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CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA 

DIRECCIÓN XERAL DE PATRIMONIO NATURAL 

San Lázaro s/n 

15781 Santiago de Compostela 

 

Asunto: Solicitude de censos actualizados do xabarín e informes científicos rigurosos sobre a influencia da caza na 

poboación e nos comportamentos do xabaril, a aprobación sen demora dun Plan de Xestión para o Xabaril, o control 

dá súa poboación a través dun método ético e científico e non organizar batidas para matalos a tiros e a publicidade  

dos resultados da emerxencia cinexética con carácter previo á súa inclusión como especie cinexética na Resolución 

anual de caza para a tempada 2022/2023. 

 

D. /Dª. ___________________________________ con DNI. Nº. __________________________, e con domicilio a 

efectos de notificacións en ________________________________________________________, teléfono: 

____________________. 

EXPÓN: 

A Dirección Xeral de Patrimonio Natural dá Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda utiliza a caza SEN 

dispor de datos obxectivos sobre a poboación da especie, as causas antrópicas e/ou naturais da suposta 

sobrepoboación e os danos provocados, e sen unha avaliación doutras accións ou medidas correctoras. Non inclúen 

datos científico-técnicos sobre a situación poboacional do xabaril nas distintas comarcas. Tampouco avalían os danos 

causados, nin establecen os efectivos que se pretenden diminuír e os que deben conservarse para asegurar o 

cumprimento dos obxectivos de conservación recollidos na normativa vixente. 

A Dirección Xeral de Patrimonio Natural dá Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda propón manter o 

procedemento de concesión de medidas por danos para controlar a poboación de xabaril e facendo referencia ao 

problema que pode supor a peste porcina africana, so porque axiliza as autorizacións para a caza dá especie. 

A Dirección Xeral de Patrimonio Natural dá Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda utiliza a caza SEN 

establecer unha cota de animais que se poderían capturar sen afectar ao seu estado de conservación e o principio 

de non perda neta de biodiversidade. 

A Dirección Xeral de Patrimonio Natural dá Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda utiliza a caza SEN un 

proceso de participación pública ao abeiro dá Lei 27/2006, do 18 de xullo, pola que se regulan os dereitos de acceso 

á información, de participación pública e de acceso á xustiza en materia de medio ambiente (incorpora as Directivas 

2003/4/CE e 2003/35/CE), a Directiva 2003/4/CE, do Parlamento Europeo e do Consello, do 28 de xaneiro de 2003, 

sobre o acceso do público á información ambiental e o Convenio de  Aarhus. 

A Dirección Xeral de Patrimonio Natural dá Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda utiliza a caza SEN 

asegurar o cumprimento de todas as normas de aplicación en vigor. 

A Dirección Xeral de Patrimonio Natural dá Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda permite a caza do 

xabaril por danos cunha xustificación xenérica de danos á agricultura, gandería, silvicultura, circulación viaria e flora 

e fauna silvestres, SEN  demostrar a existencia de razóns imperiosas de interese público de primeiro orde. 

A Dirección Xeral de Patrimonio Natural dá Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda permite a caza do 

xabaril por danos SEN datos obxectivos concretos sobre a poboación de xabaril no conxunto de Galicia e en cada 

unha das comarcas onde se autorizou a caza sen límites. 
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A Dirección Xeral de Patrimonio Natural dá Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda permite a caza do 

xabaril por danos SEN un plan de xestión dá especie. 

A Dirección Xeral de Patrimonio Natural dá Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda permite a caza do 

xabaril por danos SEN fixar un cupo máximo de capturas para non afectar forma significativa ao estado de 

conservación do xabaril e dos ecosistemas e hábitats nos que se integra. 

A Dirección Xeral de Patrimonio Natural dá Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda permite a caza do 

xabaril SEN TER EN CONTA OS SERVIZOS ECOSISTÉMICOS QUE PRESTA A ESPECIE. 

Os xabarís desempeñan unha importante labor nos ecosistemas. Os ungulados silvestres teñen unha boa capacidade 

escavadora, removen e osixenan a terra. Esta “labra” do terreo favorece a absorción de nutrientes por parte de 

determinadas plantas, como as árbores leñosas. Favorecen a dispersión de esporas e desenterran pequenos 

invertebrados que despois serven de alimento aos paxaros. 

Os xabarís tamén desempeñan unha importante labor carroñeira que devolve enerxía aos ecosistemas e evita as  

infeccións que poderían producirse a través dos animais mortos. 

Os xabarís están a ser vítimas, ao abrigo nos últimos anos, dunha campaña criminalizadora que os culpa de todos os 

males habidos e por haber. A superpoboación que existe destes animais, como consecuencia da súa cría masiva por 

parte dos propios cazadores e do seu cruzamento con outras especies, como os porcos vietnamitas, converteunos en 

máis dóciles e non é estraño atoparlos merodeando preto de núcleos urbanos, en busca de comida. 

Podendo controlar a poboación de xabarís a través dun método ético e científico, vale a pena organizar batidas para 

matalos a tiros? 

As Resolucións anuais de caza chegan a contemplar que todas las autorizacións de caza por danos en Galicia serán 

autorizadas de forma inmediata, e non será necesaria a comprobación destes, sen perxuizo da comprobación que 

poidan facer os servizos de Patrimonio Natural, vulnerando en consecuencia o artigo 71.2 da Lei 13/2013, de caza de 

Galicia, e depositando a responsabilidade e a toma de decisións nun segmento da poboación ao marxe de calquera 

control polos garantes do cumprimento da legalidade vixente. 

Urxe un censo de xabaril e informes científicos rigurosos sobre a influencia da caza na poboación e nos 

comportamentos do xabaril. A presión cinexética que se exerce sobre o xabaril é enorme e non da os resultados 

esperados. Atopámonos nunha espiral na que canto máis se caza maiores son os problemas co xabaril. 

Diversos estudos como “Modification of the structure of wild boar populations byhunting and influence on 

reproductive processes” (Tese da Universidade de Lyon, 2018) observan que os machos e femias, ante a presión 

cinexética, presentan unha maior promiscuidade, amosando grandes variacións no seu apareamento cunha grande 

plasticidade, para enfrontarse a este tipo de cambios. Indicando que a estrutura demográfica da especie non é un 

feito trivial e, a efectos da súa regulación cinexética, a estrutura de sexos, tamaños e idades, deben terse moi en 

conta.  

Unha recente publicación da FAO, a Organización Mundial de Sanidade Animal e a Comisión Europea observa que 

unha alta presión cinexética non é garante de resolver o problema, subliñando incluso que este manexo mantivo ou 

aumentou o stock reprodutivo local da especie. 

En virtude do anterior, 
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SOLICITA: 

1.- Censos actualizados do xabaríl e informes científicos rigurosos sobre a influencia da caza na poboación e nos 

comportamentos do xabaril. A presión cinexética que se exerce sobre o xabaril é enorme e non da os resultados 

esperados.  

2.- A aprobación sen demora dun Plan de Xestión para o Xabaril en base a un censo rigoroso dá súa poboación. 

3.- Controlar a poboación de xabarís a través dun método ético e científico e non organizar batidas para matalos a 

tiros.  

4.- Facer pública a avaliación dos resultados da emerxencia cinexética, que aínda non fixeron. Falla a transparencia 

dos resultados da xestión da caza. 

E todo elo con carácter previo á súa inclusión como especie cinexética na Resolución anual de caza para a tempada 

2022/2023 e tendo en conta o disposto no artigo 65.2 “Especies obxecto de caza e pesca” do Capítulo IV “Da 

protección das especies en relación coa caza e a pesca continental” en relación ao artigo 2 da Lei 42/2007, do 13 de 

decembro, do Patrimonio Natural e da Biodiversidade: 

“En todo caso, o exercicio da caza e a pesca continental regularase de modo que queden garantidos a conservación e 

o fomento das especies autorizadas para este exercicio”. 

Santiago de Compostela, 26 de marzo de 2021 

 

 

Asdo.- ________________ 

 


