
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA 

DIRECCIÓN XERAL DE PATRIMONIO NATURAL 

San Lázaro s/n 

15781 Santiago de Compostela 

 

Asunto: Solicitude de paridade no Comité galego e nos Comités provinciais de caza de Galicia  

 

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

domicilio a efectos de notificacións en 

________________________________________________________, teléfono: ____________________. 

EXPÓN: 

Por medio do presente esrito criticamos a composición “machista” do último Comité galego de Caza.  

Das 14 representacións que ostenta a Xunta de Galicia no Comité galego de Caza, 7 son mulleres. Ademais 

as designacións realizadas pola Xunta entre as vogalías de recoñecido prestixio que compoñen o Comité 

tamén recaen en homes. 

A única representación das entidades ecoloxistas e naturalistas de Galicia tamén é unha muller.  

Estas representacións acadan un 32% da composición do Comité, que dun total de 28 persoas, tan só 8 son 

mulleres.  

Por tanto estase a vulnerar a paridade da que fala a Lei galega de Caza, que no artigo 78 citado, manifesta 

que na composición dos comités de caza procurarase acadar unha presenza equilibrada de mulleres e homes. 

A isto hai que engadir que as persoas representantes non teñen por que adicarse específicamente á actividade 

cinexética, senón que poden designarse a persoas alleas ao sector no caso de déficit da representación de 

mulleres. Sen embargo, a Federación Galega de Caza, fai recaer todas as súas designacións en homes. 

Así, tanto o presidencia da FEG como as representacións provinciais da Coruña, Lugo, Ourense e 

Pontevedra recaen en homes, ao igual que a representación das asociacións de cazadores designados pola 

FEG. Por último a representación das asociacións de propietarios de terreos cinexéticos tamén recae nun 

home. 

Esta falla de paridade tamén se estende á composición dos Comités provinciais de caza. Así no Comité de 

caza da Coruña do ano 2021 de 9 representacións, tan só 2 correspondían a mulleres. Semellante situación 

produciuse no Comité de Lugo, Ourense e Pontevedra. 

Pedimos a retirada das axudas e subvencións públicas a entidades de caza que non cumpran coa Lei 

de igualdade nas designacións das súas representacións no seo dos órganos colexiados da 

Administración 

Unha democracia paritaria e unha sociedade inclusiva non pode amparar que as mulleres queden fóra dos 

órganos de representación que se financian con fondos públicos como é a actividade da FEG. A Xunta de 

Galicia neste caso ten unha especial responsabilidade para que isto non suceda. 

En virtude do anterior, 

SOLICITA: 



1.-O cumprimento da normativa de igualdade e do establecido na Lei 13/2013, do 23 de decembro, de caza 

de Galicia no seu artigo 78, e acádese a paridade na composición do Comité galego e dos comités provincias 

de caza de Galicia. 

2.- A retirada das axudas e subvencións públicas a entidades de caza que non cumpran coa Lei de igualdade 

nas designacións das súas representacións no seo dos órganos colexiados da Administración. 

Santiago de Compostela, 25 de marzo de 2022 

 

 

Asdo.-__________________________ 


