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CIRCULAR DO 18 DE MAIO DE 2020 DA DIRECCIÓN XERAL DE
PATRIMONIO

NATURAL

SOBRE

A

NORMATIVA

APLICABLE

AO

EXERCICIO DA CAZA NA FASE 1 DO PLAN DE DESESCALADA DO
ESTADO DE ALARMA (CRISE SANITARIA COVID).

•

Nos acordos aprobados polo Centro de Coordinación Operativa da

situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de
Galicia (CECOP) no mes de marzo 2020 adoptouse, entre outras medidas, a
prohibición temporal de todas as accións de caza colectiva no territorio de
Galicia, excepto determinadas autorizacións excepcionais por razóns de
prevención dos accidentes de tráfico, danos á agricultura ou a gandería e
riscos en sanidade animal (prevención da entrada da peste porcina africana)
ocasionados por especies cinexéticas (especialmente xabaril), onde se
permiten as medidas de control en función da comprobación previa dos danos
polas xefaturas territoriais da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Vivenda.
•

No DOG do 27 de abril de 2020, publicouse a Resolución da Secretaría

Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e
Xustiza, pola que se dá publicidade a diversos acordos do Centro de
Coordinación Operativa da situación de emerxencia sanitaria no territorio da
Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop), do 25 de abril de 2020.
No punto cuarto dese acordo, indícase que a instancias do propio Ministerio
de Agricultura, Pesca e Alimentación, que ten trasladado que as autoridades
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competentes das comunidades autónomas deben establecer a mellor forma de
levar a cabo o control das poboacións de xabaril, no marco da Estratexia de
xestión das poboacións do xabaril en España; e partindo da base de que o
sector agrícola e gandeiro debe manter a súa actividade durante o estado de
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alarma ao determinarse o seu carácter de actividade esencial e tendo en conta
así mesmo que deben facerse todos os esforzos necesarios para evitar os
accidentes causados por especies cinexéticas tales como o xabaril, resulta
imprescindible reforzar as medidas necesarias para salvagardar a continuidade
dunha maneira eficaz das devanditas actividades produtivas e salvagardar a
seguridade.
Deste xeito , e sen prexuízo da regulación sectorial específica nesta materia,
autorizase, como medida de control, a realización de accións de caza nas
modalidades de espera e/ou batida sobre as especies cinexéticas, coa
imposición de determinados condicionantes en aras de garantir a eficacia no
cumprimento das recomendacións xerais de hixiene e distanciamento definidas
polas autoridades sanitarias, para evitar o contaxio e diseminación da
enfermidade.
•

No BOE do 9 de maio publícase a Orde SND/399/2020, de 9 de maio,

que modifica a Orde SND/380/2020, de 30 de abril, sobre as condicións nas
que se pode realizar actividade física non profesional ao aire libre durante a
situación de crise sanitaria ocasionada polo

COVID-19, así como

Orde

SND/388/2020, de 3 de maio pola que se establecen as condicións para a
apertura ao público de determinados comercios e servizos, e a apertura de
arquivos, así como a práctica do deporte profesional e federado.
Mediante a dita modificación, exclúese do ámbito de aplicación das citadas
ordes a práctica da caza.
•

Con data de 16 de maio de 2020, o Boletín Oficial do Estado publica a

Orde SND/414/2020, do 16 de maio, para a flexibilización de determinadas
restricións de ámbito nacional establecidas trala declaración do estado de
alarma en aplicación da fase 2 do Plan para a transición cara a unha nova
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normalidade.

Segundo o establecido nesta nova Orde, que surtirá plenos efectos desde as
00:00 horas do día 18 de maio, mediante a disposición final segunda,
apartado 7, procédese a modificar a Orde SND/399/2020, do 9 de maio, para a
flexibilización de determinadas restricións de ámbito nacional, establecidas
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trala declaración do estado de alarma en aplicación da Fase 1 do Plan para a
transición hacia unha nova normalidade, engadindo a esta última un novo
capítulo XV “Condicións para o desenvolvemento da actividade cinexética e a
pesca deportiva e recreativa”.

Segundo esta modificación, con carácter xeral:

Queda permitida a actividade cinexética en todas as súas modalidades
sempre que se respecte a distancia de seguridade e as medidas de hixiene e
prevención fixadas polas autoridades sanitarias, debendo, para o caso de que
o desenvolvemento da actividade implique a mais dun cazador, dispoñerse por
parte do responsable un plan de actuación no que se detallen as medidas de
prevención e hixiene a observar (novo artigo 48 da Orde SND/399/2020)

E con carácter específico, a través dun novo artigo 50 da Orde SND/399/2020,
indicase que para a practica desta actividade deberanse seguir as medidas
xerais de prevención e hixiene fronte ao COVID-19 indicadas polas autoridades
sanitarias, e en particular:
.Cando no sexa posible manter a distancia de seguridade establecida,
será obrigatorio o uso de mascarilla.
.Non se compartirán utensilios de caza, nin trebellos de comida ou
bebida.
.Deberase limpar e desinfectar o vestiario despois do seu uso, de
acordo co previsto no artigo 6 da orde.
.Deberanse limpar e desinfectar os utensilios de caza utilizados
•

A citada Orde SND/414/2020, do 16 de maio, non modifica as

disposicións finais segunda e terceira da Orde SND/399/2020, de 9 de maio,
polas que se excluía a caza do ámbito de aplicación da orde 380/2020, de 30
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de abril e da Orde SND /388/2020, de 3 de maio.
Por tanto, a actividade cinexética queda sometida á regulación prevista no
artigo 7 da Orde SND/399/2020, de 9 de maio, conforme ao que para as
actividades reguladas na citada orde poderá circularse pola provincia , illa ou
3
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unidade territorial de referencia, (no caso de Galicia as provincias de Lugo, A
Coruña, Ourense e Pontevedra),sempre que se respecten as medidas de
seguridade e hixiene establecidas polas autoridades sanitarias, máis sen
establecer limitación algunha no que toca á franxas horarias.
Conforme ao sinalado na disposición adicional quinta da Orde SND/414/2020,
do 16 de maio, esta surtirá plenos efectos dende as 00 horas do dia 18 de
maio do 2020.
POLO TANTO,
•

con base ao disposto na Orde SND/414/2020, do 16 de maio,
que dá unha nova regulación á Orde SND/399/2020, de 9 de
maio, queda permitida a práctica cinexètica en Galicia, dende
as 00 horas do dia 18 de maio do 2020, sen mais limitacións que
as indicadas para estas actividades na citada Orde ministerial , e
sen prexuízo da regulación sectorial autonómica específica nesta
materia, que deberá ser respectada en todo caso.

•

con base ao disposto no artigo 7 da Orde SND/399/2020, de 9 de
maio, para as actividades reguladas na citada orde como é a
práctica da actividade cinexética en Galicia, non se establecen na
normativa estatal limitacións horarias específicas .

•

con base ao disposto no artigo 7 da Orde SND/399/2020, de 9 de
maio, para as actividades reguladas na citada orde, como é a
práctica da actividade cinexética en Galicia, poderá circularse
pola provincia , illa ou unidade territorial de referencia, (no caso
de Galicia as provincias de Lugo, A Coruña, Ourense e
Pontevedra).

•

con base ao disposto na Orde SND/399/2020, de 9 de maio, non
se establecen limitacións no que toca ao uso de vehículo ou
transporte público para a práctica da actividade cinexética en
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Galicia.
•

Non resultan de aplicación á práctica da actividade cinexética
en Galicia , as limitacións previstas na orde 380/2020, de 30
de abril e na Orde SND /388/2020, de 3 de maio
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Santiago de Compostela, na data de sinatura dixital
A directora xeral de Patrimonio Natural
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Asinado por: DO CAMPO PIÑEIRO, BELÉN MARIA
Cargo: Directora xeral de Patrimonio Natural
Data e hora: 18/05/2020 20:01:05

Belén Mª do Campo Piñeiro
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