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Sra. Directora Xeral de Patrimonio Natural

Consellería de Medio Ambiente, Territorio
e Infraestruturas
Xunta de Galicia

Serafín ]. González Prieto, en none e replesentación da Sociedade Galega de Historial Natural (en ac{iante
SGHN), na súa cualidacle cle Presidente c1a asociación,

ExPÓN:
1. Que o "Dictarne motivaclo - Infi'acción no 2016/4028" da Comisión Europea clo 17-05-2018 consitlera
probado que o Reiuo de España irrcurnpliu a Directiva 2009 / 147 / CE relativa á conset'vación clas aves
silvestes debido aos reximes !le excepcións de Galicia e outras 10 cornunidades e ciclades autónomas
"polos que se permite a captura con vida das seguintes especies silvestres de frinxílidos: Cw¿luclis
carduelis, Carduelis cannabina, SerintLs serinr.Ls, Fringilla coelebs e Cmduelis chloris" para a práctica do
silvesh'ismo e os concursos c1e aves canoras por':
a. Incumprir a obriga de demoshar a inexistencia dontra solución satisfactoria, pois a Comisión
Europea considera moi amplamente demostlada a viabilidacle cla cría en catividacle desas esPecies,
clas cales xa había disporlibles moitas palellas de replodutoras e aves nadas en catividade.
b. Incumplil o requisito cle "explotación prudente", pois a información máis actual indica unha forte
diminución a longo prazo das poboacións c7e Carduelis cannabina e Serinus serinus, e unha lixeira
diminución recente a curto prazo das poboacións de Fringilla coclebs e Carduelis cardtLelis.
c. Incurnpril os criterios cle conclicións estritamente conholadas (as autoridades espatlolas nou
i¡formaron sobre a execución e eficacia dos laboles cle vixilancia que deberan lealizar) e motlo
selectivo de captura (as recles cle peche considéranse non selectivas).
d. No caso concreto de Calicia, ademais, por recorlecer expresamente na súa fesposta que as exce¡rciótts
concedic{as tiñan entre os seus obxectivos o desenvolventento da activiclade do silvestrismo en si
mesma, pala a que non existe encaixe legal na Dilectiva Aves.
2. Que o "Dictame motivado - Infracción f 2016/4028" da Comisión Europea do 17-05-2018 insta ao Reino
de España a que aclopte as medidas lequelidas para axustarse ao dictame motivado nun prazo de dous
meses.

Por todo o cal,

SOLICITA:
Que informe a SGHN soble as r¡eclidas adoptaclas pola Dirección Xeral de Patrimonio Natulal para qr-re
Galicia se adapte ao Dictame molivaclo da Comisión Europea e cleixe de incumprir a Directiva
2009 /147 / CE rclativa á conservación das aves silvesfl'es.
Santiago de Compostela a 19 cle xuño cle 2018
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Serafín GonzálezPrte
Presidente de SGHN
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do Medio Arnbi€nle (XUni de G¡ticia). N" AO/C-000/382 do Rexistro cic Asociacións Cultur¿is Calegas Menrbro do Consello Calego dc Medio Ambicrrtl:

