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Luns, 14 de decembro de 2015

Páx. 46688

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO
ORDE do 2 de decembro de 2015 pola que se regula a pesca da lamprea nas
pesqueiras do río Ulla e se fixa o período e as condicións para presentar as
solicitudes para o ano 2016.
O Decreto 167/2015, do 13 de novembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, en relación co Decreto
116/2015, do 4 de outubro, polo que se modifica a estrutura orgánica da Xunta de Galicia
aprobada polo Decreto 227/2012, do 2 de decembro, polo que se establece a estrutura
orgánica da Xunta de Galicia, e o Decreto 129/2015, do 8 de outubro, polo que se fixa a
estrutura orgánica das consellerías da Xunta de Galicia, atribúen á Consellería de Medio
Ambiente e Ordenación do Territorio, dentro das súas competencias, o fomento, a ordenación e o aproveitamento dos recursos piscícolas.
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O artigo 8 da Lei 7/1992, de pesca fluvial de Galicia, dispón que a Consellería de Agricultura, Gandaría e Montes establecerá os períodos hábiles de pesca para as distintas
especies e demais seres vivos que habitan as augas continentais de Galicia, e adoptará as
medidas excepcionais e os réximes especiais que se consideren pertinentes.
Esta orde ten por obxecto establecer a normativa especial para a pesca da lamprea
(Petromizon marinus) nun ámbito territorial e temporal determinado. A pesca da lamprea
presenta aspectos específicos que quedan reflectidos na propia Lei de pesca fluvial de
Galicia, que exceptúa esta especie, xunto coa anguía e a angula ou meixón, da prohibición
de determinadas artes de pesca e da pesca nocturna. Esta circunstancia xustifica o establecemento dun réxime especial para a pesca destes seres vivos.
A lamprea é unha especie piscícola moi particular no que respecta ao seu aproveitamento, no cal se seguen utilizando procedementos e artes tradicionais que están prohibidos para o resto das especies.
O Regulamento de ordenación da pesca fluvial e dos ecosistemas acuáticos continentais (Decreto 130/1997, do 14 de maio) establece, no seu artigo 88, os obstáculos, instrumentos, artes e aparellos prohibidos nas augas continentais galegas, coa excepción dos
utilizados na pesca de anguías, meixóns, lampreas e especies de esteiro.
Co obxecto de que se realice un aproveitamento ordenado da pesca da lamprea no río
Ulla, establécese un réxime especial para o vindeiro ano 2016.
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Por todo o anterior, e consonte o disposto no artigo 27.15 do Estatuto de autonomía e
no uso das atribucións que me confire a Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta
e da súa Presidencia,
DISPOÑO:
Artigo 1.

Obxecto

O obxecto desta norma é a regulación do aproveitamento específico da lamprea (Petromizon marinus) nas augas do río Ulla durante o ano 2016.
Artigo 2.

Ámbito de aplicación

O ámbito de aplicación da presente orde son as pesqueiras tradicionais situadas no río
Ulla, detalladas no anexo I.
Artigo 3.

Limitacións á pesca

1. A pesca da lamprea só se poderá practicar nas pesqueiras autorizadas e coas limitacións que a seguir se indican:
a) Nas pesqueiras de Areas e das Vellas deberán deixar libre a canle central do río e non
poderán traballar na denominada «vea».
b) Deberán empregarse redes que non causen dano a outras especies piscícolas.
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c) Serán devoltos ás augas ou entregados aos axentes que o soliciten todos aqueles
exemplares piscícolas que non sexan as lampreas capturadas nas pesqueiras.
d) En todo momento deberán colaborar co persoal do Servizo de Conservación da Natureza da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, seguindo as súas
instrucións.
2. Estas limitacións obrigan todas as persoas autorizadas, sexan ou non titulares das
pesqueiras.
Artigo 4.

Período e horario hábil

1. O período hábil de pesca será:
a) Nas pesqueiras de Areas (Herbón), do día 4 de xaneiro ao 26 de marzo.
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b) No tramo comprendido desde a pesqueira das Vellas (Herbón) ata a pesqueira da
Trapa (Herbón) ambas incluídas, do 1 de febreiro ao 23 de abril.
c) No tramo comprendido desde as pesqueiras da Caseta e Furado (Carcacía) ata a
pesqueira de Lampreeiro, lugar das Pesqueiras (Reis) todas incluídas, do 8 de febreiro ata
o 7 de maio.
O mesmo día que remate o período autorizado retiraranse as artes de pesca.
2. As redes só poderán estar colocadas desde as 20.00 horas ata as 8.00 horas.
Prohíbese a realización dos labores de pesca (deberán levantarse as redes das pesqueiras) desde as 8.00 horas dos sábados ata as 20.00 dos luns.
Artigo 5.

Solicitudes e documentación

1. Co obxecto de autorizar a actividade nas pesqueiras, os titulares destas presentarán
a súa solicitude polos procedementos que seguen:
As solicitudes deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.es),
de acordo co establecido nos artigos 27 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso dos cidadáns aos servizos públicos, e 24 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se
regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades
dela dependentes. Para a presentación das solicitudes será necesario o documento nacional
de identidade electrónico ou calquera dos certificados electrónicos recoñecidos pola sede da
CVE-DOG: kkbd4fk0-usl7-w4q2-2sq2-nf4kqloilbl2

Xunta de Galicia.
Opcionalmente, tamén se poderán presentar as solicitudes en soporte papel por calquera dos medios establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime
xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, utilizando
o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia ou o modelo
de solicitude que figura no anexo II desta orde.
A sede electrónica da Xunta de Galicia ten á disposición das persoas interesadas unha
serie de modelos normalizados dos trámites máis comunmente utilizados na tramitación
administrativa, que poderán ser presentados en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.
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2. Xunto coa solicitude presentarase a seguinte documentación:
a) Copia do DNI ou NIE cando non se autorice expresamente na solicitude a consulta
dos datos de identidade a través do Sistema de verificación de datos de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.
b) Os titulares que presentan a solicitude por primeira vez, documento que acredite a
titularidade das pesqueiras.
A documentación complementaria poderase presentar electronicamente utilizando calquera procedemento de copia dixitalizada do documento orixinal. Neste caso, as copias
dixitalizadas presentadas garantirán a fidelidade co orixinal baixo a responsabilidade da
persoa solicitante. A Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para
o cotexo da copia electrónica presentada segundo o disposto no artigo 35.2 da Lei 11/2007,
do 22 de xuño, de acceso dos cidadáns aos servizos públicos, e 22.3 do Decreto 198/2010,
do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na
Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes.
A documentación complementaria tamén poderá presentarse en formato papel en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo
común.
As copias dos documentos gozarán da mesma validez e eficacia que os seus orixinais

CVE-DOG: kkbd4fk0-usl7-w4q2-2sq2-nf4kqloilbl2

sempre que exista constancia de que sexan auténticas.
Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude, a
persoa interesada ou representante deberá mencionar o código e o órgano responsable do
procedemento, o número de expediente e o número ou código único de rexistro.
3. O prazo de presentación de solicitudes será de quince días, contados a partir do día
seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.
4. De conformidade coa Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de
datos de carácter persoal, os datos persoais recollidos na tramitación desta disposición
cuxo tratamento e publicación autoricen as persoas interesadas mediante a presentación
das solicitudes serán incluídos nun ficheiro denominado «Relacións informativas coa cidadanía e entidades», cuxo obxecto é xestionar o presente procedemento, así como para
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informar as persoas interesadas sobre o seu desenvolvemento. O órgano responsable
deste ficheiro é a Secretaría Xeral Técnica. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición poderanse exercer ante a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación
do Territorio, mediante o envío dunha comunicación ao seguinte enderezo: Consellería de
Medio Ambiente e Ordenación do Territorio/Secretaría Xeral Técnica. Edificio Administrativo de San Caetano, s/n, 15781 Santiago de Compostela (A Coruña) ou, a través dun correo
electrónico a sxt.mot@xunta.es.
Artigo 6.

Consentimento e autorizacións

1. A tramitación do procedemento require a incorporación de datos en poder das administracións públicas. Por tanto, os modelos de solicitude incluirán autorizacións expresas
ao órgano xestor para realizar as comprobacións oportunas que acrediten a veracidade
dos datos. No caso de que non se autorice o órgano xestor para realizar esta operación,
deberán achegarse os documentos comprobantes dos datos, nos termos exixidos polas
normas reguladoras do procedemento.
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2. As solicitudes das persoas interesadas deberán achegar os documentos ou informacións previstos nesta norma, salvo que estes xa estivesen en poder da Administración xeral
e do sector público autonómico de Galicia; neste caso, as persoas interesadas poderán
acollerse ao establecido no artigo 35.f) da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime
xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, sempre
que se faga constar a data e o órgano ou a dependencia en que foron presentados ou, se
é o caso, emitidos, e cando non transcorresen máis de cinco anos desde a finalización do
procedemento a que correspondan.
Nos supostos de imposibilidade material de obter o documento, o órgano competente
poderá requirir á persoa solicitante ou representante a súa presentación ou, na súa falta, a
acreditación por outros medios dos requisitos a que se refire o documento, con anterioridade á formulación da proposta de resolución.
Artigo 7.

Resolución e recursos

1. De conformidade co establecido no artigo 31 da Lei 7/1992, do 24 de xullo, de pesca
fluvial de Galicia, a competencia para a concesión das autorizacións reguladas nesta orde
corresponde á persoa titular da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.
2. O prazo máximo para resolver será dun mes contado a partir da data de finalización
de presentación de solicitudes.
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3. O sentido do silencio será positivo.
4. A resolución que se dite pon fin á vía administrativa e contra ela poderase interpor,
seguindo os artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, recurso potestativo de reposición ante a persoa titular da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio no prazo dun mes
contado a partir do día seguinte ao da recepción da notificación ou directamente, segundo
o artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia,
no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da recepción da notificación.
Artigo 8.

Permisos

Toda persoa que traballe nas pesqueiras deberá estar en posesión da correspondente
licenza de pesca e do permiso de 4ª categoría para cada día e pesqueira, documentos que
deberá levar consigo xunto co DNI/NIE durante a práctica desta actividade.
Xunto cos permisos entregarase un libro de rexistro de capturas que deberá ser debidamente cuberto e estar sempre á disposición do persoal do Servizo de Conservación da
Natureza. Unha vez rematada a temporada, deberá ser entregado no prazo de 15 días. O
cumprimento deste requisito será indispensable para optar a permisos da próxima temporada.
No caso de que traballe a pesqueira unha persoa distinta do seu titular, para a obtención
dos citados permisos deberá acreditar no Servizo de Conservación da Natureza de Ponte-
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vedra que está autorizado polo titular.
Artigo 9.

Infraccións e sancións

As infraccións contra esta regulación serán sancionadas de acordo co establecido na
Lei 7/1992, do 24 de xullo, de pesca fluvial.
Polo uso indebido da pesqueira responderá o seu titular. Se nun mesmo posto hai varios
titulares responderán solidariamente.
Disposición adicional única.

Delegación

Delégase na persoa titular da Xefatura Territorial da Consellería de Medio Ambiente e
Ordenación do Territorio de Pontevedra a competencia para a concesión da autorización
regulada nesta orde.
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Disposición transitoria única
Para os efectos do establecido no artigo 7 desta orde, de acordo co disposto na disposición transitoria segunda do Decreto 130/1997, do 14 de maio, e en tanto non se determinen
os requisitos para a obtención da licenza da clase D, para o exercicio da pesca con aproveitamento nas pesqueiras do río Ulla, expedirase a licenza das clases A ou B, segundo corresponda, na cal se indicará a especie autorizada (lamprea) e se especificará a pesqueira
en que se pode practicar esta pesca, de acordo coa lista establecida no anexo I desta orde.
Disposición derradeira primeira
A Dirección Xeral de Conservación da Natureza, por proposta do Servizo de Conservación da Natureza de Pontevedra, por razóns hidrobiolóxicas, de estiaxe ou calquera
outra que o faga necesario, poderá ditar, no ámbito das súas competencias, as instrucións
necesarias para o desenvolvemento e aplicación do establecido nesta orde e adoptar as
medidas excepcionais previstas no artigo 48 do Decreto 130/1997, do 14 de maio, polo
que se aproba o Regulamento de ordenación da pesca fluvial e dos ecosistemas acuáticos
continentais.
Disposición derradeira segunda
Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de
Galicia.
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Santiago de Compostela, 2 de decembro de 2015
Beatriz Mato Otero
Conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio
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2016

ISSN1130-9229

Depósito legal C.494-1998

Núm.
1

Núm. pesqueira
Nº oco

V

«vea»

2

2 Redes

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Núm. 237

Luns, 14 de decembro de 2015

Páx. 46696

ANEXO II

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

MT823A

SOLICITUDE

AUTORIZACIÓN PARA A PESCA DE LAMPREA NAS PESQUEIRAS DO RÍO ULLA
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME

PRIMEIRO APELIDO

TIPO DE VÍA
CP

SEGUNDO APELIDO

NOME DA VÍA

PROVINCIA

NIF
NÚMERO BLOQUE

CONCELLO

ANDAR

PORTA

ANDAR

PORTA

LOCALIDADE

PARROQUIA

LUGAR

TELÉFONO

TELÉFONO MÓBIL

CORREO ELECTRÓNICO

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
PRIMEIRO APELIDO

NOME

SEGUNDO APELIDO

NIF

ENDEREZO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (non é necesario se coincide co anterior)
NOME DA VÍA

TIPO DE VÍA
CP

PROVINCIA

TELÉFONO

NÚMERO BLOQUE
CONCELLO

TELÉFONO MÓBIL

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

A PERSOA TITULAR VAI TRABALLAR NAS PESQUEIRAS

SI

NON

I. PESQUEIRA SOLICITADA
NOME DA PESQUEIRA

NÚM. DE PESQUEIRA

NÚM. DE OCOS

REDES

Autorizo as seguintes persoas para traballar na pesqueira anterior:
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NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

II. PESQUEIRA SOLICITADA
NOME DA PESQUEIRA

NÚM. DE PESQUEIRA

NÚM. DE OCOS

REDES

Autorizo as seguintes persoas para traballar na pesqueira anterior:
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

Este formulario tamén pode presentarse electronicamente
na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es
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ANEXO II
(continuación)
III. PESQUEIRA SOLICITADA
NOME DA PESQUEIRA

NÚM. DE PESQUEIRA

NÚM. DE OCOS

REDES

Autorizo as seguintes persoas para traballaren na pesqueira anterior:
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

IV. PESQUEIRA SOLICITADA
NOME DA PESQUEIRA

NÚM. DE PESQUEIRA

NÚM. DE OCOS

REDES

Autorizo as seguintes persoas para traballaren na pesqueira anterior:
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU SE DECLARA ESTAR EN PODER DA ADMINISTRACIÓN ACTUANTE
Copia do DNI ou NIE da persoa solicitante, só no caso de non autorizar a súa consulta no Sistema de verificación de datos de identidade
PRESENTADO

CÓD. PROC.

EXPTE.

ANO

Documentación que acredite a titularidade da pesqueira
Autorizo a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, de conformidade co artigo 35.f da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de
réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, e o artigo 4 da Orde do 12 de xaneiro de 2012 pola que
se regula a habilitación de procedementos administrativos e servizos na Administración xeral e no sector público autonómico de Galicia, para
consultar a documentación indicada anteriormente.
Así mesmo, declaro que a dita documentación está vixente e que non transcorreron máis de cinco anos desde a finalización do procedemento a
que corresponde.
Autorizo a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio para consultar os datos de identidade da persoa solicitante no Sistema de
verificación de datos de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do
23 de outubro, e a Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009.
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SI

NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase de
que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia co obxecto de
xestionar o presente procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a
Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico
a sxt.mot@xunta.es.

LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do 2 de decembro de 2015 pola que se regula a pesca da lamprea nas pesqueiras do río Ulla e se fixa o período e as condicións para
presentar as solicitudes para o ano 2016.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

de

de

Xefatura Territorial da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio de Pontevedra
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