
 
PROPOSTA DA ALCALDÍA PARA ESTABLECER MEDIDAS PARA REDUCIR E COMPENSAR 

OS DANOS PRODUCIDOS POLOS XABARILES NOS CULTIVOS NO CONCELLO DE 
RIBADEO 

 

 
 
ANTECEDENTES 

 
Os grandes cambios producidos nas últimas décadas no territorio (abandono de 

terras,  abandono no manexo do territorio, aumento das zonas de refuxio para a 
fauna), nas especies cinexéticas (incremento das poboacións de caza maior, 
especialmente as de corzo e xabaril) e nas consecuencias do seu desenvolvemento 
(danos a cultivos, accidentes de tráfico), fai necesario que se teña que formular unha 
xestión da caza moi distinta á que se ven desenvolvendo no noso país de forma 
tradicional. Polo tanto o primeiro que temos que resaltar é que os danos da fauna 
cinexética non son máis que un reflexo dos cambios que se están a producir no noso 
territorio. 
 

No ano 2009 cazáronse uns 9.000 xabarís (deles algo máis dun 40% na provincia 
de Lugo), o que supón máis do dobre do que se capturaba a finais do século XX. A 
evolución das capturas nas últimas tempadas cinexéticas e os datos indirectos das 
estimas de poboacións cinexéticas, indican que estamos asistindo a un aumento das 
poboaciónsde algunhas especies cinexéticas, entre elas o xabaril (que se atopa 
distribuiod pola totalidade do noso país). 
 

Actualmente o número de cazadores superan os 54.000 (a metade dos que 
había a principios dos anos noventa), vivindo máis do 70% no rural e xerando un 
volume de negocio de 100 millóns de euros ao ano.  
 

A pesar do aumento do número de capturas do porco bravo, a cantidade de 
danos producidos por esta especie nos cultivos segue en aumento, estimándose en 25 
millóns de euros a cantidade de perdas anuais producidas aos gandeiros galegos. Polo 
tanto, é unha realidade que o número de danos producidos aos cultivos agrícolas 
causados pola fauna cinexética aumenta ano tras ano, e, no caso de non conseguir 
frealo proceso, a agricultura galega verase limitada.  
 

A Federación Galega de Caza e APROCA realizaron no ano 2010 un estudo sobre 
os danos producidos polo xabaril nos cultivos entre os ano 2007 e 2009, identificando 
os concellos con maior número de danos e categorizando estes en tres grupos 
(concellos obxectivo 1, 2 e 3) en función da número de avisos de danos a cultivos 
comunicados á administración nos anos 2007, 2008 e 2009. En base a este estudo a 
Xunta de Galicia estableceu no artigo 13 da orde do 7 de xuño de 2011 pola que se 
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determinan as épocas hábiles de caza durante a tempada 2011-2012 (DOG núm. 116 
do 17 de xuño de 2011), a posibilidade de adoptar medidas excepcionais, fóra da 
temporada de caza, que tendan a reducir as poboacións de xabaril, para evitar os 
danos que causan nos cultivos agrícolas. Nestes concellos, as autorizacións de caza por 
danos realizaranse de xeito inmediato, non sendo necesaria a comprobacións dos 
mesmos, ao entenderse que resultan acreditados no seguimento realizado por esta 
consellería ao longo destes últimos anos en toda Galicia.  
 
Cabe recordar que a nivel normativo segundo a lei 4/1997 de caza de Galicia  a  
responsabilidade dos danos nos Tecores corresponde as sociedades que os xestionan 
(artigo 23.1.-Indemnizacións por danos: os titulares dos aproveitamentos cinexéticos 
en terreos suxeitos a réxime especial responderán dos danos e das lesións ocasionados 
por especies cinexéticas procedentes deses terreos) e a competencia de caza recae na 
Xunta de Galicia, e en concreto na actual Consellería do Medio Rural a través da 
Dirección Xeral de Conservación da Natureza (artigo 7. Competencia en materia de 
caza: 
A planificación, ordenación, fomento, vixilancia e control da caza correspóndenlle á 
Consellería de Agricultura, Gandería e Montes, a cal realizará cantas actuacións 
considere precisas para acada-los fins desta lei). 
 
 No Concello de Ribadeo está a darse unha situación comprometida en canto 
aos danos que os xabariles están a facer en moitas terras de cultivo. Pódese percibir 
tamén unha fonda preocupación dos labregos que, moitas veces tamén, acaban 
culpabilizando aos Tecores das desfeitas que os porcos bravos fan nas súas terras.  
 
 Hai poucos días eu como Alcalde participei nunha xuntanza entre labregos 
afectados e responsables dos Tecores dos Concellos de Ribadeo, Trabada e Barreiros, e 
coa presenza tamén dos Alcaldes destes dous Concellos. Quedou claro alí a 
conveniencia de que a Administración autonómica adopte novas medidas para tentar 
converter un problema, nunha oportunidade para o rural.  
 

Porén, este reto implica primeiro ser coñecedores da situación, segundo buscar 
solucións duradeiras e terceiro comezar a aplicar medidas encamiñadas a transformar 
o problema en oportunidade. A caza é, sen lugar a dúbidas, un recurso natural 
renovable que pode e debe dar riqueza ao noso rural; mais do seu bo uso depende que 
os tiros apunten en boa dirección. 
 
 

MEDIDAS e PROPOSTAS 

 
I.- A curto prazo: 
 

 Establecer medidas áxiles para controlar os danos e activar as medidas preventivas 
(actualmente o procedemento administrativo é demasiado lento e limitado aos 



concellos con máis danos nos tres últimos anos). Neste sentido proponse que se 
active a medida establecida no artigo 13 para os concellos do anexo IV da orde do 
7 de xuño de 2011 pola que se determinan as épocas hábiles de caza durante a 
tempada 2011-2012 (DOG núm. 116 do 17 de xuño de 2001) de forma automática 
en todos os concellos que superen 5 avisos de danos do xabaril aos cultivos no 
ano 2012. 

 Se estableza o pagamento de todas as axudas por danos do xabaril aos cultivos 
pendentes desde mediados do ano 2009. 

 Crear mesas de participación pública nas zonas de conflito (cazadores, gandeiros, 
administración) para buscar, de forma consensuada, as mellores solucións 
preventivas e de control dos danos. 

 
 
II.- A medio prazo: 

 As sociedades de caza deben facer unha xestión activa na prevención dos danos 
aos cultivos, introducindo medidas preventivas e aumentando a presión sobre o 
xabaril en determinados lugares nos que os danos poidan ser maiores e máis 
cuantiosos. Neste sentido terase que axustar as cotas de captura dos Tecores nas 
zonas de maior incidencia de danos (xa que en moitos casos o cazador convértese 
no único predador); incrementar as capturas en femias (o número de femias e 
moito maior que o de machos -e isto incrementa as poboacións moi rapidamente-, 
xa que as capturas tradicionalmente centráronse nos machos) e diversificar as 
modalidades cinexéticas de capturas de xabaril (ganchos, monterías, esperas, . . .) 

 Crear un seguro colectivo que se faga cargo das indemnizacións de forma áxil (o 
modelo de axudas non resolveu o problema). 

 Establecer medidas normativas que teñan en conta a responsabilidade compartida 
dos danos a cultivos, a xestión activa dos danos e as medidas preventivas (de feito 
a día de hoxe estase a traballar nun borrador de modificación da lei de caza de 
Galicia).  

 
 
III.- A longo prazo: 

 A solución dos problemas que ten arestora a xestión cinexética pasa unha vez máis 
por ordear o territorio, falar coa xente e abordar de forma integral un problema 
que depende de modificar as estruturas territoriais do noso país.  

 Afrontar unha xestión cinexética, moderna e adaptada á realidade, supón 
introducir medidas de fondo que permitan facer unha prevención activa (que é 
aquela que se adianta as situacións, adaptándose a cada punto concreto do 
territorio). Entre esas medidas están: polígonos agrarios (é máis sinxelo protexer os 
cultivos de millo agrupados que non esparcidos por todo o territorio), o 
seguimento das poboacións de xabaril (a día de hoxe tan só temos datos aillados da 
situación da poboación). 

 Activar o rural, e con elo diminuír a taxa de abandono da terra e da xestión. 



 Medidas normativas e administrativas que impliquen unha ordenación activa do 
medio rural que teña por obxectivos, entre outros, a prevención de danos das 
especies cinexéticas (especialmente xabaril). 

 
 
É por todo o anteriormente exposto, que desexo propoñer ao pleno a aprobación 
desta proposta de MEDIDAS E PROPOSTAS PARA REDUCIR E COMPENSAR OS DANOS 
OCASIONADOS POLOS XABARILES, coa indicación á Xunta de Galicia a través das 
Consellarías implicadas de facer efectivo con inmediatez os puntos das medidas do 
curto prazo. Concretamente: 
 

 Establecer medidas áxiles para controlar os danos e activar as medidas preventivas 
(actualmente o procedemento administrativo é demasiado lento e limitado aos 
concellos con máis danos nos tres últimos anos). Neste sentido proponse que se 
active a medida establecida no artigo 13 para os concellos do anexo IV da orde do 
7 de xuño de 2011 pola que se determinan as épocas hábiles de caza durante a 
tempada 2011-2012 (DOG núm. 116 do 17 de xuño de 2011) de forma automática 
en todos os concellos que superen 5 avisos de danos do xabaril aos cultivos no 
ano 2012. 

 Se establezca o pago de todas as axudas por danos do xabaril aos cultivos 
pendentes desde mediados do ano 2009. 

 Crear mesas de participación pública nas zonas de conflito (cazadores, gandeiros, 
administración) para buscar, de forma consensuada, as mellores solucións 
preventivas e de control dos danos. 

 
 
 
 

Ribadeo, 4 de xullo de 2011 
 O Alcalde, 
 
 
 
 
Asdo. Fernando Suárez Barcia 

 
 
 


