou nos cercados destas
explotacións, doutros establecementos autorizados, tales como
parques de voo, cercados de aclimatación.
3.
A
Consellería
con
competencias
determinará
regulamentariamente
as
condicións
en
que
poida
desenvolverse esta actividade, en especial as referentes ás
persoas físicas ou xurídicas autorizadas a promover a
constitución, os controis xenéticos e sanitarios, as especies
para as que é autorizable, os requirimentos das soltas,
modalidades e períodos de caza e cantas outras se estimen
pertinentes.
4. As explotacións cinexéticas comerciais que se refiran a
especies de caza menor poderán ser abertas.
5. As explotacións cinexéticas comerciais que se refiran a
especies de caza maior deberán estar totalmente cercadas con
mallas permeables á fauna salvaxe."
__________________________________________
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Emenda nº28, de Substitución. Artigo 27
Modificación artigo 27. Substituír o contido deste artigo polo
seguinte:
"Artigo 27. Declaración dunha explotación cinexética comercial
1.A declaración de Explotación Cinexética Comercial
corresponde á persoa titular da Consellería competente en
materia de caza, previa solicitude da persoa interesada,
acreditando da titularidade cinexética dos terreos que sirvan de
base territorial a esta e presentación dun Plan de viabilidade
empresarial da explotación cinexética. Deberá someterse ao
informe preceptivo do Comité Galego de Caza.
O procedemento de declaración debe contar cun trámite de
información pública, por un prazo de dous meses, no cal os/as
propietarios dos terreos afectados ou titulares doutros dereitos
que leven consigo o seu aproveitamento cinexético poderán
efectuar as alegacións que consideren pertinentes.
En todo caso, na documentación con que se acredite a
titularidade cinexética antes citada
deberá constar
expresamente o coñecemento dos fins e características deste
tipo de explotacións e o consentimento para a súa constitución
dos/as titulares dos dereitos cinexéticos dos terreos ou un
instrumento xurídico que acredite a titularidade cinexética
propia sobre os devanditos terreos.
O titular da Consellería competente en materia de caza
dispoñerá dun prazo de seis meses, contados a partir da
presentación da solicitude, para resolver a petición e en todo
caso o silencio será negativo.
2.A Consellería competente poderá denegar a solicitude por
razóns debidamente motivadas, cando razóns de índole
técnico, sanitario, biolóxico ou social así o recomenden.
3.Para autorizar unha explotación cinexética comercial é
imprescindible contar coa titularidade cinexética da totalidade
dos terreos, en superficie continua, sobre os que pretende
constituírse.
4.Quedan prohibidas as explotacións cinexéticas comerciais
dentro dos espazos naturais protexidos. No caso de
establecerse autorizacións que afecten a límites de espazos
naturais protexidos, o promotor haberá de presentar un
proxecto para os efectos de que o órgano ambiental decida en
cada caso, de forma motivada, se os devanditos proxectos han
de someterse ou non a unha avaliación de impacto ambiental.
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5. Os cambios que se produzan na titularidade das
explotacións cinexéticas haberán de ser autorizados polo titular
da Consellería competente en materia de caza."
__________________________________________

Emenda nº29, de Substitución. Artigo 28
Artigo 28. Substituír o primeiro parágrafo polo seguinte:
“A superficie mínima para poder autorizar este tipo de
explotacións é de 1000 hectáreas, se están dedicadas á caza
menor, e de 2000 hectáreas cando o obxecto da explotación
sexa a caza maior.”
__________________________________________

Emenda nº30, de Adición. Artigo 28
Artigo 28. Engadir o seguinte texto no segundo parágrafo:
“...así como os derivados dos riscos na circulación e os
patrimoniais, causados pola especies de caza maior e menor
en todos os casos”
__________________________________________

Emenda nº31, de Substitución. Artigo 29
Artigo 29. Modificar o primeiro parágrafo sustituíndoo polo
seguinte:
“Os titulares das explotacións cinexéticas comerciais haberán
de elaborar un Plan de Ordenación de Caza sen contravir o
que dispoña o Plan Xeral de Ordenación de Caza de Galiza, e
anualmente un Plan Anual de Aproveitamento Cinexético.
Regulamentariamente determinaranse o procedemento para a
presentación e aprobación dos devanditos Plans. Incluirán un
programa detallado das actuacións de seguimento e control
sanitario efectuados antes, durante e despois da soltas para
cada unha das especies.”
__________________________________________
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Emenda nº32, de Modificación. Artigo 29
Artigo 29. Modificar o terceiro parágrafo, incluíndo após
“vixente en cada momento” o seguinte texto:
“...así como das medidas de control sanitario, xenético e de
trazabilidade dos animais procedentes da cría en catividade ou
semicatividade que se liberaron.”
__________________________________________

Emenda nº33, de Adición. Artigo 29
Artigo 29. Engadir o seguinte texto ao final do artigo:
“As explotación cinexéticas comerciais deberán contar cunha
gardería cinexética durante todo o ano.
Os titulares de explotacións cinexéticas comerciais deberán
nomear un organizador para cada cazaría colectiva que se
realice dentro do seu ámbito de actuación, que terá a
condición de responsable da cazaría para os efectos do art. xx
da presente Lei.”
__________________________________________

Emenda nº34, de Substitución. Artigo 30
Artigo 30. Substituír o seu contido polo seguinte:
"Os titulares destas explotacións sinalizaranas conforme á
normativa regulamentaria, que para tal efecto se dite, e, en
todo caso, están obrigados a sinalizar todo o perímetro da
explotación."
__________________________________________

Emenda nº35, de Substitución. Artigo 31
Substituir o texto do artigo 31 polo seguinte:
“Artigo 31
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1. Son terreos non cinexéticos aqueles nos que por expresa
declaración desta lei ou por resolución administrativa, se
estableza a prohibición de cazar.
2. Queda prohibida a caza nos Parques Nacionais e Naturais.
As medidas de vixilancia, control, e ordenamento das mesmas
realizarase polos servizos da administración responsábel.
3. Os terreos declarados coma Zonas de Especial Valor das
Aves (ZEPAS) queda prohibida a caza de calquera tipo de ave,
incluídas as cinexéticas, agás que a propia declaración ou o
plan de ordenación dos recursos naturais correspondente
indique outra cousa.
4. Nos devanditos terreos, a Administración competente en
materia de caza poderá executar controis de poboación, só con
carácter excepcional, e de non haber outra solución
satisfactoria, previa xustificación en base a razóns técnicas, de
seguridade, científicas, sanitarias ou sociais.
Os controis de poboacións excepcionais deberán facer
mención:
a) As especies cinexéticas que serán obxecto do mesmo;
b) Os medios autorizados.
c) Os controis que se exerzan, a súa dirección e vixilancia.
d) As persoas que participarán, facéndose distinción entre
técnicos, funcionarios da escala dos axentes ambientais e
forestais, ou membros de sociedades cinexéticas.
e) A autoridade facultada para declarar que se reúnen as
condicións requiridas.”
__________________________________________

Emenda nº36, de Substitución. Artigo 32
Artigo 32. Substituir o contido deste artigo polo seguinte texto:
"Artigo 32. Clases
Para os efectos da presente lei, os terreos non cinexéticos
clasifícanse en:
a) Refuxios de fauna.
b) Zonas habitadas.
c) Áreas industriais e instalacións agropecuarias
d) Áreas de interese patrimonial.
e) Vías públicas
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f) Outros terreos non cinexéticos, que sexan declarados como
tales."
__________________________________________

Emenda nº37, de Substitución. Artigo 33
Artigo 33. Substituír o contido polo seguinte:
"Artigo 33. Refuxios de fauna
1. Son refuxios de fauna os terreos que queden subtraídos ao
aproveitamento cinexético por razóns singulares de protección
de especies ameazadas, de carácter biolóxico, científico ou
educativo, co fin de asegurar a conservación de determinadas
especies da fauna silvestre.
2. A efectos cinexéticos terán a consideración de refuxios de
fauna, sen necesidade de declaración, e con carácter xeral, as
masas de auga superficiais, tal e como se definen na normativa
de augas, así como as súas zonas adxacentes; a extensión
das zonas adxacentes determinarase regulamentariamente.
3. Nestas áreas, a caza estará permanentemente prohibida,
sen prexuízo de que por circunstancias especiais,
suficientemente xustificadas, o titular da dirección xeral
competente en materia de caza acorde a súa autorización para
especies e en circunstancias determinadas.
4. Queda prohibido circular con armas de caza cargadas e o
seu emprego nas zonas de refuxio, así como disparar cara elas
cando os proxectís poidan alcanzalas.
5. A administración, control e vixilancia destes refuxios
corresponde exclusivamente á citada Consellería con
competencias, se ben esta poderá celebrar convenios de
colaboración
con
asociacións,
sociedades
que
se
comprometan a cumprir o plan de conservación establecido e
de restauración de hábitats, baixo a supervisión da mesma."
__________________________________________

Emenda nº38, de Substitución. Artigo 35
Artigo 35. Substituír o seu contido polo seguinte:
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"Artigo 35. Zonas habitadas.
1. As zonas habitadas consideraranse zonas de seguridade, no
que queda prohibido o exercicio da caza, para evitar danos ás
persoas e os bens. Excepcionalmente poderase autorizar neles
o exercicio da caza con medios ou artes que non poñan en
risco ás persoas ou bens afectados.
2. Son zonas habitadas os núcleos de poboación urbanos e
rurais, os parques e áreas de descanso destinadas ao uso
público, os aeroportos e os lugares de acampada permanente,
recintos deportivos, instalacións recreativas autorizadas, así
como todas aquelas que así se declaren mediante resolución
do órgano da Consellería competente en materia de caza."
__________________________________________

Emenda nº39, de Substitución. Artigo 36
Artigo 36. Substituír o contido polo seguinte:
"Artigo 36. Áreas industriais e instalacións agropecuarias.
Son áreas industriais os terreos ocupados polas industrias ou
fábricas, polígonos industriais, instalacións gandeiras
intensivas e forestais, núcleos zoolóxicos, granxas cinexéticas,
os invernadoiros, as canteiras e calquera outro asentamento de
carácter industrial ou instalación agro gandeira, e instalacións
de xeración eléctrica, así como todas aquelas que así se
declaren mediante resolución do órgano competente en
materia de caza da Consellería competente en materia de
caza."
__________________________________________

Emenda nº40, de Adición. Artigo 36
Engadir un novo artigo 36.bis
"36. bis. Vías públicas
1. As vías públicas consideraranse zonas de seguridade, no
que queda prohibido o exercicio da caza, e nos límites
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establecidos nesta lei e a súa regulamentación para evitar
danos ás persoas e os bens.
2. A efectos desta lei considéranse vías públicas as vías
férreas, autoestradas, autovías, vías rápidas, corredores,
estradas convencionais sinalizadas, estradas asfaltadas,
camiños de uso público, sinalizados ou non, polo que poida
circular calquera tipo de vehículo motorizados de 4 rodas, ou
de uso frecuente ao paso de persoas, maquinaria ou gando,
próximos a núcleos de poboación, ou sendeiros pedestres
marcados, ou camiños reais ou de uso histórico."
__________________________________________

Emenda nº41, de Adición. Artigo 36
Engadir un novo artigo 36.ter
"Artigo 36. ter. Áreas de interese patrimonial.
1.Nas áreas de interese patrimonial que se atopen no medio
natural e abertas ao público, queda prohibido o exercicio da
caza, para evitar danos ás persoas e os bens, considerándose
zonas de seguridade.
2. A efectos desta lei son áreas de interese patrimonial as
declaradas coma Bens de Interese Cultural, en base a
normativa aplicable de protección do patrimonio, con relación a
restos e xacementos arqueolóxicos, lugares de interese
etnográfico, ou zonas paleontolóxicas, así como as áreas de
influencia incluídas nos respectivos plans de protección e os
trazado dos Camiños de Santiago oficialmente declarados.
3. Os límites de seguridade a efectos de caza destas áreas
estenderanse ata unha distancia de 200 metros a contar dos
extremos do ben declarado coma Ben de Interese Cultural e
dos Camiños de Santiago.
4. Queda prohibido circular con armas de caza cargadas, ou
aptas para o seu uso, e o seu emprego nas zonas de
seguridade, así como disparar cara elas cando os proxectís
poidan alcanzalas."
__________________________________________
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Emenda nº42, de Substitución. Artigo 38
Artigo 38. Substituír o contido do artigo polo seguinte:
"Artigo 38. Definición e características.
1. Enténdese por cercado, para os efectos desta lei, o terreo
que se encontre rodeado materialmente por muros, cercas ou
valados de forma que en todo o seu perímetro non impidan o
tránsito da fauna silvestre non cinexética, nin produza
quebranto físico ós animais.
2.O cercado dos terreos levarase a cabo de tal forma que se
garanta a conectividade ecolóxica do territorio, permitindo a
permeabilidade efectiva e segura para a migración, a
distribución xeográfica e o intercambio xenético entre
poboacións de especies de fauna e flora silvestres dun modo
natural. En concreto, o seu trazado non deberá afectar á
función de conexión dos cursos fluviais, permanentes ou
temporais, das vías pecuarias, das áreas de montaña, nin
doutros elementos do territorio, lineais e continuos, ou que
actúan como áreas de enlace.
3. O titular do terreo cinexético está obrigado a retirar os
cercados cando, no cumprimento da normativa vixente, sexa
requirido para elo pola Administración, debendo facelo no
prazo que se determine regulamentariamente. A Administración
autonómica executará subsidiariamente a orde cando a mesma
non sexa executada de forma voluntaria repercutindo ó titular o
custe da retirada.
4. Os cercados impermeables á fauna cinexética de caza maior
con fins de xestión cinexética só se autorizarán para os
TECOR e explotacións cinexéticas comerciais previa
presentación de memoria técnica conforme as normas
ambientais e o contido nesta lei e que deberán desenvolver un
programa especial de actuacións que non contraveñan os
puntos anteriores deste artigo."
__________________________________________

Emenda nº43, de Substitución. Artigo 40
Artigo 40. Substituír o contido polo seguinte texto:
"Artigo 40. Cercados Cinexéticos.
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1.Os Cercados Cinexéticos son aquelas instalacións que están
integrados dentro dun TECOR ou dunha explotación cinexética
comercial e que se destinan en todo o seu perímetro para
impedir o tránsito das especies cinexéticas de caza maior ou a
evitación de danos agrícolas ou forestais. O seu obxectivo non
será albergar exemplares para a repoboación.
2.Os Cercados Cinexéticos poderán ser de aproveitamento e
de protección, e o seu réxime virá determinado
regulamentariamente. En todo caso deberán garantir o
recollido en canto a conectividade ecolóxica para as especies
de fauna, ou de flora no caso de resultar afectada.
3.Quedan prohibidos os cercados e valados impermeables á
fauna salvaxe non cinexética en todo o seu territorio, e o uso
de materiais que poidan causar danos á fauna, que provoquen
o atrapado polo tamaño de retícula da malla, o uso de calquera
tipo de arame de espiño, valados electrificados, ou
semellantes. En ningún caso, o cerramento material do terreo
poñerá en risco ou perigo ás persoas ou animais silvestres ou
cinexéticos.
4.Amais estes valados deberán situarse a máis de 3 metros de
distancia dos camiños públicos, empregarase unha malla
cinexética metálica de 2,5 metros de altura máxima, unha
separación entre arames verticais de 30 centímetros, e dos
arames horizontais de abaixo a arriba progresivo, cun mínimo
de 12 centímetros. Levarán incluídos, para evitar o choque de
aves, chapas rectangulares no borde superior dos valados,
cunhas dimensións que poden variar entre un máximo de
30x20 centímetros e un mínimo de 20x15 centímetros e de cor
brancos. Colocarase ó menos un sinal cada 10 metros lineais
de valado. Empregaranse postes de madeira tratada en
autoclave, de altura máxima 2,5 metros embutidos no terreo 40
ou 50 centímetros e recubridos con morteiro. Soamente
realizaranse limpezas de vexetación para apertura de gabias,
cun máximo de 1,5 metros cadrados por poste.
5. Quedan prohibidos os valados de carácter cinexético dentro
de espazos naturais protexidos.
6. Os Cercados Cinexéticos terán unha superficie mínima de
500 hectáreas e terán exclusivamente a consideración de
cercados cinexéticos, non permitíndose a conversión de
cercados gandeiros, ou doutros cercados non cinexéticos, a
cercados cinexéticos nun tempo non inferior a 10 anos dende a

22

súa colocación. As especies cinexéticas de caza maior
recluídas entre estes cercados estarán baixo as normas
reguladoras de sanidade animal.
7.A construción dun Cercado Cinexético non exime o
interesado da obriga de respectar as servidumes de paso ou de
calquera outra natureza, xa sexan estas públicas ou privadas.
8. Regulamentariamente desenvolverase o procedemento de
autorización, as características e requisitos dos Cercados
Cinexéticos, en conformidade co disposto neste artigo e no
anterior, así como os casos en que proceda a supresión destes
co obxecto de promover maiores unidades de aproveitamento e
mellorar as condicións de vida dos animais."
__________________________________________

Emenda nº44, ao apartado 2.c, de Modificación. Artigo 42
Modificar contido do artigo 42.2 c):
Onde di “cen metros” debe dicir “cento cincuenta”
__________________________________________

Emenda nº45, ao apartado 2.a), de Modificación. Artigo 42
Modificar o artigo 42.2 a)
Onde di “50” debe dicir “100”
__________________________________________

Emenda nº46, ao apartado 1, de Adición. Artigo 45
Artigo 45.1
Engadir após “titulares” o seguinte: “dos aproveitamentos”
__________________________________________

Emenda nº47, de Adición. Artigo 46
Engadir un novo artigo 46.bis
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"Artigo 46.bis A ordenación da caza.
1.A ordenación da caza quedará sometida con carácter xeral
ao que digan as normas, decretos e ordes de caza, e no seu
defecto a aquelas medidas, no que lles afecte, do resto de
normas relacionadas coa ordenación dos recursos naturais e
dos recursos forestais e outros aproveitamentos do monte que
conten cun plan de ordenación vixente. Son instrumentos de
ordenación cinexética:
a) A orde anual de vedas.
b) O Plan Xeral de Ordenación da Caza de Galiza.
c) Os Plans técnicos de ordenación cinexética.
2. A ordenación de caza mediante estes instrumentos ten por
obxecto identificar as comarcas cinexéticas características do
territorio galego, e dentro delas as distintas unidades
cinexéticas, mediante os plans técnicos de ordenación.
Nos que se identifiquen cada un dos recursos cinexéticos
susceptibles de xestión e aproveitamento, a súa relación de
dependencia e conectividade co territorio natural no que están
presentes, o seu estado de conservación, a súa capacidade e
intensidade para poder ser aproveitados cinexeticamente.
3. Os instrumentos de ordenación cinexética permitirán
determinar as alternativas de xestión e as limitacións que
deban establecerse, á vista do estado de conservación e das
poboacións das especies cinexéticas, para o conxunto do
territorio."
__________________________________________

Emenda nº48, de Adición. Artigo 46
Engadir un novo artigo 46.ter
"Artigo 46.ter O Plan Xeral de Ordenación da Caza de Galiza.
1.A Consellería titular das competencias de caza elaborará un
Plan Xeral de Caza de Galiza, o cal pola súa transcendencia
ambiental deberá ser sometido ao preceptivo proceso de
información e participación pública, e requirirá ademais o
informe previo do Comité Galego de Caza, sendo aprobado
mediante Acordo do Consello da Xunta.
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2. O Plan Xeral de Caza de Galiza terá como finalidade manter
unha información completa das especies cinexéticas, a súa
evolución xenética no conxunto do territorio galego, así como a
súa distribución en cada unha das comarcas cinexéticas, que
por características zooxeográficas, se establezan, e a súa
relación de conectividade entre ditas comarcas.
3. O Plan Xeral de Caza de Galiza establecerá os criterios
orientadores sobre a adecuación dos aproveitamentos
cinexéticos ao conxunto das peculiaridades do territorio,
contribuíndo á identificación de comarcas cinexéticas, e das
redes ecolóxicas compostas polos diferentes tipos de territorios
cinexéticos, a súa conectividade cos espazos naturais de alto
valor e resto de espazos do territorio, que permita ter unha
análise dos movementos e a dispersión das poboacións de
especies cinexéticas, a efectos de garantir a funcionalidade dos
ecosistemas, control de densidades, e posibles perturbacións
sobre outras especies e cultivos.
4. O Plan Xeral de Caza de Galiza establecerá os criterios
orientadores para integrar os distintos plans de ordenación
cinexéticas permitindo que a actividade cinexética que se
practica en cada un dos territorios se realice dunha maneira
coordinada e baixo pautas semellantes en cada unha das
comarcas cinexéticas
establecidas, no tocante aos
aproveitamentos de cada unha das especies, e con especial
atención para as de caza maior.
5. O Plan Xeral de Caza de Galiza incluirá unha análise da
influencia das actividades socioeconómicas da zona, a súa
repercusión na protección da natureza, e sobre os
aproveitamentos ordenados forestais e do monte, e a
determinación de zonas de concentración de puntos de
interacción e perturbación fronte a outros bens que se precisen
protexer, tales como afectación á cultivos vexetais, ou
detección de puntos de sinistros en materia de seguridade
viaria. Ditas zonas serán responsabilidade da Consellería titular
das competencias en caza.
6. As zonas identificadas no apartado anterior, no que exista
recorrencia de danos, e non concorra irresponsabilidade na
forma de aplicar o plan de ordenación de caza por parte do
titular do aproveitamento cinexético, estarán cubertas cun
fondo de compensación que faga fronte aos prexuízos
económicos xerados. O fondo de compensación por danos
constituirase polas achegas das taxas das licencias e
matrículas de caza e os que faga a Consellería competente en
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materia de caza, que anualmente establecerá a contía de
compensación, a prioridade das áreas cubertas por este fondo,
os criterios de asignación e reparto, previo sometemento no
Comité Galego de Caza.
Para aqueles áreas non incluídas en zonas de concentración
de danos, ou nos que concorra irresponsabilidade por parte do
titular do aproveitamento cinexético, será responsabilidade do
titular do aproveitamento cinexético facer fronte aos danos
reclamados.
7. O plan xeral de caza aprobarase nun prazo máximo de dous
anos dende a entrada en vigor desta lei. Terá unha vixencia
máxima de seis anos. Anualmente someterase para a súa
aprobación ao Comité Galego de Caza un informe técnico
elaborado, a partir da información proporcionada polas oficinas
técnicas de cada comarca cinexética, dos titulares dos
aproveitamentos cinexéticos, e polo órgano competente da
Consellería, que conteña as actualizacións encamiñadas a:
a) Axustar o estado de conservación para cada unha das
especies cinexéticas, así como a demografía das súas
poboacións, en particular as de caza maior.
b) Revisión das zonas de concentración de danos.
c) Revisión do grado de cumprimento da integración dos plans
de caza dentro dos plans de conservación ou ordenación dos
espazos naturais protexidos.
d) Revisión do grado de cumprimento no desenvolvemento e
aplicación dos Plans de Ordenación de Caza, os Plans Anuais
de Aproveitamento e das súas memorias."
__________________________________________

Emenda nº49, ao apartado 1, de Adición. Artigo 47
Engadir no artigo 47.1 o seguinte texto ao final:
"O plan de ordenación cinexética adecuarase ao establecido
para ese ámbito no Plan de ordenación dos recursos forestais
e nos instrumentos de ordenación e xestión forestal."
__________________________________________

Emenda nº50, ao apartado 1, de Adición. Artigo 52
Engadir ao final do artigo 52.1 o seguinte texto:
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“e será supervisada e controlada por axentes facultativos
medioambientais e/ou axentes forestais da Xunta de Galiza.”
__________________________________________

Emenda nº51, de Adición. TÍTULO III BIS.
Engadir un novo Título III. bis
"TÍTULO III. bis. DA PROTECCIÓN E CONSERVACIÓN DOS
RECURSOS CINEXÉTICOS, DAS SÚAS MODALIDADES E
PROHIBICIÓNS
Artigo 55.bis. Da integración das medidas de protección e
conservación.
1. A actividade cinexética desenvolverase de xeito que permita
a súa mellor integración no conxunto de actividades que teñen
lugar no medio natural e rural. Toda actividade cinexética
adecuarase ao disposto nas diferentes medidas sectoriais de
protección da natureza, e da xestión dos recursos do monte, de
xeito que contribúa coma unha actividade complementaria,
compatible e sostible coa promoción do resto de actividades
que teñan lugar neses territorios.
2. As directrices de ordenación cinexética incluídas no Plan de
Ordenación de Caza de Galiza poderán establecer
recomendacións técnicas dos usos agrícolas, as de pastoreo e
os tratamentos silvícolas de modo que tamén poidan redundar
no fomento e beneficio da riqueza cinexética e dos seus
hábitats.
3. A Consellería competente en materia de caza establecerá as
disposicións que garantan a compatibilidade entre a
conservación da riqueza cinexética, e do seu aproveitamento,
con outros recursos naturais como a recolección de cogomelos
e outros produtos naturais, de modo que non se produzan
situacións de risco en canto a seguridade ou molestias entre
ámbolos aproveitamentos.
4. Co obxecto de favorecer as medidas de protección a
Consellería titular das competencias fomentará e contribuirá ao
establecemento de comarcas cinexéticas, mediante a fusión de
dous ou máis TECOR que compartan unidades de xestión
cinexéticas de características homoxéneas segundo o disposto
nos apartados 4 e 5 do artigo 23.
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5. Para acadar este obxectivo estableceranse:
a) Medidas de protección das especies.
b) Medidas de protección dos hábitats das especies
cinexéticas.
c) Medidas de protección na xestión dos usos múltiples do
monte.

Artigo 55.ter Das medidas de protección das especies.
1.A protección das especies cinexéticas constituirá unha das
principais responsabilidades dos titulares do aproveitamento
cinexético debendo, en todo momento, velar polo adecuado
cumprimento desta lei e de todas aquelas normas de
protección do medio natural.
2. Toda a actividade cinexética, que os titulares do
aproveitamento realicen durante todo o ano, tanto as
consistentes na acción activa de cazar como as preparatorias
ou pasivas de mantemento das boas condicións durante o
resto da temporada, deberán ser compatibles coa protección
das especies cinexéticas, e das súas poboacións, e a súa
relación co resto de especies silvestres, e sen que se chegue
alterar en ningún momento os principios elementais necesarios
para o mantemento do equilibrio ecolóxico entre ambas.
3.Toda a actividade cinexética, tanto activa como pasiva,
dentro de territorios onde estean presentes de maneira
constante especies ameazadas en perigo de extinción,
segundo os catálogos oficiais de especies ameazadas,
deberán adecuar todas aquelas medidas necesarias que se
prescriban nos respectivos plans de conservación de ditas
especies, incluíndo propostas de zonas vedadas.
4. Co obxecto de recuperar as poboacións das especies de
fauna en xeral, e cinexéticas en particular, nos territorios
queimados non se poderá realizar ningunha acción de cazar,
nin de actos preparatorios, no tempo disposto pola lexislación
de montes. No caso dos considerados grandes incendios, cun
impacto severo ou crítico sobre as especies faunísticas ou o
seu hábitat a prohibición estenderase a un mínimo de 3 anos.
5.Os titulares dos aproveitamentos cinexéticos promoverán,
fomentarán e divulgarán pautas de respecto de tódalas
especies, silvestres e cinexéticas, sen causarlles molestias e
perturbacións non necesarias, actuando de xeito responsable,
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e entregando aos servizos de recuperación de fauna aqueles
exemplares feridos que se poidan atopar no exercicio da
actividade cinexética.
6.A efectos de protexer e garantir poboacións de especies
cinexéticas que polo seu grado de interese biolóxico, pureza
xenética, ou circunstancias especiais para a protección, o
órgano titular en materia de caza da Consellería poderá vedar
toda ou parte da superficie na que se desenvolvan ditas
especies, ou reducir o período hábil de caza.
7.As actuación públicas ou privadas que poidan alterar as
condicións do medio, afectando ás especies cinexéticas en
ditas áreas, deberán contar cun informe previo da Consellería
con competencias en materia cinexética.
8.En caso de incumprimento grave dos aspectos contidos no
apartado anterior, a Consellería titular con competencias en
materia de caza poderá suspender a actividade cinexética de
maneira permanente ou ata que se corrixan os danos
causados.

Artigo 55.quater Das medidas de protección dos hábitats das
especies cinexéticas.
1.A fin de protexer e conservar o hábitat natural das diferentes
especies cinexéticas, os titulares do aproveitamento cinexético
promoverán actuacións en beneficio destas áreas, contribuíndo
ao mantemento do equilibrio das funcións ecolóxicas do
entorno natural, sendo obxectivos principais, mantelos no
mellor estado natural posible, e favorecendo a conexión
ecolóxica dos distintos territorios, e as axeitadas condicións
para o desenvolvemento normal de tódalas especies
presentes.
2. Os titulares dos aproveitamentos cinexéticos incorporarán
nos seus Plans de Ordenación Cinexética unha relación
detallada da contribución de protección, recuperación e
conservación dos hábitats das especies cinexéticas.
3. A fin de fomentar este tipo de medidas nos terreos
cinexéticos a Xunta de Galiza acordará regulamentariamente
as oportunas medidas de axudas para o logro de dito obxectivo
e cantas outras de carácter limitativo, correctoras ou
restauradoras persigan idéntica finalidade.
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4. A Consellería titular das competencias de caza poderá
declarar determinadas áreas ou hábitats coma zonas de
especial interese cinexético, por presentar excepcionais
características para o mantemento da xenética das especies
cinexéticas, ou por convivir as especies cinexéticas con outras
especies naturais ou en hábitats de extrema fraxilidade. Estás
áreas estarán sometidas ao previsto para os terreos
cinexéticos sometidos a réxime controlado segundo o disposto
no artigo 21 desta lei.
5. As actuación públicas ou privadas que poidan alterar as
condicións do medio, afectando ás especies cinexéticas en
ditas áreas, deberán contar cun informe previo da Consellería
con competencias en materia cinexética.

Artigo 55. quinquier Das medidas de protección na xestión dos
usos múltiples do monte.
1. Toda actividade cinexética desenvolverase de modo que
sexa compatible coa promoción e conservación dos diferentes
e múltiples usos do monte, tanto cun valor económico coma
polo súa mera importancia ecosistémica para o conxunto da
sociedade.
2. A xestión cinexética nunca poderá ser un impedimento para
o desenvolvemento doutros usos do monte promovidos por
Comunidades de Montes en Man Común, e en todo caso, terán
un carácter complementario a outro tipo de aproveitamentos.
3. O aproveitamento cinexético e a súa xestión deben contribuír
á conservación e mantemento dos usos múltiples do monte,
adecuando as súas actuacións de mellora dos hábitats e das
especies de xeito que repercuta tamén nun beneficio do valor
do monte.

Artigo 55.sexies Do estado sanitario das especies de caza.
1. A Administración autonómica velará polo estado sanitario
das especies cinexéticas e adoptará, no ámbito das súas
competencias, as medidas necesarias, para previr, detectar,
comprobar, diagnosticar e eliminar calquera brote ou foco
infeccioso, incluso a captura, o abatemento ou a prohibición do
exercicio da caza, para previr e eliminar as posibles epizootias
e zoonoses.
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2. Os titulares do aproveitamento cinexético deberán comunicar
inmediatamente ao coñecemento da existencia de posibles
epizootias e zoonoses que afecten ás especies cinexéticas
ante as oficinas técnicas cinexéticas comarcais.
3.As inspeccións sanitarias realizaranse na forma e condicións
que regulamentariamente se determinen.

Artigo 55.septies Control de velenos.
1.Os plans de ordenación cinexética incluirán unha cláusula de
condicionalidade no seu compromiso de salvagardar os terreos
cinexéticos da presenza ou aparición de velenos.
2. O titular do aproveitamento cinexético apoiará, coa vixilancia
efectuada pola súa gardería,amais dos seus técnicos xestores,
o traballo de investigación e loita realizado polo persoal
especializado dependente da Consellería con competencias en
materia de loita e prevención contra os velenos. No caso de
aparición de animais envelenados informará inmediatamente
ás forzas de seguridade do estado e ao órgano da Consellería
con competencias en materia cinexética.
3. A Consellería con competencias en materia de caza,
conxuntamente cos órganos responsables en materia de
conservación da natureza, porá en marcha a Estratexia
Galega contra o uso de cebos envelenados no medio natural.
4.Regulamentariamente establecerase o protocolo de recollidas
de mostras e laboratorios de referencia para a súa análise.
5. A Consellería con competencias en materia cinexética fará
públicos anualmente, ou en prazos de tempo máis curtos, de
considerarse necesario, os casos rexistrados e a súa
localización. Igualmente darase publicidade nas zonas onde se
rexistre a presenza de velenos, e informará ás partes
interesadas que así o requiran. De oficio abrirá un expediente
de investigación sobre os feitos, e nos que deberá contar cun
informe escrito da versión dos feitos por parte dos titulares do
aproveitamento cinexético, a súa non colaboración será motivo
de apertura de sanción.
6. A presenza recorrente de episodios de veleno nun terreo
cinexético, e para os que o titular do aproveitamento cinexético,
non teña denunciado con antelación ou non ofreza unha
reposta clarificadora dos feitos, será motivo do peche inmediato
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do aproveitamento cinexético ata que se esclarezan os feitos.
En todo caso, o peche provisional do TECOR será mínimo de
seis meses dende o momento da aparición do veleno ou de
exemplares envelenados.

Artigo 55. octies Das repoboacións cinexéticas.
1. A introdución de especies ou subespecies cinexéticas nos
terreos cinexéticos en réxime especial estará sometida á
autorización expresa da Dirección Xeral competente en materia
de caza. Nos terreos de aproveitamento cinexético común,
controlado, refuxios de fauna e terreos non cinexéticos, ditas
repoboacións soamente poderán ser realizadas pola
Consellería con competencias.
2. Queda prohibida a introdución de especies ou subespecies
de caza que poidan desprazar ou competir polo hábitat coas
especies silvestres naturais, alterar a súa pureza xenética ou
os equilibrios ecolóxicos.
3. A Consellería competente en materia de caza determinará
regulamentariamente as especies ou subespecies susceptibles
de introdución en cada Comarca Cinexética, para reintrodución
ou reforzamento, así como a forma de acreditar que os
exemplares liberados non alteren a pureza xenética das
especies autóctonas.
4. Os exemplares a liberar nas repoboacións deberán proceder
dunha granxa cinexética ou unha explotación cinexética
autorizada, no que se acredite mediante certificado as
garantías sanitarias dos mesmos.
5.Cando proveñan de capturas en terreos abertos, estas
deberán contar con autorización expresa da Consellería con
competencias e deberase acreditar a súa procedencia e a
legalidade da súa captura e, en calquera caso, o seu correcto
estado sanitario mediante certificación por técnico universitario
competente que acredite tal condición.
6. No traslado de especies para a súa introdución estarase ao
disposto na normativa reguladora de sanidade animal.
7. As especies de caza maior deberán someterse a un período
de corentena antes da súa solta. Os criterios de traslado,
período
de
corentena,
e
soltas
determinaranse
regulamentariamente.
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Artigo 55. nonies Anelamento e marcado.
A Consellería titular das competencias de caza poderá ditar
normas para a práctica do anelamento ou marcado de especies
cinexéticas sen prexuízo do que establezan outras disposicións
ao respecto.
2. Quen atope ou capture algunha peza portadora de anelas ou
marcas empregadas para a identificación de animais deberán
comunicalo á Consellería facendo chegar á mesma aqueles
sinais e datos sobre o lugar e tempo da aprehensión."
__________________________________________

Emenda nº52, de Adición. Artigo 57
Engadir un novo artigo 57.bis
"Artigo 57.bis. Dos requisitos para o exercicio da caza das
persoas menores de idade.
1. Aquelas persoas que teñan cumprido os 16 anos de idade
expediráselles unha autorización especial de caza que lles
permitirá realizar prácticas de formación en materia cinexética,
que serán determinadas regulamentariamente pola Consellería
titular das competencias de caza .
Durante este período de formación o menor de idade deberá ir
acompañado nas sesións cinexéticas pola figura do mestre
cinexético, que guiará a formación do/a menor de idade, no
recoñecemento das especies, nas artes da caza, e no manexo
e utilización de armas, responsabilizándose da súa seguridade
e os seus actos no exercicio da caza. En todo caso o/a menor
de idade non terá permiso para cazar só.
2. Será preciso a autorización escrita de quen o represente
legalmente.
3.O/A mestre cinexético poderá ser calquera titular dunha
licenza cinexética, cunha experiencia superior aos cinco anos.
Deberá estar en posesión da licenza de armas do tipo D, E ou
F e asumir o compromiso de acompañar e vixiar ao menor
portados de armas en cada cacería ou acto deportivo.
4.Cumprido o período de formación de 2 anos o/a menor de
idade deberá superar, a mesma proba de aptitude teórica de
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caza que se precisa para calquera interesado maior de idade
en obter a licenza de caza, determinada regulamentariamente
pola Consellería titular das competencias de caza.
5. Os/as maiores de 16 anos poderán empregar determinadas
armas, exclusivamente para a caza ou competicións
deportivas en cuxos regulamentos se teña recoñecida a
categoría júnior, sempre que se atopen en posesión legal do
permiso de formación elemental, vaian acompañados dunha
persoa maior de idade no caso de actos deportivos, ou do
mestre cinexético no caso da caza, que se teñan comprometido
a acompañalos e vixialos, e dunha autorización especial de uso
de armas para menores con licenza do tipo D, E ou F. O uso
das armas queda exclusivamente limitado aos actos deportivos
e nas sesións de aprendizaxe de caza, sen poder portar ou
posuír fóra destas circunstancias ningún tipo de arma. Non
poderán posuír armas longas raiadas para a caza maior ou, no
seu caso armas de fogo raiadas para tipo deportivo de calibre
5,6 de percusión anular da categoría 3.1.
6. En todo caso en relación ao uso de armas por menores
quedarán suxeitos á normativa regulamentaria sobre o permiso
especiais de armas para menores vixente en cada momento."
__________________________________________

Emenda nº53, ao apartado 1.h, de Adición. Artigo 57
Artigo 57.1. Engadir un novo apartado h) bis:
"h) bis. As persoas cazadoras noveis que expidan por primeira
vez a licenza de caza, maiores de idade, deberán superar unha
proba de aptitude teórica de caza."
__________________________________________

Emenda nº54, ao apartado 1.h, de Adición. Artigo 57
Artigo 57.1. Engadir un novo apartado h) ter:
"h) ter. A licenza de caza deberá ser renovada cada 10 anos,
para o que se terá que superar unha proba de aptitude de
renovación, e estar ao día na licenza do permiso de armas."
__________________________________________
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Emenda nº55, ao apartado 1.e), de Adición. Artigo 57
No artigo 57.1. e), débese engadir após “guía de pertenza” o
seguinte texto:
“,cando sexa legalmente esixíbel a súa expedición,”
__________________________________________

Emenda nº56, de Adición. Artigo 58
Engadir un novo artigo 58.bis
"Artigo 58.bis. Criterios para a obtención de licenzas.
1.Para a obtención da licenza, así como da súa renovación
transcorrido 10 anos, a persoa cazadora, maior de idade,
deberá ter superado as probas de aptitude teóricas de caza.
2. No caso de persoas cazadoras menores de idade deberán
superar un período de prácticas de formación elemental, e una
vez rematado as probas de aptitude teóricas de caza recollidas
no apartado anterior.
3. A Consellería con competencias en materia de caza, oída a
Federación de Caza de Galiza e o Comité Galego de Caza,
establecerá as probas de aptitude teórica de caza para a
primeira licenza e para a de renovación, así como as probas de
aptitude teórica de nivel básico de caza e o procedemento
práctico da formación elemental que se establecen no caso de
menores.
4. A formación da persoa cazadora novel ou menor de idade
realizarase por medio dos cursos que imparta a Xunta de
Galiza ou as Federacións Galegas de Caza ou, por delegación
destas, as entidades ou organismos coa que teña establecido
acordos nos que se lle recoñeza a súa capacidade para
impartir dita formación. Esta formación será homologada pola
Consellería titular das competencias en materia de caza e
sometido ao Comité Galego de Caza. Tanto para a formación
teórica a nivel básico de caza como a correspondente ás
probas de aptitude teóricas de caza versarán sobre o
coñecemento da lexislación cinexética e normativa ambiental
vinculada coa protección dos hábitats e da biodiversidade,
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distinción das diversas especies animais incluíndo as
consideradas legalmente en perigo ou ameazadas, armas e
artes, materiais empregados na caza, ética e comportamento
da persoa cazadora e todas aquelas materias que se
establezan regulamentariamente.
Inclúense nestes cursos de formación a modalidade para obter
o recoñecemento de mestre cinexético.
5. A Dirección efectuarán as probas teóricas de aptitude, así
como para obter o recoñecemento de mestre cinexético,
determinándose anualmente conxuntamente coa orde de vedas
as quendas para poder realizar ditas probas.
6. Superadas as probas, a Dirección Xeral con competencias
en materia cinexética expedirá ao interesado o correspondente
certificado de aptitude válido para a obtención da licenza de
caza.
7. Recoñeceranse como válidos para obter a licenza de caza
na Comunidade Autónoma de Galiza, os certificados de
aptitude expedidos por outras Comunidades Autónomas, ou a
documentación equivalente no caso das persoas cazadoras
estranxeiras.
8. Regulamentariamente estableceranse as bases e criterios de
formación teórica, así como o modelo de probas de aptitude a
realizar, como do necesario para o recoñecemento do mestre
cinexético."
__________________________________________

Emenda nº57, ao apartado 7, de Supresión. Artigo 58
Suprimir o artigo 58.7
__________________________________________

Emenda nº58, ao apartado 2, de Adición. Artigo 60
No artigo 60.2. Débese engadir un novo apartado h)bis:
“h). bis. Facer uso dos elementos de seguridade ou dos
distintivos que permitan a visualización do/a cazador/a por
outros cazadores/as ou por terceiras persoas, nas condicións
que regulamentariamente se establezan”.
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__________________________________________

Emenda nº59, de Substitución. Artigo 61
Artigo 61. Substituír o contido do artigo polo seguinte:
"Artigo 61. A responsabilidade patrimonial por danos causados
nas vías de circulación polas especies cinexéticas.
1. A Consellería competente en materia de caza, no caso de
accidente motivado por atropelo de especies cinexéticas,
tramitará o correspondente expediente administrativo para
determinar as posibles responsabilidades que poderán recaer
sobre:
a) A persoa condutora do vehículo accidentado, cando se lle
poida imputar incumprimento das normas de circulación por
non adoitar as precaucións necesarias para evitar o atropelado
da especie cinexética.
b) Os titulares dos aproveitamentos cinexéticos, en terreos
suxeitos a réxime cinexético especial, responderán polos
danos, que causen as especies cinexéticas, que procedan dos
devanditos terreos, cando o accidente sexa consecuencia
directa da acción de cazar ou dunha demostrada falta de
dilixencia na conservación do terreo cinexético ordenado.
c) Na Administración competente en materia de caza, nos
supostos que o accidente sexa consecuencia das disposicións
de ordenación do aproveitamento cinexético que dependan
desa Administración, tales como as que teñan lugar en zonas
libres, zonas controladas de caza, ou nos espazos naturais ou
calquera outro onde non se permita o exercicio da caza, ou
naqueles TECOR nos que non exista incumprimento nas súas
obrigas de xestión e que así o verifique os informe técnicos que
poida facer as oficinas técnicas cinexéticas comarcais e a
Dirección Xeral con competencias de caza pertencente á
Administración.
d) No titular da explotación da vía pública na que se produza o
accidente, sempre e cando este motivado pola falta de
conservación en relación coas medidas de protección fronte a
invasión da vía por animais, cuxo mantemento sexa
responsabilidade do titular da explotación da vía, ou por
ausencia de sinalización axeitada de paso de fauna cinexética.
2. O resto de danos causados pola fauna cinexética nos
accidentes de tráfico indemnizaranse por quen resultasen
responsables conforme á lexislación civil.
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3. Para determinar que unha especie cinexética procede dun
determinado terreo considerarase cando o animal teña neste o
seu hábitat como tal necesario para a súa reprodución,
invernada ou refuxio; subsidiariamente, e agás salvo proba en
contrario, entenderase como tal o terreo que, non sendo do
dominio público, aparece como máis próximo ao da causación
do evento danoso. En ningún caso poderá terse como lugar de
procedencia dunha especie cinexética as franxas de dominio
público asociadas a estradas, vías ou camiños de titularidade
pública, nin outros terreos non cinexéticos previstos nesta Lei.
A proba da procedencia corresponde a quen reclama.
4. Para o caso de danos en accidentes de estrada causados
por especies
cinexéticas,
regularase
unha
axuda
para
apoiar
economicamente as entidades titulares de aproveitamento
cinexético para o establecemento dun mecanismo asegurador,
que cubra a eventual responsabilidade dos titulares dos
aproveitamentos cinexéticos de Galiza. Entre as entidades
beneficiadas destas axudas priorizaranse a aquelas onde a
recorrencia de danos se manifeste maior, ou na que se
demostre unha boa dilixencia e responsabilidade na
conservación do terreo cinexético ordenado.
5. En todo caso a responsabilidade polos danos causados
polas especies cinexéticas que irrompen nas vías de
circulación rexerase polo disposto na lexislación de tráfico."
__________________________________________

Emenda nº60, de Adición. Artigo 61
Engadir un novo artigo 61. Bis
"Artigo 61.bis. Responsabilidade patrimonial por danos
causados nas explotacións agrogandeiras polas especies
cinexéticas.
1. A Consellería competente en materia de caza responderá
polos danos agrarios, causados polas especies cinexéticas
procedentes dos terreos de aproveitamento cinexético común,
TECOR autonómicos e zonas de caza controlada da súa
administración, reservas de caza, refuxios de fauna e calquera
outro terreo nos que a administración e xestión correspondan á
devandita Consellería.
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2. Os titulares dos aproveitamentos cinexéticos, en terreos
suxeitos a réxime cinexético especial, responderán polos
danos agrogandeiros causados polas especies cinexéticas
procedentes dos devanditos terreos cando teña lugar un
incumprimento do seu plan técnico de ordenación, se aprecien
deficiencias nas medidas contidas para reducir o exceso de
carga cinexética de ditos terreos, ou non teñan adaptado aos
seus plans técnicos as medidas de mellora en beneficio da
redución de danos aos cultivos previstas para as Comarcas
Cinexéticas anualmente de acordo co establecido nun Plan
Xeral de Ordenación da Caza de Galiza. Nestas circunstancias
os titulares do aproveitamento cinexético serán responsables
de tódolos danos ocasionados e da totalidade das
indemnizacións que teñan lugar.
3. Os Distritos Forestais ou as Oficinas Agrarias Comarcais da
Consellería competentes en materia rural contarán cunha
oficina de xestión técnica en materia de caza. Para dito
cometido disporá dos recursos suficientes que lle permitan
atender satisfactoriamente estas funcións, e que entre outras
serán:
a) A acción de xestionar as reclamacións e da tramitación, así
como da inspección dos danos agrarios causados polas
especies cinexéticas para cada unha das Comarcas
Cinexéticas.
b) Dar publicidade, dentro do seu territorio de implantación, e
en particular aos sectores relacionados coas actividades
agrarias e gandeiras, e cinexéticas, de todas aquelas medidas
e programas que desenvolvan en beneficio de atender as
demandas e preocupacións das explotacións agrarias
afectadas polos danos da fauna cinexética, fomentando a
reciprocidade de información en beneficio dos intereses
comúns a protexer.
c) Comprobar as obrigas de xestión e ordenación dos titulares
dos terreos cinexéticos implicados.
d) Informar sobre a recorrencia de danos e do estado de
aplicación dos respectivos plans técnicos de ordenación de
caza ante ó órgano da Consellería competente en materia de
caza, para que adoite as medidas activas oportunas cara a
redución dos danos.
e) Actualizar as estatísticas de danos e de medidas que se
incorporarán anualmente ao diagnóstico de revisión do Plan
Xeral de Ordenación de Caza de Galiza
f) Dispor dos recursos suficientes para atender estas funcións e
darlles publicidade no seu territorio de implantación.
4. En cada Comarca Cinexética nada máis comprobarse que
se está producindo o comezo do dano, ou incluso antes, os/as
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agricultores ou organizacións que os representan, os titulares
do aproveitamento cinexético implicado, e os/as técnicos da
oficina unidade de xestión cinexética da Xunta de Galiza
colaborarán nas medidas técnicas preventivas que se estimen
máis oportunas, conforme a legalidade, para impedir ou
minimizar os danos que se poidan producir.
5. Crease un Fondo de Compensación para afrontar os danos
causados por especies cinexéticas ás explotacións
agrogandeiras. A Consellería con competencias en materia de
caza establecerá regulamentariamente os criterios que rexerán
o funcionamento do Fondo de Compensanción. Previamente,
para o seu establecemento, serán escoitados os/as
representantes
agrarios
e
os
representantes
dos
aproveitamentos cinexéticos, así coma os Comités provinciais e
o propio Comité Galego de Caza. A Xunta de Galiza dotará
anulamente os fondos precisos para garantir a cobertura
económica suficiente que permita o cumprimento dos fins deste
Fondo."
__________________________________________

Emenda nº61, ao apartado 1, de Adición. Artigo 62
No artigo 62.1 engadir após “polos membros” o seguinte texto:
"as/os axentes facultativos medioambientais e “
__________________________________________

Emenda nº62, de Modificación. Artigo 63
Artigo 63. Modificar o contido substituíndoo polo seguinte:
"Artigo 63. Uso e tenza de cans de caza.
1. Os cans só poderán ser empregados para o exercicio da
caza naqueles lugares e épocas na que as persoas que vaian
ao seu coidado estean facultados para facelo; ditas persoas
serán responsables das accións destes animais en canto se
vulnere a presente Lei ou as normas que se diten para a súa
aplicación; durante a época de reprodución e crianza da fauna
deberán extremarse as precaucións para que os cans estean
sempre ao alcance dos seus donos ou coidadores, estando
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obrigados a impedir que estes persigan ou danen ás pezas de
caza, ás súas crías e aos niños, ou de calquera outra especie.
2. O adestramento de cans dentro dos terreos cinexéticos
estará ao disposto no artigo 41 desta lei.
3. Os donos dos cans empregados para o exercicio da caza
quedan obrigados a cumprir as prescricións xerais ditadas
polas autoridades competentes sobre tenza e identificación,
sanidade, benestar, transporte e desinfección dos vehículos
que en cada momento lles afecte.
4. Os cans deben manterse en todo momento baixo o control
das persoas que vaian ao seu coidado; considerarase que
están fora do seu control cando estean a máis de 50 metros de
dita persoa, en terreo despexado, ou de 15 metros noutro
terreo, agás no exercicio da caza. Queda prohibido o tránsito
de cans polo monte sen dono. Se os cans vagan fóra de control
o seu coidador será responsable da correspondente infracción,
que terá distinta graduación segundo se produzan os feitos
durante a tempada hábil de caza ou fóra dela.
5. Os que practiquen a caza con can, aínda que non porten
armas ou outros medios para cazar, precisan estar en
posesión da licenza de caza correspondente.
6. Enténdese por manda toda agrupación composta por un
mínimo de 15 cans e 25. Para o emprego de mandas será
necesario estar en posesión de licenza expedida polo
organismo competente. O solicitante deberá acreditar
previamente a posesión da correspondente autorización como
núcleo zoolóxico. O contido e modelo da licenza especial para
mandas establecerase mediante orde da Consellería
competente en materia de caza."
__________________________________________

Emenda nº63, de Adición. Artigo 63
Engadir un novo artigo 63.bis
"Artigo 63.bis. Cetrería.
1. A cetrería abarca a tenza, utilización e adestramento de aves
rapaces para a captura de especies cinexéticas. Para a tenza
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de aves de cetrería estarase ao previsto nas normas
autonómicas, estatais e internacionais que sexan de aplicación.
2. Para poder practicar a cetrería haberá que ter cumpridos os
seguintes requisitos:
a) Ser maior de 16 anos.
b) Estar en posesión da correspondente licenza de caza,
ademais da licenza de cetrería.
c) Estar en posesión do carné da persoa cetreira, expedido
pola Consellería titular das competencias de caza que ademais
realizará as probas de aptitude, que deberán ser superadas
para obter dita licenza. As probas de aptitude celebraranse
unha vez ao ano e serán realizadas pola Asociacións de
Cetrería e pola Federación Galega de Caza, que comunicarán
á Dirección Xeral competente en materia de caza, e cuxo
responsable expedirá aquelas licencias aptas e cunha validez
de 5 anos.
d) Estar en posesión dos permisos de tenencia das aves de
cetrería coas que se pretende realizar dita actividade, que
acrediten a legalidade de procedencia das aves.
3. A Consellería titular das competencias de caza realizará
unha inspección das instalacións onde se atopen as aves,
comprobando que reúnen as condicións axeitadas en función
das necesidades etolóxicas e fisiolóxicas da especies, así
como as necesarias condicións hixiénicas e sanitarias, e a
orixe legal das aves.
4. A Dirección Xeral titular das competencias en materia de
caza creará un Rexistro Galego de tenza de aves de cetrería,
na que se identificará os datos das persoas en posesión da
licenza de cetrería, e os documentos acreditativos de cada
unha das aves, así como a súa idade e sexo.
5. A Consellería con competencias en materia de caza
expedirá autorización para a utilización da cetrería con fins
distintos ao aproveitamento cinexético, tales como o seu uso
na seguridade do tráfico aéreo; para o control de determinadas
poboacións animais en vertedoiros, núcleos de poboación, que
poidan supoñer un risco sanitario.
6. A ordenación da cetrería dentro dos terreos cinexéticos no
tocante ao seu adestramento estará ao disposto no artigo 41
desta lei. Os terreos cinexéticos especiais poderán solicitar
ante a Dirección Xeral con competencias en caza áreas de
adestramento de voo para aves de cetrería durante todo o ano,
recolléndose as súas características no Plan de Ordenación
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Cinexética. Os criterios polos que se establecen as áreas de
adestramento definiranse regulamentariamente.
7. A caza mediante cetrería so se poderá exercitar nos
períodos hábiles para caza menor, establecidos na orde de
vedas, en terreos sometidos a réxime especial, que a incluísen
entre as modalidades de caza autorizadas. Durante o resto da
temporada poderán voar e adestrar as aves baixo o seguinte
condicionado:
a) Nos terreos de aproveitamento común os domingos e
festivos con pombos e perdiz común marcadas para a
modalidade de altanería, e coello marcado para o resto de
baixo voo, quedando prohibida a caza doutras especies
silvestres. Nos terreos de aproveitamento especial sen límite
de días hábiles, nas mesmas condicións que o anterior.
b) Con reclamos artificiais en toda clase de terreos durante
todo o ano, agás nos espazos protexidos."
__________________________________________

Emenda nº64, de Adición. Artigo 63
Engadir un novo artigo 63.ter
"63.ter. Da Caza con arco.
1. Esta modalidade é a que se realiza mediante o uso dun arco
para exercitar o aproveitamento cinexético. Só se permite esta
modalidade de caza en terreos cinexéticos sometidos a réxime
especial, que a incluísen entre as modalidades de caza
autorizadas, e determinándose o seu aproveitamento no Plan
de Ordenación de Caza.
2. A caza con arco regularase regulamentariamente pola
Dirección Xeral con competencias en materia de caza; para a
práctica desta modalidade de caza será necesaria unha licenza
especial de caza, que se obterá tras superar unhas probas de
aptitude."
__________________________________________

Emenda nº65, ao apartado 1, de Substitución. Artigo 64
Substituír o contido do artigo 64.1 polo seguinte:
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“1. A tenza e o uso de armas rexeranse pola súa lexislación
específíca. Aos efectos previstos na lexislación de armas
consideraranse vinculadas á actividade cinexética, ademais
das propias armas de fogo e demais armas habilitadas para a
caza, o uso das armas brancas legais que sexan portadas polo
cazador ou por aquelas persoas que expresamente resultan
habilitadas nesta lei para o seu porte e uso, durante o exercicio
da actividade cinexética”.
__________________________________________

Emenda nº66, de Adición. Artigo 66
Artigo 66. Engadir un novo apartado 66.6.bis
"6. bis Queda prohibida a tenza e o emprego de cartuchos con
perdigóns de chumbo en todos os espazos naturais protexidos
e nas zonas húmidas."
__________________________________________

Emenda nº67, de Adición. Artigo 68
Engadir un novo apartado no artigo 68, que pasaría a ser o
68.3 bis
“68.3. bis. Queda prohibido o uso de fontes luminosas
artificiais, espellos, dispositivos para iluminar os albos.
Exceptúanse desta prohibición as esperas nocturnas, nas cales
poderán utilizarse os devanditos elementos co fin de potenciar
a seguridade da actividade cinexética, así como o propio uso
de fontes luminosas utilizadas para garantir aa seguridade e
visibilidade de cazadores e demais persoas que puideran
intervir na cacería nos momentos próximos ao orto e ao ocaso
do sol”.
__________________________________________

Emenda nº68, de Adición. Artigo 69
Engadir un novo artigo 69. bis
"Artigo 69.bis Prohibición da captura de aves silvestres.
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1. As medidas de carácter excepcional para capturas especiais
non poderán ser de aplicación para a práctica da modalidade
coñecida coma silvestrismo ou captura de aves silvestres, do
tipo frinxílidos, destinadas a canaricultura para a cría en
catividade e hibridación.
2. As especies de frinxílidos, entre outros, verderolos, xiríns,
pimpíns, canarios, liñaceiros ou cardeais, quedan fóra da
regulación da caza coma especies cinexéticas polo que
quedará prohibida a súa captura con fin algún, en base ás
normas de protección vixentes relativas á conservación das
aves silvestres.
3. Soamente será autorizado con carácter excepcional cando
sexa xustificada a súa necesidade para garantir o stock
xenético dos individuos en catividade. Neste caso as
autorizacións concederanse en condicións estritamente
controladas, mediante métodos selectivos de captura, retención
ou calquera outra que permita unha explotación prudente de
determinadas especies e non incluídas no Listado de Especies
en Réxime de Protección especial, en pequenas cantidades e
coas limitacións precisas para garantir a súa conservación.
4. No caso de autorizacións excepcionais nas que concorran as
circunstancias contempladas no apartado anterior, a
Consellería con competencias en materia de caza en
coordinación coa de conservación da biodiversidade
establecerán os mecanismos necesarios para garantir,
baseándose en datos científicos rigorosos, que o nivel máximo
de capturas, para cada especie, se axusta ao concepto de
pequenas cantidades.
5. Igualmente, se establecerán as cotas máximos de captura
que poderán concederse para cada especie, así como os
sistemas de control do cumprimento de ditas medidas que
deberán ser exercidas antes e durante o período autorizado
para efectuar a captura, retención ou explotación prudente, sen
prexuízo dos controles adicionais que deben tamén
establecerse unha vez transcorrido dito período."
__________________________________________

Emenda nº69, ao apartado 1.c), de Substitución. Artigo 69
Substituír o seguinte texto no artigo 69.1.c:
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Onde di “250 metros” debe dicir “300 metros”
__________________________________________

Emenda nº70, ao apartado 1.f), de Adición. Artigo 69
Engadir no artigo 69.1 f) o seguinte “ou fóra da xornada hábil
de caza”
__________________________________________

Emenda nº71, ao apartado 4, de Supresión. Artigo 70
Proponse a eliminación do apartado 70.4
__________________________________________

Emenda nº72, de Adición. Artigo 73
Engadir un novo artigo 73.bis
"73. bis. Naturalización de exemplares cinexéticos.
1. A naturalización poderase realizar exclusivamente sobre
pezas cinexéticas cobradas conforme a esta lei, sempre e que
se dispoña ou se acredite da legal adquisición e tenza da peza.
O propietario do trofeo ou peza de caza, ou a persoa que a
represente, está obrigado a facilitar ao taxidermista os seus
datos persoais e os de procedencia das pezas que entregue
para a súa preparación, debendo este de absterse de recibir e
preparar o trofeo ou peza de caza, no caso de que non veña
acompañado dos documentos, precintos, distintivos ou anelas
da orixe que regulamentariamente se establezan.
2. As condicións exixibles á actividade de taxidermia
estableceranse regulamentariamente, e incorporándose toda a
información no Rexistro de Talleres Taxidermistas de Galiza,
que figura no artigo 55 da Lei 9/2001 de Conservación da
Natureza de Galiza.
3. O autorizado para desenvolver esta actividade está
obrigado a levar un libro de rexistro onde conste a procedencia
do animal. Anualmente estará obrigado a remitir copia do libro
de rexistro á Dirección Xeral titular das competencias en
materia de caza.
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4. Para o resto de actividades de naturalización non
contemplados neste artigo estarase ao disposto no artigo 55 da
Lei 9/2001 de Conservación da Natureza de Galiza."
__________________________________________

Emenda nº73, ao apartado 1, de Adición. Artigo 74
Engadir ao remate do artigo 74.1 o seguinte texto:
"No exercicio das súas funcións, os axentes facultativos
ambientais desempeñarán funcións de policía administrativa en
materia cinexética, para tódolos efectos legalmente
procedentes. Os seus actos gozarán de presunción de
veracidade de acordo co previsto no artigo 137.3 la Lei
30/1992, de 26 de novembro, do Réxime Xurídico das
Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo
Común.
Aos efectos de caza os axentes da autoridade quedarán
sometidos ao mesmo réxime que o disposto na normativa de
montes, polo que ostentan a condición de axente da autoridade
pertencente ás Administracións Públicas, tendo encomendada,
entre outras funcións, as de policía e custodia dos bens
xurídicos de natureza forestal, incluídos os vinculados aos
recursos cinexéticos, e a de policía xudicial en sentido xenérico
conforme ao establecido da Lei de Enxuizamento Criminal."
__________________________________________

Emenda nº74, ao apartado 2.c, de Adición. Artigo 74
Artigo 74.2 engadir un novo apartado:
"c) bis. Requirir que se lles amosen vehículos, remolques,
medios de caza ou equipamentos auxiliares cando poida ter
relación coa actividade regulada na presente lei."
__________________________________________

Emenda nº75, ao apartado 5, de Adición. Artigo 74
Engadir no artigo 74.5 ao remate do mesmo o seguinte texto:
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“Para facilitar o anterior regulamentariamente establecerase un
telefono propio para emerxencias medioambientais e
denuncias para contactar cos Axentes Medioambientais.”
__________________________________________

Emenda nº76, ao apartado 6, de Adición. Artigo 74
Artigo 74.6. engadir ao final do mesmo o seguinte texto:
"Terá validez coma proba pericial a recollida de mostras que
posteriormente sexan analizadas ou verificadas en laboratorio
ou por peritos, tales como velenos, lazos, trampas, ou outros
medios non selectivos, aínda que non se teña axustada dita
recollida aos
protocolos de actuación previamente
establecidos, sendo suficiente que garde coherencia cos
principios básicos pretendidos polos protocolos estandarizados
existentes."
__________________________________________

Emenda nº77, de Adición. Artigo 75
Engadir un apartado 75.7. bis:
"75.7. bis. As denuncias interpostas dentro do TECOR por
parte dos gardas de caza gozarán de presunción de veracidade
sempre que estas veñan avaladas polo axente facultativos
ambiental da súa zona."
__________________________________________

Emenda nº78, de Adición. Artigo 75
Engadir un apartado 75.7. ter
"75.7. ter. Os gardas de caza serán considerados como parte
interesada nos expedientes, remitíndoselles copia das fases do
mesmo incluíndo a resolución final."
__________________________________________

Emenda nº79, de Adición. Artigo 75
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Engadir un novo apartado 75.7. quater
"7. quater. Periodicamente os gardas de caza participarán en
reunións cos axentes facultativos ambientais e os técnicos das
Comarcas Cinexéticas onde exerzan a súa función fomentando
a coordinación e información entre ambas figuras."
__________________________________________

Emenda nº80, de Adición. Artigo 75
Engadir un novo apartado 75.7. quinquies
"75.7. quinquies. De constatarse a recorrencia de
incumprimentos graves ou moi graves dentro dun territorio
cinexético sen que nin o garda de caza coma o propio TECOR
teñan posto de manifesto ou denunciado ditas circunstancias
ante os órganos da Administración con competencia en materia
de caza, esta última poderá abrir un expediente de
investigación e no que, conforme ao réxime de sancións
previstos nesta lei, retirar ou inhabilitar por un prazo certo ou
definitivo ao garda de caza responsable, e suspender a
actividade do aproveitamento cinexético por un tempo que se
determinará en función da gravidade do feito conforme ao
réxime de sancións."
__________________________________________

Emenda nº81, ao apartado 1, de Modificación. Artigo 75
Artigo 75.1. Modificar o texto “poderán” polo seguinte:
“deberán”
__________________________________________

Emenda nº82, ao apartado 3.c, de Adición. Artigo 75
Artigo 75.3. Engadir un novo apartado c) bis co seguinte texto:
"c) bis. Superar unha proba de aptitude de coñecementos en
materia de caza, fauna galega, medio natural en xeral, e
zoosanitarias, así como coñecementos noutras materias
requiridas para o nomeamento de gardas xurados conforme as
normas que rexen a seguridade privada."
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__________________________________________

Emenda nº83, ao apartado 5.c, de Adición. Artigo 75
Engadir un apartado c.bis no artigo 75.5
"75.5 c) bis. Auxiliar e colaborar cos axentes facultativos
ambientais cando se trate de denuncias por infraccións contra
a lexislación forestal ou de conservación da natureza, así como
colaborar con eles en materia de investigación de incendios
forestais."
__________________________________________

Emenda nº84, ao apartado 9, de Supresión. Artigo 75
Suprimir o apartado 75.9
__________________________________________

Emenda nº85, de Adición. Artigo 76
Engadir un novo artigo 76. Bis
"Artigo 76.bis Asesoría técnico-cinexética.
1. A Consellería titular das competencias de caza disporá
dunha rede de oficinas de distribución comarcal para a
asesoría técnico-cinexética relacionada coa actividade
ambiental e cinexética e os danos xerados polas especies de
caza. Ditas oficinas estableceranse en cada un dos Distritos
Forestais ou nas Oficinas Agrarias Comarcais, ou en
organismos semellantes dependentes da Consellería en
materia de asuntos de rural, medio ambiente ou caza.
2. Estarán dotados do persoal técnico e medios suficientes
para dar soporte técnico aos titulares dos TECORES, titulares
de aproveitamentos e a outras Administracións Públicas nas
cuestiones relacionadas coa caza. Contribuirán á elaboración,
control e revisión, das incidencias da caza e dos seus recursos
en cada Comarca Cinexética coa finalidade de adecuar
anualmente as recomendacións do Plan Xeral da Caza en
Galiza. Así como tódolos asuntos previstos en materia de
danos e prevención en accidentes de tráfico e ou a cultivos e
gandería que garden relación coas especies cinexéticas.
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3. Fomentarán a colaboración e establecemento constante de
canais de diálogo e participación cos diferentes axentes locais
sobre os que a actividade da caza poida influír que permita
mellorar a toma de medidas e solucións inmediatas preventivas
ou correctivas para circunstancias que así o precisen."
__________________________________________

Emenda nº86, de Substitución. Artigo 77
Substituír o texto do artigo 77 polo seguinte:
"Artigo 77. Os órganos consultivos e asesores.
1. A función de asesoramento á Administración autonómica
galega en representación das organizacións de cazadores,
organizacións que teñan por fin a conservación da natureza,
organizacións de propietarios, sindicatos agrarios, asociacións
de persoas usuarias de recursos naturais e institucións
dedicadas á investigación, cuxo fin sexa a conservación da
natureza e dos intereses socioeconómicos relacionados coa
actividade cinexética, realizarase a través do Comité Galego de
Caza e os comités provinciais de caza.
2. Ambos os comités, de carácter consultivo, analizarán e farán
proposta de cantas materias sexan de interese para a caza, no
seu respectivo ámbito territorial, e de modo particular,
debaterán sobre as propostas de ordes xerais de vedas, os
expedientes de declaración dos TECOR e calquera outra
cuestión de interese cinexético. Ambos comités emitirán
informe preceptivo no seu respectivo ámbito territorial sobre
ditos análises e propostas.
3. A composición dos comités de caza, incluirá no seu ámbito
unha representación ampla das entidades relacionadas co
mundo da caza e das administracións públicas.
4. Regulamentariamente determinaranse a composición e
funcións do Comité Galego de Caza e dos comités provinciais
de caza, que necesariamente deberá contar pola parte da
participación pública, amais das organizacións cinexéticas, as
organizacións referidas no apartado 1 deste artigo.
5. Na composición dos comités de caza manterase unha
presenza equilibrada de mulleres e homes."
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__________________________________________

Emenda nº87, de Adición. Artigo 78
Engadir un novo artigo 78.bis
"Artigo 78.bis. Medidas de fomento da actividade cinexética.
1. Poderán establecerse axudas de carácter económico polos
seguintes conceptos:
a) Para a contratación de gardaría de caza.
b) Para a elaboración dos Plans de Ordenación Cinexética e
desenvolvemento das medidas adoitadas nos mesmos.
c) Para establecer medidas de control dos danos producidos
polas especies cinexéticas.
d) Dirixidas aos titulares do aproveitamento cinexético dos
TECOR, para cubrir a súa responsabilidade económica fronte
aos danos causados polas especies cinexéticas ás
explotacións agropecuarias ou forestais.
e) Dirixidas aos titulares do aproveitamento cinexético dos
TECOR, para que poidan afrontar o custe do seguro da súa
responsabilidade para os danos producidos en vías de
circulación conforme ao artigo 81 da presente Lei.
f) Para actividades de formación do colectivo de persoas
cazadoras, ou de divulgación e educación ambiental dos
valores dos recursos naturais en relación á importancia dos
aproveitamentos cinexéticos para o público en xeral."
__________________________________________

Emenda nº88, de Adición. Artigo 79
Artigo 79. Adición dun novo apartado 79.5 bis
“79.5 bis. Os comisos de calquera útiles, enseres ou
instrumentos que porte o cazador so poderá levarse a cabo
cando, de acordo co previsto nesta lei, constitúan medios ou
instrumentos prohibidos para o exercicio da actividade
cinexética.
O Comiso ou incautación requirirá en todo caso o levantamento
dunha acta onde se identifiquen os útiles, enseres ou
instrumentos incautados e as concretas circunstancias nas
que se produciu a incautación.
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No suposto de que a persoa denunciada non resultase
finalmente sancionada polos feitos que se lle imputan, ou, de
ser sancionada, se anulase a resolución sancionadora en via
xudicial ou administrativa, o comiso dará lugar á
correspondente
responsabilidade
patrimonial
da
Administración.”
__________________________________________

Emenda nº89, de Adición. Artigo 80
Artigo 80. Engadir o seguinte texto como apartado 80.3.bis:
"80.3.bis Os vehículos e embarcacións quedarán baixo tutela
da dirección xeral con competencias en materia de caza."
__________________________________________

Emenda nº90, ao apartado 37, de Adición. Artigo 84
No artigo 84.37 engadir ao final do mesmo o seguinte texto:
“...e aos/ás axentes facultativos medioambientais da Xunta de
Galiza.”
__________________________________________

Emenda nº91, de Substitución. Exposición de motivos
Substituír os apartados I-II e III da Exposición de motivos polo
seguinte texto:
"O medio natural galego posúe unha importante fonte de
recursos naturais sustentada nunha rica biodiversidade,
ademais dun importante conxunto de materias primas
necesarias para o desenvolvemento do pobo galego, base
esencial para o benestar e calidade de vida da cidadanía. A
súa flora e fauna enriquecen o monte galego, repartíndose por
unha ampla variedade de hábitats diferentes, constituíndo
algúns deles as mellores representacións continentais. Tanto
as súas especies como os espazos no que se atopan sofren
unha tendencia de degradación, polo que necesitan dunha
atención que garanta a súa preservación, e na que calquera
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instrumento de ordenación e aproveitamento dos recursos
naturais debe reparar.
A súa vez o monte posúe un carácter estratéxico na
configuración das relacións e moitas das actividades que teñen
lugar no país. Galiza é nun territorio marcado por unha
indiscutébel vocación agrogandeira e forestal, que xira ao redor
dun concepto máis amplo, o medio rural galego, soporte
económico desta terra, que chega mesmo a manter
peculiaridades diferenciais na maneira de posesión da
propiedade con relación a outros territorios administrativos
veciños, caso claro da figura e réxime dos montes veciñais en
man común.
Nas últimas décadas produciuse unha abrupta desagrarización
do medio rural galego, cunha forte destrución de emprego
agrario que orixinou un crecente despoboamento e un acusado
envellecemento demográfico en amplas zonas donoso
territorio. Esta situación, foi froito da entusiasta aplicación de
políticas agrarias e forestais deseñadas no ámbito da Unión
Europeo e do Estado Español de costas ás nosas capacidades
produtivas e dos nosos sectores estratéxicos, para eliminar a
competencia que desde Galiza puidera supoñer para a
produción noutros territorios. Por parte dos Gobernos do
Partido Popular da Xunta de Galiza aplicáronse
sistematicamente políticas que primaron o abandono da
actividade agraria cun claro discurso político de desvalorización
do rural e das actividades económicas que lle son propias.
Ademais da destrución de emprego e de actividade económica,
estas políticas propiciaron un caos territorial, cao invasión do
monte nas terras de clara vocación agraria e das propias
aldeas. Isto unido a unha política forestal que primou o
monocultivo de especies xeradoras de escaso valor
acrecentado só orientada a fornecer de materia prima á
industria do taboleiro e da pasta de papel, relegando as
producións de calidade para a industria do moble ou doutras de
segunda transformación.
As consecuencias destas políticas foron, entre outras, as
dificultades para a xestión das especies animais existentes nos
nosos montes e o incremento da conflitividade da súa
coexistencia coa actividade humana que se desenvolve no
medio rural.
Esta situación fai imprescindíbel, para deseñar un escenario
que poña freo a estas tendencias, a posta en marcha de
medidas que permitan unha ordenación dos usos que se
desenvolven no medio rural: gandeiro, agrícola, forestal en
todas as súas vertentes e tamén o cinexético. En definitiva,
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unha política de desenvolvemento rural integral que teña en
conta todas as actividades e potencialidades do noso territorio,
polo que non se pode concibir o deseño dunha política
cinexética que non teña en conta as actividades humanas e
económicas centrais no medio rural. Non é posíbel unha
actividade cinexética desvinculada, ou de costas ao
desenvolvemento agrario e forestal da nación galega.
Ante o despoboamento e regresión económica que está a sufrir
o rural galego , así coma a importante perda da biodiversidade
que se aprecia ao longo de todo o territorio, resulta precisa a
incorporación de novos modelos de xestión con instrumentos
que impulsen unha revalorización do seu potencial económico,
baixo fórmulas posibles e compatibles coa preservación da
biodiversidade, coma mellor oportunidade que pode ofrecer
todo o patrimonio contido no monte para desenvolver o rural
galego. Calquera actuación encamiñada ao aproveitamento do
monte galego debe facerse dunha forma harmonizada co
conxunto de aproveitamentos que nel teñen lugar. Por iso a
idea fundamental de multifuncionalidade de usos e
aproveitamentos, que o medio rural e natural da Galiza pode
ofrecer, debe inspirar o principio básico de calquera deseño de
planificación que afecte a algún dos seus recursos, caso tamén
das especies naturais e das súas poboacións, co propósito de
facilitar a confluencia de sinerxías tan necesarias para
favorecer o dinamizado da economía do rural e, seguramente,
como mellor viveiro de novas oportunidades para a súa
poboación.
A ordenación da caza na Galiza debe entenderse precisamente
neste contexto de adecuación co resto de usos, sendo un
elemento máis de importancia dentro desa multitude de
servizos. O seu éxito dependerá na medida na que o seu
desenvolvemento sexa capaz de procurar compatibilizar o seu
aproveitamento coa procura do maior grado de protección do
seu recurso dentro dun ambiente ben conservado e de
calidade. A caza entendida coma un aproveitamento e xestión
dun recurso natural máis do territorio, neste caso baseado na
obtención de especies da fauna que conviven integrados e
relacionados nun ecosistema, debe asentarse pois nun
enfoque que garde coherencia coa protección dos valores
ecosistémicos do medio, que permita desenvolver estratexias
de ordenación do territorio dun modo integrado, e que promova
usos e aproveitamentos dos recursos dun xeito sostible coa
súa conservación.
Esta Lei vén a derrogar e substituír a Lei 4/1997, de 25 de
xuño, de Caza de Galiza, cun propósito de adecuar a
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ordenación cinexética ás novas perspectivas introducidas con
posterioridade no ordenamento xurídico en relación á
protección do ambiente. Dentro desa nova visión de protección
dos recursos naturais débese considerar a contribución da Lei
9/2001, de 21 de agosto, de Conservación da Natureza, que
introduciu aspectos fundamentais na protección das especies
de flora e fauna, ou na ordenación dos espazos naturais,
vinculado a ordenación cinexética ao cumprimento dos seus
preceptos. Neste sentido cobra especial importancia a dotación
de figuras de planificación esenciais para preservar a
biodiversidade galega como é o Catálogo de Especies
Ameazadas, e disposicións que o desenvolven, así como os
plans de conservación e ordenación de tódolos espazos
considerados protexidos de Galiza, con especial atención á
aparición e aprobación da Rede Natura 2000.
Ademais no tempo transcorrido dende a lei do ano 1997, cabe
destacar que a poboación galega ten adquirido unha maior
conciencia ambiental colectiva, debendo a práctica cinexética
adaptarse aos novos tempos, o que fai necesario que a caza
avance dende a exclusividade na que se conformaba a súa
regulación anterior, a un ámbito máis amplo de destinatarios e
servindo, tamén, ao interese colectivo do conxunto da
cidadanía. Con esta lei perséguese precisamente ir na
dirección dunha convivencia das distintas sensibilidades no
tratamento ético que xorde ao seu a redor. As disposicións
contidas nela nacen coa vocación de dispor dunhas normas
para o aproveitamento cinexético, que permitan o
desenvolvemento sostíbel e responsábel, daqueles que gozan
desta actividade tradicional, respectando, ademais das normais
actividades económicas rurais, as novas sensibilidades
xurdidas nunha sociedade do benestar, que xa ten
normalizado o traslado de actividades de ocio e diversión ao
mesmo medio natural empregado pola caza, e que agora é
preciso compartir con total seguridade."
__________________________________________
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