( Nota informativa da Consellería de Medio Ambiente )

O COMITÉ GALEGO DE PESCA FLUVIAL ABORDOU A ORDE DE VEDA E
CAPTURAS QUE REXERÁ A VINDEIRA TEMPADA DE 2006
- A pesca da troita desenvolverase con caracter xeral entre o 19 de marzo e o 15 de agosto e
estableceranse as zonas de capturas en Galicia en función de criterios científicos. - A
Administración e os pescadores acordan avanzar na practica sostible desta actividade e axustar
progresivamente a oferta ás posibilidades reais das masas fluviais da comunidade autónoma
Santiago de Compostela, luns, 19 de decembro do 2005
O Comité Galego de Pesca Fluvial, integrado por representantes da Administración autonómica, das
federacións de pescadores, de sociedades colaboradoras e de grupos ecoloxistas, fixou na súa xuntanza
de hoxe, celebrada en Santiago, características e medidas para a orde de veda que rexerá a vindeira
tempada de pesca fluvial de 2006. Como cada ano, o comité, presidido polo director xeral de Conservación
da Natureza, Xosé Benito Reza, abordou os períodos hábiles, os cupos e as tallas das capturas, e os
tramos abertos ou pechados a esta actividade en Galicia, entre outros aspectos. A comunidade autónoma
rexistra case 100.000 pescadores.
Para a pesca do salmón e do reo, mantéñense as datas establecidas en anos anteriores. O Comité Galego
acordou que no caso da troita, o período de pesca será, con carácter xeral, entre o 19 de marzo e o 15 de
agosto. Manteranse os luns como días inhábiles para esta actividade. Para a captura desta especie,
estableceranse zonas en Galicia de acordo cos estudos técnicos que realiza o equipo científico da
Consellería de Medio Ambiente. Na reunión de hoxe, acordouse que a talla mínima de captura da troita
será de 17 centímetros nos tramos altos; 19 centímetros en tramos medios e de 21 centímetros en tramos
baixos. En ao reo, acordouse que a talla mínima será de 30 centímetros e fixar en cinco exemplares o
limite de capturas.
Ante a escasa información e documentación dispoñible nestes momentos, a Consellería de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible anunciou que actualizará a súa publicación de 1993 sobre acotados
e pesca fluvial en Galicia.
A Consellería de Medio Ambiente asumiu as peticións dos concellos e das sociedades colaboradoras de
que se adopten medidas para potenciar a pesca sen morte nas augas fluviais de Galicia.
O Comité Galego de Pesca Fluvial, a petición do comité provincial de Ourense, aceptou a proposta de
declarar hábil os luns para a pesca de ciprínidos en masas de auga de réxime especial, como son os
encoros desta provincia, dado que a captura desta especie está autorizada durante todo o ano.
O director Xeral de Conservación da Natureza apuntou na xuntanza desta maña a necesidade de
desenvolver a práctica da pesca fluvial de xeito responsable e sostible e de axustar, para elo, a oferta ás
posibilidades reais das masas fluviais. Avaliará de ano en ano a adopción de medidas neste sentido. Existe
un compromiso entre os pescadores e a Administración autonómica de avanzar no aproveitamento sostible
da pesca fluvial en Galicia.
A Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible asume as súas responsabilidades de facer
melloras na rede fluvial, poñer en marcha un plan técnico de ordenación psicicola así como medidas que
garantan a persistencia das poboacións e o cumprimento da normativa sinalada cada ano na orde xeral de
veda.
O responsable de Conservación da Natureza incidiu hoxe ante o Comité Galego de Pesca Fluvial na
vontade da Consellería de Medio Ambiente de controlar o impacto das minicentrais eléctricas e de cumprir
de xeito estricto a normativa sobre a concesión das declaracións ambientais para estas actividades,
especialmente no que respecta aos caudais ecolóxicos e ás medidas compensatorias esixidas aos
concesionarios destes aproveitamentos hidroeléctricos.
A Consellería de Medio Ambiente tamén fará un esforzo na mellora da calidade do hábitat psicicola e nas
obras de saneamento das concas hidrográficas, actuacións que son competencia do organismo autónomo
Augas de Galicia. Medio Ambiente tamén asume as demandas dos pescadores e dos ecoloxistas de que
se dispoña dunha gardería ambiental debidamente formada e especializada en materia de ríos e se
incremente a vixilancia en toda a rede fluvial de Galicia.
A Consellería recolleu tamén a petición de crear unha serie de unidades específicas, no seo deste
departamento da Xunta de Galicia, que dedicaranse de xeito exclusivo ao fomento e á xestión da riqueza
fluvial.

INFORMACIÓN SOBRE LA REUNIÓN DEL COMITÉ GALEGO DE PESCA DIA 19-12-2005
José Antonio Rodríguez Guerra
ASOCIACION DE PESCADORES DA ULLOA
Reunido o Comité, o Director Xeral explicou as lineas a seguir dentro do ambito da mellora dos rios destacando os
siguintes puntos nos que a administración tiña que incidir mais e que a nos nos pareceron mas interesantes:
-Suspension das concesions de Menicentrais e paralización de algunas que estaban a ser construidas.
_ Empezar a corregir os impactos ambientales
-Vixilar o dos caudales ecoloxicos
-Mellorar a calidade ambiental
- Depuradoras en todalas poblacions, mellorando as concas integralmente
- Vigilancia
-Creacion de Departamentos especificos para a pesca.
Demoslle pois un marxen de confianza e esperemos a ve resultados.
En canto a orden de vedas queda do siguinte xeito:
Salmon:
Inicio 1 de mayo cerre 31 xulio
Incluyese o couto de Salmean como novo
Cupos
Igual que o ano anterior e o couto de Salmean daselle un cupo de 10 salmos
Compartidos con Asturias
Inicio 26 de Marzo cerre 15 de xulio
U

Reo:
Inicio o 1 de maio cerre 15 de agosto con carácter xeral
Os coutos de Abres, San Tirso e A Pontenova do 15 de maio o 15 de agosto
Troita:
Inicio 19 de Marzo cerre 15 de agosto con carácter xeral
Compartido de Navia 26 de Marzo 15 de Agosto
O 1 de Maio para pos coutos salmoneiros e de reo hasta o 15 de agosto
Sin morte e intensivos de 19 de marzo a 30 de setembro
Haberá varias zonas de montaña que xa estaban señaladas de outros anos en que a apertura será o 1 de maio
Medidas e cupos de troitas según os diferentes tramos de pesca
En zonas libres e coutos propostos de 17 cm. Quedan de 17 centimetros e cupo de 10 troitas
En zonas libres e coutos propostos de 19 cm. Quedan de 19 centimetros e cupo de 10 troitas
En zonas libres a coutos propostos de 21, 23 e 25 cm quedan de 21 centimetros e 8 troitas de cupo.
Polo tanto si tedes a proposta que fixo a Administración con relación os coutos de Lugo xa savedes como vos quedan
as medidas
Correxiranse os erros como os do couto de Pigara e Begonte e tamen o da medida e cupo en algun couto sen morte
Na orden de vedas viran as zonas libres modificadas
En embalses e coutos de salmón a medida e de 21 centimetros e 8 troitas

REDUCCION DE PERMISOS NOS COUTOS DE PESCA,
Ante a protesta de do representante das sociedades de Lugo no comité Galego, (xa que as outras provincias xa os
traian consensuados, e os representantes da Delegación de Lugo decian que tamen), o que expuso a reducción
salvaxe de permisos que se facian en Lugo o comité, ou o Director Xeral, acourdou que se reuniran as territoriales
cas sociedades e consensuaran de novo o numero de permisos por couto polo que quedou D. Luis Gonzalez de
chamarnos para consensuar o numero de permisos a propoñer para o ano que ven. Indicar que as outras provincias
tiñas reduccions propostas.
DIAS DE DESCANSO
As sociedades de Pontevedra teñen o Luns e o xoves, Os de Ourense aceptaban o Luns e o xoves, os de a Coruña
tamen estaban de acordo, pero ante a diatriba de descansar o Luns todos y e poñer o Xoves sin morte, uns decian
en todolos rios outros que nos cotos etc. asi que de momento deixouse somentes como dia de descanso o Luns a
nivel xeral salvo en coutos compartidos con Asturias e en coutos en que sociedades teñan reximenes especificos.
UNIFICACION DE SEÑUELOS E HORAS DE PESCA NO REO
Propuxose a unificación de señuelos e horario de pesca do reo no rio Landro e Masma cos outros de Galicia, o
comité non sabia porque estos rios tiñan un reximen especial o cal según alguns da conselleria levan mais de 10
anos con este reximen, e os da Delegción de Lugo tampouco o sabian, polo quedou que para o ano que ven se levara
e debatira no comité Provicial para dispois facer a proposta o comité Galego e ante o motivo de que nadie sabia
porque era este reximen quedou para o ano que ven.
No resto quedou igual que o ano anterior salvo os embalses de Ourense con reximen especial de pesca que tamen se
lle autoriza o Luns como día habil.
Espero que a información e os resultados sexan do voso agrado e si quereis facer propostas do numero de permisos
nos coutos que tedes consorciados ou nas vosas zonas de pesca pasademas e eu presentovolas porque eu no sei a
quen van a chamar para negociar isto.

