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Lembra: “A caza que 
practicas co teu can 
non é un deporte” 
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CINEXÉTICAS 
 

UNITEGA PIDE AO PRESIDENTE DA XUNTA QUE SE DESCULPE  
ANTE OS CAZADORES GALEGOS 

A Unión de Tecores de Galicia - UNITEGA valora como moi desafortunadas as declaracións 
que o Presidente da Xunta de Galicia Alberto Nuñez Feijóo fixo aos medios de comunicación 
en referencia á votación do Parlamento catalán para prohibir as corridas de touros, e nas que 
se serviu da caza para criticar o sucedido en Cataluña. Os cazadores de UNITEGA non 
entenden cal é o verdadeiro motivo dos comentarios do Presidente da Xunta de Galicia sobre 
que "conviría reflexionar sobre a actividade da caza, A caza é legal?, Pódese cazar?, Non 
se pode cazar?",  posto que da forma en que están formulados supoñen unha verdadeira 
ofensa para todos aqueles que practican a caza en Galicia.  

Os cazadores galegos enfróntanse todos os días a numerosos 
problemas como son a responsabilidade polos accidentes de 
tráfico ou os danos producidos nos cultivos pola fauna 
cinexética, e se se dese o hipotético caso de que se prohibise a 
caza en Galicia, todas estas responsabilidades recaerían 
automaticamente na propia Xunta de Galicia, o que sen dúbida 
suporía un grave problema que agravaría aínda máis a 
situación financeira pola que atravesa nestes momentos a 
Administración Galega.  

Así, da mesma forma que o Presidente pide que nestes momentos de crises non se entre en 
asuntos como o da prohibición das corridas de touros, a Unión de Tecores de Galicia fai súas 
esas mesmas palabras e pide ao Presidente da Xunta que se dedique a gobernar e que non 
utilice á caza para facer demagoxia política, polo que entende que debería desculparse 
publicamente ante todos os cazadores galegos polas desafortunadas declaracións que fixo. 
 
 

AGOSTO
2010
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UNITEGA VALORA POSITIVAMENTE OS 
ACORDOS DO COMITÉ GALEGO DE CAZA 

 
O pasado día 30 de xuño publicouse no 

D.O.G a Orde pola que se determinan as 
épocas hábiles de caza para a tempada 
2010/11 en Galicia, e que é o resultado das 
conclusións obtidas tras a celebración do 
Comité Galego de Caza o pasado día 8 de xuño 
de 2010. 

 
A Unión de Tecores de Galicia (UNITEGA) 

valora positivamente os acordos que se 
adoptaron no devandito Comité e que se 
traduciron na apertura da caza maior o día 29 
de agosto e da caza menor o día 17 de outubro. 
O máis destacable dentro da Orde aprobada, foi 
a exclusión das femias de corzo dos axexos dos 
meses de abril, maio, xuño e xullo do ano 2011, 
mantendo o seu caza durante os meses de 
setembro e outubro de 2010, tanto en axexo 
como en gancho ou montería. 

 
Esta formulación chocaba coa proposta do 

Comité Provincial de Lugo que propuña, 
segundo reza na acta: “prohibir realizar o 
aproveitamento cinexético de femias, cazando 
unicamente as femias vellas en descaste 
mediante axexos” Esta proposta foi apoiada 
polo representante da Universidade, o coñecido 
veterinario D. Luís Eusebio Fidalgo Álvarez, e 
que segundo di a acta expresouse nos 
seguintes termos: “Dita proposta é apoiada polo 
representante da Universidade de Santiago de 
Compostela, argumentando que as taxas de 
mortalidade natural non son as mesmas no caso 
dos machos que no das femias, sendo superior 
ás das segundas, e que no medio natural, pode 
perfectamente manterse un desequilibrio entre 
machos e femias dado que o macho pode cubrir 
a varias femias, pon un exemplo dun cercado de 
León no que se mantén un macho para cubrir 8 
femias. Tamén se trata de argumentar a dita 
proposta facendo alusión ao problema do 
descenso da poboación de corzo sufrido nos 
últimos anos na Reserva de Caza de Ancares”. 

 
A resposta que obtivo, segundo reza na 

acta, foi a seguinte: “O representante de 
UNITEGA, en relación coa proposta e 
argumentacións realizadas, expón que un 
problema particular dun territorio concreto, non 

se pode xeneralizar a toda Galicia. Ademais,  o 
Presidente da Federación Galega de Caza 
tamén se expresou contrario a esta formulación. 
Tamén o Director Xeral de Conservación dá 
Natureza, D. Ricardo García-Borregón Millán, 
expresou o seu rexeitamento á proposta e non 
se aceptou polo Comité. 

 
No apartado de rogos e preguntas UNITEGA 
pediu ao Presidente do Comité que se 
desenvolvan aplicacións informáticas que 
permitan aos cazadores facer xestións 
administrativas coa Consellería do Medio Rural 
a través de internet (comunicación de resultados 
de axexose ganchos), elaborar un modelo igual 
no catro provincias para solicitar a ampliación 
da caza da becada e a becazina, e finalmente, 
que estude con detemento as numerosas 
solicitudes de Explotacións Cinexéticas 
Comerciais que se están producindo 
ultimamente, para que non se convertan nunha 
fórmula que sirva para sortear a esixencia legal 
de contar con máis de 2.000 Ha. para crear un  
Tecor (Terreo Cinexéticamente Ordenado). 
 
Unitega tamén fixo fincapé na necesidade de 
regular dun xeito máis áxil e eficaz a caza por 
danos, nomeademente no caso do xabarín, así 
se requeriu a atención neste punto apoiando a 
proposta realizada no Comité Provincial de 
Lugo pola cal propuña empregar a referencia 
que se facilita unha vez se denuncian os danos 
polos agricultores ou afectados, fronte ó 
actual sistema de comprobación de danos. 
Este dilata en exceso a disposición de medidas 
correctoras dende que estas son postas no 
coñecemento da Administración. Neste punto 
os responsables da Consellería recolleron a 
proposta mais non foron quen de 
implementar este novo sistema diante dos 
abondosos danos en cultivos para esta Orde 
de vedas. A práctica deste sistema axudaría a 
ter unha imaxe máis real do número e 
extensión dos danos, axilizaría a resposta de 
medidas correctoras e con elo diminuiría o 
número de superficie afectada e con elo a 
posibilidade de que as axudas para danos en 
cultivos poidan ser máis eficaces. 
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UN XEFE FORESTAL DA XUNTA EN 
OURENSE FOI SANCIONADO POR 

CAZADOR FURTIVO 
 
En novembro de 2007 tres cazadores 

furtivos foron sorprendidos por axentes forestais 
nun coto en Piñor de Cea (Ourense). Cando os 
representantes de Medio Ambiente déronlles o 
alto, os furtivos ameazáronos e os encañonaron 
coas súas armas. Dous dos cazadores ilegais 
tiñan empregos relacionados coa defensa do 
medio ambiente e o terceiro traballaba na 
Deputación provincial. Aínda que o tres foron 
sancionados administrativamente con multas 
económicas e cunha suspensión temporal de 
emprego, aínda non cumpriron o castigo 
administrativo. Parapetándose nunha espiral de 
recursos. E mentres comezaron a sucederse as 
alegacións, o PP, alcanzada a Xunta en marzo 
de 2009, ascendendo no cargo a un dos tres 
furtivos. 

 
O 15 de novembro de 2007, José Olivier 

Reboredo Campos, Celso Gómez Rodríguez e 
Manuel Branco *Cibeira decidiron facer unha 
batida de caza maior, prohibida, nos montes 
situados entre Alén e Marañis, en Piñor de Cea. 
Reboredo era entón técnico do distrito forestal 
Miño-Arnoia. Desde que o PP chegou a San 
Caetano exerce como xefe de distrito. Gómez 
Rodríguez traballa no centro de recuperación de 
fauna salvaxe de O Rodicio e Branco Cibeira é 
chofer na Deputación. 

 
Os axentes que asinaron o parte estiveran 

baixo as ordes do entón técnico do distrito 
forestal ao que denunciaron. No escrito que 
presentaron ante a Consellería de Medio 
Ambiente fixeron constar este dato para explicar 
as "ameazas" que lles proferiu Reboredo: "Vaite 
de aquí, non facedes nada e non teñades a 
sorte de caer en Ourense porque de ti voume a 
encargar eu...". Os axentes da Xunta 
especificaron ademais no seu informe que 
cando os furtivos os "arrinconaron" coas súas 
escopetas eles prestaban servizo "sen ningún 
tipo de arma" co que defender a súa integridade 
física. "Resultounos imposible entregarlles o 
oficio", que tiveron que instruír a posteriori, 
sinalan. 

 

Non é a única denuncia. Unha patrulla do 
Seprona desprazouse tamén ao lugar alertada 
polo presidente do coto de caza Pena *Maior, 
Manuel Rei Egusquiza. Os gardas do Seprona 
identificaron aos furtivos e, segundo consta no 
parte, estes recoñeceron que estaban "a cazar 
xabaríns". Tamén consta no informe que uno 
dos denunciados dirixiuse a eles provocándoos: 
"Non teñen collóns de prohibirnos nada, o 
monte é noso e facemos o que nos dá a gana. A 
eses peleles de Medio Ambiente vounos a pór a 
andar. Como non teñen pelotas, teñen que 
chamar á Garda Civil". Os axentes do Seprona 
identifican a Branco Cibeira como autor desta 
frase: "A ese pallaso de presidente de coto que 
vos chamou dicídeslle do meu parte que queda 
moi pouco de presidente, que vou mover os fíos 
que faga falta para botalo da directiva". 

 
A pesar da vinculación ambiental de dous 

dos sancionados, o Seprona destaca no parte 
que o vehículo que utilizaban estaba 
estacionado "no medio dunha pista forestal", 
polo que redactaron unha nova denuncia por 
"incumprimento" da Lei de Incendios de Galicia. 
Ademais, un dos cazadores portaba unha arma 
branca prohibida, o que levou aos axentes da 
Garda Civil a trasladar un novo parte á 
subdelegación do Goberno en Ourense. 

 
A acción dos furtivos supuxo ademais a 

súa expulsión da sociedade de caza. O 
presidente do coto Pena Maior tomou a decisión 
abrindo con iso a espita dun lume cruzado de 
demandas xudiciais. Os denunciados 
responderon á súa expulsión demandando a 
Rei. Este sostén que desde entón non deixou de 
sentirse ameazado polo que respondeu con 
novas denuncias. Rei sostén que recibiu "sacos 
cheos con orellas de corzo", envío que atribúe á 
cuadrilla dos furtivos. Tamén asegura que esta 
mesma semana apareceron pintadas "unhas 
cruces vermellas" na porta da súa vivenda e do 
seu negocio. Non ten ningunha dúbida de que 
lle están mandando unha mensaxe". 

 
No medio do fogueteo de acusacións, o 

presidente do coto de caza foi citado a unha 
reunión "de conciliación" presidida polo xefe 
territorial de Medio Rural en Ourense, Ricardo 
Vecillas, e á que asistiu ademais Reboredo, o 
furtivo con cargo no servizo forestal da Xunta. 
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No transcurso dese encontro Rei foi combidado 
a que intercedera ante os axentes para que 
retirasen as denuncias oficiais. "Reboredo 
díxome que se eu facía a xestión, el retiraría 
tamén a que me puxo a min". Pero non houbo 
acordo. "Eu non vou a interceder por uns 
delincuentes!", explica Rei. 

 
Aínda que inicialmente os axentes ambientais 
da Xunta pediron á Consellería de Medio 
Ambiente a tramitación da denuncia 
administrativa pola vía penal, en consideración 
de "a gravidade" do encañonamento ao que 
foron sometidos, esta non chegou, polo 
momento, aos xulgados. 
 
FONTE: EL PAIS 
http://www.elpais.com/articulo/Galicia/jefe/forest
al/Xunta/Ourense/fue/sancionado/cazador/furtiv
o/elpepuespgal/20100704elpgal_6/Tes 
 
 
 

UUAA DEMANDA OUTRO MODELO DE 
CONVIVENCIA ENTRE LOBOS E 

EXPLOTACIÓNS GANDEIRAS 
 

O secretario xeral de Unións Agrarias 
(UUAA), Roberto García, pediu un modelo de 
xestión que compatibilice a protección do lobo e 
a seguridade dos gandeiros galegos, ao 
considerar “insuficiente” que só se autorice a 
caza do lobo por danos. 

UUAA solicita unha rectificación da Orde 
que regula as épocas hábiles de caza e a caza 
do lobo por danos, xa que esta “condena aos 
gandeiros á inseguridade, ao medo e á 
indefensión”. 

Nun comunicado, Roberto García afirma 
que a Xunta de Galicia ”non sabe que facer para 
asegurar” ambos os obxectivos aínda cando, 
afirma, “ese modelo existe, é facilmente 
executable e así llo transmitimos en numerosas 
ocasións sen recibir resposta”. 

 
García cre que a Orde pola que se regulan 

os períodos hábiles de caza maior e menor para 
a tempada 2010/11 por Medio Ambiente “está 
condenada ao fracaso” xa que “renunciouse ás 
medidas de control mediante caza” entre abril e 
xuño, a época de máxima actividade dos 
ataques de lobos á cabana gandeira”. 

 
Ademais, o secretario xeral de UUAA 

critica a “pasividade” da Xunta e recoméndalle o 
establecemento de comedeiros delimitados que 
permitan ao lobo desenvolverse no seu hábitat e 
manter o seu modo natural de alimentación. 

 
García lembra no comunicado que UUAA 

axudou a xestionar máis do 25 por cento das 
513 solicitudes de indemnizacións por ataques 
de lobos a reses, que por outra banda “sempre 
chegan tarde” e a pesar da súa contía, 156.000 
euros, “son claramente insuficientes”. 

 
Por último, UUAA solicita no comunicado unha 
rectificación da Orde que regula as épocas 
hábiles de caza e a caza do lobo por danos, xa 
que esta, di, “condena aos gandeiros á 
inseguridade, ao medo e á indefensión” ao ter 
que facer fronte pola súa conta os ataques dos 
animais. 
 
FONTE: WWW.ELCOTODECAZA.COM 
http://www.elcotodecaza.com/noticia/caza-
mayor/uuaa-demanda-modelo-convivencia-
lobos-explotaciones-ganaderas 
 
 
 
ESTABLÉCENSE CATRO CUALIFICACIÓNS 

PROFESIONAIS CINEXÉTICAS 
 
BOE número 148 de 18/6/2010 Real Decreto 
715/2010, de 28 de maio, polo que se 
complementa o Catálogo Nacional de 
CualificaciÓns Profesionais, mediante o 
establecemento de dez cualificacións 
profesionais correspondentes á Familia 
Profesional Agraria: 

 
Nivel: 2 
 CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: 

MANTEMENTO E MELLORA DO HÁBITAT 
CINEXÉTICO-PISCÍCOLA  

 CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: 
PRODUCIÓN DE ANIMAIS CINEXÉTICOS 

 
Nivel: 3 
 CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: 

XESTIÓN DA PRODUCIÓN DE ANIMAIS 
CINEXÉTICOS  
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 CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: 
XESTIÓN DOS APROVEITAMENTOS 
CINEXÉTICO-PISCÍCOLAS  

 
 
 
 
 
 
 
 
Consellería de Medio Rural. XEFATURA 
TERRITORIAL. PONTEVEDRA. E D I C T O. A 
Comunidade de Montes Veciñais en Man 
Común de Freixo, do concello de Crecente, 
solicita ao Departamento Territorial da 
Consellería de Medio Rural de Pontevedra, que 
se lle conceda a segregación do monte comunal 
de Freixo, integrado no Tecor denominado “San 
Pedro de Crecente”, matrícula PO-10-186, do 
concello de Crecente, cara a súa integración na 
explotación cinexética comercial de montes de 
Rebordechán, no mesmo concello. Polo 
presente edicto, faise público que o expediente 
esta a disposición de todos aqueles que 
pudieran ter interese nel no Departamento 
Territorial da Consellería de Medio Rural, 
Servizo de Conservación da Natureza, na rúa 
Fernández Ladreda, 43-2º andar, durante un 
prazo dun mes, contados a partir da data da 
publicación deste edicto, podendo formula-las 
alegacións que estimen oportunas. O que se fai 
público en virtude do disposto no artigo 14.2 da 
Lei 4/97 de Caza de Galicia. Pontevedra, a 3 de 
maio de 2010.—O Xefe Territorial, Gerardo 
Zugasti Enrique. º 130 — Viernes 9 julio 2010 
BOLETÍN OFICIAL DE PONTEVEDRA  
 
 
Consellería de Medio Rural. XEFATURA 
TERRITORIAL. PONTEVEDRA. E D I C T O. 
Propietarios de varias fincas do lugar de 
Bascuas e Montalvo do concello de Sanxenxo, 
solicitan ao Departamento Territorial da 
Consellería de Medio Rural de Pontevedra, que 
se lle conceda a Segregación de varias fincas 
particulares dos mesmos lugares, Bascuas e 
Montalvo, integradas no Tecor denominado “A 
Lanzada”, matrícula PO-10-088, concello de 
Sanxenxo. Polo presente edicto, faise público 
que o expediente esta a disposición de todos 
aqueles que pudieran ter interese nel no 

Departamento Territorial da Consellería de 
Medio Rural, Servizo de Conservación da 
Natureza, na rúa Fernández Ladreda, 43-2º 
andar, durante un prazo dun mes, contados a 
partir da data da publicación deste edicto, 
odendo formula-las alegacións que estimen 
oportunas. O que se fai público en virtude do 
disposto no artigo 14.2 da Lei 4/97 de Caza de 
Galicia. Pontevedra, a 3 de maio de 2010.—O 
Xefe Territorial, Gerardo Zugasti Enrique. Nº 
130 — Viernes 9 julio 2010 BOLETÍN OFICIAL 
DE PONTEVEDRA  
 
 
Consellería do Medio Rural. XEFATURA 
TERRITORIAL DA CONSELLERIA DO MEDIO 
RURAL. SERVIZO DE CONSERVACIÓN DA 
NATUREZA. D. José Manuel Trigo Mouriz, 
propietario da parcela nº 3 do polígono 364, no 
lugar de Silgueiro de Abaixo, parroquia de Santa 
María de Teixeiro, no Concello de Lugo, cunha 
superficie de 14,55 hás. solicita a súa 
segregación do tecor “Rozas” (LU-10063). O 
que se fai público para xeral coñecemento co fin 
de que as persoas ou entidades que se 
consideren afectadas poidan facer as 
alegacións que estimen convenientes no prazo 
DUN MES, desde a súa publicación no BOP. 
Lugo, 2 de xuño de 2010.- O Xefe do Servizo de 
Conservación da Natureza, Luis González 
Vázquez. B.O.P. de Lugo Núm. 155 - Viernes, 9 
de Julio de 2010. 
 
 
Consellería do Medio Rural. XEFATURA 
TERRITORIAL DA CONSELLERIA DO MEDIO 
RURAL. SERVIZO DE CONSERVACIÓN DA 
NATUREZA. D. Manuel López Fernández, 
presidente da Sociedade de Caza y Pesca de A 
Fonsagrada, solicita a segregación de 183 hás. 
de M.V.M.C. “de Castelo” e de 2,56 hás. de tres 
parcelas particulares no lugar de Castelo, todos 
eles da parroquia de Freixo, (Concello da 
Fonsagrada) pertencentes ao tecor Baleira (LU-
10042); e a posterior ampliación de 227,9 hás. 
de terreos do lugar de Castelo, (parroquia de 
Freixo) ao tecor LU-10002 “A Fonsagrada”. O 
que se fai público, para xeral coñecemento, co fi 
n de que as persoas ou entidades que se 
consideren afectadas poidan facer as 
alegacións que estimen convenientes no prazo 
DUN MES, dende a súa publicación no BOP. 
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Lugo, 2 de xuño de 2010.- O Xefe de Servizo, 
Luis González Vázquez. B.O.P. de Lugo Núm. 
155 - Viernes, 9 de Julio de 2010.  
 
 
Consellería do Medio Rural. XEFATURA 
TERRITORIAL DA CONSELLERIA DO MEDIO 
RURAL. SERVIZO DE CONSERVACIÓN DA 
NATUREZA. D. Francisco Díaz Calvo, 
presidente da Sociedade de Cazadores Pena do 
Mouro, solicita a segregación de 112 hás. do 
M.V.M.C. de Laxo, (Concello de Navia de 
Suarna), pertencentes ao tecor O Acebal (LU-
10226), e de 2 parcelas de 0,64 hás. da 
comunidade do M.V.M.C. de Becerral, (Concello 
de Navia de Suarna) pertencente ao tecor O 
Becerral (LU-10225). As anteriores parcelas, 
xunto con 56 hás. de terreos de M.V.M.C. de 
Faquís, 552 hás. de terreos de M.V.M.C. de Rao 
e 2 hás. de varias parcelas de particulares da 
parroquia de Rao, todas elas situadas no terreo 
cinexético común de Rao no Concello de Navia 
serán ampliadas ao tecor societario Pena do 
Mouro que aumentaría a superficie en 1.018 
hás. O que se fai público, para xeral 
coñecemento, co fi n de que as persoas ou 
entidades que se consideren afectadas poidan 
facer as alegacións que estimen convenientes 
no prazo DUN MES, dende a súa publicación no 
BOP. Lugo, 2 de xuño de 2010.- O Xefe de 
Servizo, Luís. González Vázquez. B.O.P. de 
Lugo Núm. 155 - Viernes, 9 de Julio de 2010. 
 
 
Consellería do Medio Rural. XEFATURA 
TERRITORIAL DA CONSELLERIA DO MEDIO 
RURAL. SERVIZO DE CONSERVACIÓN DA 
NATUREZA. D. Christian López Carmona, en 
representación da Asociación de cazadores “Os 
Castros”, solicita a ampliación do tecor 
societario LU-10.012 “Os Castros” cos terreos 
do monte veciñal en man común de Seguín, na 
parroquia de Seguín, Concello de Pantón, con 
141 hás. de superficie. O que se fai público para 
xeral coñecemento co fin de que as persoas ou 
entidades que se consideren afectadas poidan 
facer as alegacións que estimen convenientes 
no prazo DUN MES, desde a súa publicación no 
BOP. Lugo, 2 de xuño de 2010.- O Xefe de 
Servizo, Luis. González Vázquez. B.O.P. de 
Lugo Núm. 155 - Viernes, 9 de Julio de 2010.  
 

 
Consellería do Medio Rural. XEFATURA 
TERRITORIAL. O Presidente do Tecor 
Societario denominado Cerdedo, matrícula, PO-
10.055, do concello de Cerdedo, solicita ao 
Servizo de Conservación da Naturaza se lle 
conceda a ampliación dos terreos do Monte 
Vecinal en Man Común de Caroi (concello de 
Cerdedo). Polo presente edicto, faise público 
que o expediente de ampliación está a 
disposición de todos aqueles que poidan ter 
interese nel no Servizo Provincial de 
Conservación da Natureza da Consellería de 
Medio Rural, na rúa Fernández Ladreda, nº 43-
2ª planta, durante un prazo dun mes contados a 
partir deste edicto, podendo formular as 
legacións que estimen oportunas. O que se fai 
público en virtude do disposto no artigo 14.2. da 
Lei 4/97 de Caza de Galicia. Pontevedra, 10 de 
xuño de 2010.—O xefe territorial, Gerardo 
Zugasti Enrique. BOLETÍN OFICIAL DE 
PONTEVEDRA Nº 131 — Lunes 12 julio 2010.  
 
 
Consellería do Medio Rural. XEFATURA 
TERRITORIAL DA CONSELLERIA DO MEDIO 
RURAL. SERVIZO DE CONSERVACIÓN DA 
NATUREZA. D. Jesús Vence Rigueira, en 
representación da Sociedade de cazadores 
“Amorín”, solicita a ampliación do tecor 
societario LU-10295 “Amorín” coas parcelas 28 
do polígono 1 e 97 do polígono 2, ambas 
propiedade de Emérita Gorgoso Pérez, na 
parroquia de S. Perdo de Labio, Concello de 
Lugo, con 14 hás. de superficie. O que se fai 
público para xeral coñecemento co fin de que as 
persoas ou entidades que se consideren 
afectadas poidan facer as alegacións que 
estimen convenientes no prazo DUN MES, 
desde a súa publicación no BOP. Lugo, 2 de 
xuño de 2010.- O Xefe de Servizo, Luis 
González Vázquez. B.O.P. de Lugo Núm. 155 - 
Viernes, 9 de Julio de 2010. 
 
 
XUNTA DE GALICIA. Consellería de Medio 
Rural. XEFATURA TERRITORIAL. 
PONTEVEDRA. E D I C T O. O Clube de 
Cazadores “Río Umia” de Codeseda, do 
concello de A Estrada, solicita ao Departamento 
Territorial da Consellería de Medio Rural de 
Pontevedra, a constitución dun novo Tecor nos 
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terreos actualmente integrados no Tecor 
denominado “Forcarei”, matrícula PO-10-042, 
do concello de Forcarei, polo que é necesario 
segregar parte do mesmo para a formación 
deste novo Tecor. Polo presente Edicto, faise 
público que este expediente de segregación e 
nova formación dun Tecor, están a disposición 
de todos aqueles que poidan ter interese nel no 
Servicio de Conservación da Natureza 
Consellería de Medio Rural, na rúa Fernández 
Ladreda, 2ª planta, durante un prazo de dous 
meses, contados a partir da data da publicación 
deste edicto, podendo formula-las alegacións 
que estimen oportunas. O que se fai público en 
virtude do disposto no artigo 14.2. da Lei 4/97 
de Caza de Galicia. Pontevedra, 28 de xuño de 
2010.—O Xefe Territorial, Gerardo Zugasti 
Enrique. Nº 130 — Viernes 9 julio 2010 
BOLETÍN OFICIAL DE PONTEVEDRA 
 
 
Consellería do Medio Rural. Xefatura Territorial 
da Consellería do Medio Rural en Lugo. Servizo 
de Conservación da natureza. D. Fernando 
Morán Castillo, en representación da Sociedade 
Deportiva de Cazadores Montes de Soldón, 
solicita a declaración de tecor con 4.462 hás. de 
superficie total no lugar denominado "Herrería 
deSoldón" do termo municipal de Quiroga 
(Lugo), e cos seguintes límites: N- T.R.C.C. de 
Montouto-A Seara (Quiroga); Tecor LU-10.203 e 
tecor LU-10.268 de O Courel. S- Tecor LU-
10.122 de Quiroga. E- Provincia de León. O- 
Tecores LU-10.122 de Quiroga, LU-10.203 de O 
Courel e T.R.C.C. de Montouto-A Seara. Faise 
público para coñecemento xeral, co fin de que 
as persoas ou entidades que se consideren 
afectadas, poidan facer as alegacións que 
estimen convenientes no prazo de UN MES, 
dende a súa publicación no BOP. Lugo, 14 de 
xullo de 2010.- O Xefe do Servizo, 
Luis González Vázquez. R. 03880 
 
 
Consellería do Medio Rural. Xefatura Territorial 
da Consellería do Medio Rural en Lugo. Servizo 
de Conservación da natureza.  D. Manuel Seijas 
Orol, en representación da Sociedade de Caza 
e Pesca "O Valadouro", solicita a ampliación do 
tecor societario LU-10113 "O Valadouro" coas 
parcelas 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11 do polígono 228; 
parcela 2 do polígono 229 e parcelas 107 e 208 

do polígono 64, todos eles terreos propiedade 
de Norte Forestal, S.A, na parroquia de Miñotos, 
Concello de Ourol, que supón 262,9804 ha de 
superficie. O que se fai público para xeral 
coñecemento co fin de que as persoas ou 
entidades que se consideren afectadas poidan 
facer as alegacións que estimen convenientes 
no prazo de UN MES, desde a súa publicación 
no BOP. Lugo, 2 de xuño de 2010.- O Xefe do 
Servizo, Luis González Vázquez. R. 03881 
 
 
 
 
 
 

MODIFICACIÓN DO ARTIGO 333  
DO CÓDIGO PENAL 

 
Lei Orgánica 5/2010, de 22 de xuño, pola que 
se modifica a Lei Orgánica 10/1995, de 23 de 
novembro, do Código Penal. Páxina 54858: "O 
que introducise ou liberase especies de flora ou 
fauna non autóctona, de modo que prexudique o 
equilibrio biolóxico, contravindo as leis ou 
disposicións de carácter xeral protectoras das 
especies de flora ou fauna, será castigado coa 
pena de prisión de catro meses a dous anos ou 
multa de oito a vinte e catro meses e, en todo 
caso, inhabilitación especial para profesión ou 
oficio por tempo dun a tres anos." Entra en vigor 
aos 6 meses a contar a partir do 23/06/2010.  
 
Esta modificación, así como as doutros artigos 
relativos aos delitos contra o medio ambiente, 
responden á necesidade de acoller elementos 
de armonización ormativa da Unión Europea 
neste ámbito. De conformidade oas obrigacións 
asumidas, prodúcese unha agravación das 
penas e incorpóranse á lexislación penal 
española os supostos previstos na irectiva 
2008/99/CE de 19 de novembro, relativa á 
protección do medio mbiente mediante o Dereito 
penal. No caso do artigo 333, o único ue cambia 
é o engadido final "e, en todo caso, 
inhabilitación especial ara profesión ou oficio por 
tempo dun a tres anos."  
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UNHA PROPOSTA CARA A PRÓXIMA 
TEMPADA DE CAZA 2011-2012 

 
Por Jaime Veiga Fontán 
 
Ao longo dos meus anos como cazador un tema 
de conversación que moitas veces estivo 
presente nos temas da caza do coello é a 
apertura e o peche da veda atendendo a 
distintos criterios como podería ser o inicio do 
período reprodutor, ou o fin do mesmo xa que 
isto tamén se solapa cos períodos de maior e 
menor actividade da especie polo que este 
factor estará presente á hora de calcular a 
presión cinexética á que se somete a mesma 
por motivos evidentes, xa que por exemplo o 
inicio do período reprodutor supón un maior 
movendo dos animais para aparearse e unha 
maior exposición á nosa actividade extractora, 
por exemplo e entre outros moitos outros 
aspectos a ter en conta.  
 
Dado que o marco normativo no que se refire á 
orde de vedas permaneceu, até onde eu teño 
constancia, sen variacións nas datas de 
apertura e de peche ao longo de moitos anos e 
a vista dos novos coñecementos que se teñen 
sobre a especie e como non; á nosa experiencia 
como humildes cazadores, que tamén a temos e 
é un punto moi a ter en conta á hora de regular 
a caza do coello xa que demasiadas veces 
somos nós dada a nosa actividade os que 
dunha maneira máis próxima e por tanto mellor, 
coñecemos as necesidades do campo e que é a 
que en teoría os técnicos deberían reflectir nos 
plans de aproveitamento e ampararse no que 
seria a orde de vedas creando o marco 
normativo no que se visen reflectidas e 
reguladas as distintas realidades que poden 
estar a existir na nosa querida Galicia como 
poden ser por exemplo as diferenzas entres as 
zonas costeiras e as zonas de interior no que a 
ciclos biolóxicos e naturais refírese e sen que 
iso supoña nin moito menos unha ampliación do 
período hábil de caza senón unha mellor 
adaptación á realidade ambiental que temos na 
nosa terra. 
 

Por este motivo voume a permitir facerlles unha 
petición que hai tempo que teño redactada e 
que en breve espero facer chegar ás distintas 
asociacións galegas. 
 
Pero tamén consciente de que tamén esta 
sendo seguido polos cazadores galegos aos 
cales convido a plasmar a súa opinión e as súas 
impresións no que a estes temas refírese, xa 
que se fai máis que necesario que dunha 
maneira decidida e clara sexamos capaces 
entre todos de abrir as canles para que 
mediante a un debate san, educado e sincero 
que dean saída a diversos temas que están no 
ambiente desde hai anos, como pode ser o 
tema dos cans e gatos que vagan polos nosos 
campos sen control. 
 
Cazador: Queremos contar coa túa opinión. 
Podes porte en contacto connosco a través 
do correo electronico unitega@gmail.com 

 

 
 
 
 
 
 

Se desexas formar parte de UNITEGA como
socio/a, colaborador/a, ou integrar ao teu
Tecor, achéganos os teus datos ou recorta
este anaco e envíanolo ó noso enderezo: 
 
Nome do Tecor: .................................................... 
Matrícula do Tecor: ............................................... 
Nome: ................................................................... 
Apelidos: ............................................................... 
Enderezo: ............................................................. 
C.P. .................Poboación: ................................... 
Provincia ............................................................... 
Teléfono ................................................................ 
E-mail .................................................................... 

Privacidade: O tratamento dos datos persoais está axustado á
normativa estabelecida na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de
decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (BOE
14/12/1999), e normativa de desenvolvemento. 


