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1. Os incendios forestais en Galicia: datos
básicos e resposta das políticas públicas
1.1. Un problema crónico desde hai cinco décadas
Os incendios forestais emerxen como problema grave en Galicia nas décadas de
1970 e 1980:
i.

O número de lumes, aínda que mui variábel, foise incrementando de modo
continuo: de 1.000 anuais a comezos da década de 1970 a máis de 4.000 a
finais dos 80. Nestes dous decenios Galicia rexistra máis da metade dos
incendios de España, cando só ocupa 6% do territorio.

ii.

Superficie queimada: tendencia crecente e con fortes variacións anuais,
superando en catro anos (1978, 1981, 1985 e 1989) as 100.000 hectáreas
(3,5% do territorio); até alcanzar un máximo de 205.000 has en 1989.
No conxunto do período 1970-1989 arderon 1.155.000 has, 40% do territorio.
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1.2. Resposta das políticas públicas a partir de 1990
Aclaración previa: coa consolidación en España do Estado Autonómico, as
competencias en materia de prevención e extinción de incendios pasaron a estar
en mans esencialmente das Comunidades Autónomas, no noso caso da Xunta de
Galicia e o Parlamento galego.
i.

Prioridade para a extinción; forte incremento do gasto público no dispositivo
de extinción

• A resposta da Xunta de Galicia a partir de 1990 centrouse na creación dun
dispositivo específico de extinción de incendios.

• Iso orixinou un forte incremento do gasto público nese dispositivo; incremento
que, con oscilacións, continúa até a actualidade.
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Orzamento da Xunta de Galicia para a política contra incendios forestais 1985-2017
(millóns de euros correntes)
O orzamento dedicado á loita contra os
incendios aumentou de modo continuo
desde 6 millóns de euros en 1989 até
69,6 en 2006; e alcanzou un máximo de
129,8 millóns en 2007, despois da crise
incendiaria de 2006.

Fonte: silvicultor.blogspot.com.es

Na última década tende a estabilizarse en torno
a 100 millóns anuais: reduciuse en 2008-2013
(axuste derivado da crise económica), para
recuperarse a partir de 2014 até 101,2 millóns
en 2017.
Fonte: Sineiro (2005).

Contraste: o orzamento para ordenamento e
produción forestal mantense estancado nos
últimos 15 anos en torno a 60 millóns anuais. 6

ii.

Escasa atención á prevención estrutural e ao ordenamento forestal

Sendo máis precisos, podemos diferenciar catro etapas:
• 1990-2005: ausencia de novidades relevantes en canto a medidas de
prevención estrutural; no relativo ao ordenamento forestal: aprobación dun
Plano Forestal (1992) con limitados efectos prácticos.
• 2006-2009: tentativa de sentar as bases dunha política de prevención estrutural
e ordenamento do monte. Lei de prevención de incendios (2007), Banco de
Terras (2007), Unidades de Xestión Forestal –UXFOR- (2008).
• 2010-2017: regreso ás políticas do período 1990-2005. Eliminación das
UXFOR (substituídas polas SOFOR, de case nula aplicación), desactivación do
Banco de Terras, relaxamento das normas de prevención de 2007 e abandono
na práctica do seu cumprimento.
• Medidas actualmente a debate, en resposta á crise incendiaria de outubro de
2017: as propostas da Xunta de Galicia tentan reactivar as medidas de
prevención estrutural e mobilización produtiva das terras de 2006-2009.
Algunhas medidas foron xa aprobadas na Lei de acompañamento dos
orzamentos de 2018. Incógnita: contido final dos restantes cambios normativos
anunciados; pasos reais para a súa implementación práctica.
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1.3. Resultados obtidos: evolución do número de lumes e da
superficie queimada nas 3 últimas décadas
-O dispositivo de extinción permitiu reducir a partir de 1990 a superficie queimada,
até unha media anual de 28.000 has (1% do territorio) no período 1990-2005.

Porén, esas medidas non lograron diminuír o número de lumes. E tampouco
evitaron aumentos da superficie queimada nos anos con condicións climáticas
desfavorábeis: houbo 5 anos (1990, 1995, 1998, 2000 e 2005) nos que se
superaron as 45.000 has.
-Inflexión en 2006-2009. Coincidindo coas novas medidas aprobadas (sen que se
poda establecer unha relación causa-efecto) asistimos a: unha forte diminución do
número anual de lumes (de 12.000 a 4.000); unha redución até mínimos históricos
da superficie queimada en 2007-2009 (despois da crise de 2006).
-Evolución recente (2010-2016): o número anual de lumes tendeu a estabilizarse
(nunha media de 4.000, oscilando entre 2.000 e 6.000); e tamén o fixo a superficie
queimada (15.000-20.000 has), aínda que en 2011 superou as 42.000 has.
-O control aparente do problema deixou paso a unha nova crise en 2017, cando en
só unha semana de outubro arderon 50.000 has e no conxunto do ano máis de
60.000.
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Eses datos, en especial a nova crise incendiaria sufrida en outubro de 2017,
mostran os límites dunha política centrada na extinción e a necesidade de
prestar atención aos factores estruturais que están na orixe do problema.
A que "factores estruturais“ nos referimos?: deficiencias no ordenamento
forestal, e globalmente no ordenamento e xestión do territorio; agravadas polo
incumprimento xeneralizado da normativa en materia de prevención (control da
vexetación).

Eses factores estruturais:
• Están na orixe de muitos incendios.
• Favorecen a expansión dos lumes, pola acumulación de combustíbel e as
características das masas forestais.
• Dificultan os labores de extinción.
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2. A desestruturación do medio rural e as
deficiencias nos usos da terra como causas
estruturais dos incendios
As causas últimas de que os incendios se teñan convertido nun problema crónico
hai que buscalas (ao menos en boa medida) nas mudanzas experimentadas desde
mediados do século XX polas áreas rurais e, ligado a iso, as que tiveron lugar nos
usos do solo.

2.1. Acelerado declive e mudanzas das áreas rurais
A mediados do século XX Galicia era aínda unha sociedade abrumadoramente
rural e cun medio rural esencialmente agrario.
Resumido en cifras: en 1950 o 80% da poboación vivía no medio rural e dela o
90% traballaba na agricultura; o que facía que máis do 70% da poboación ocupada
total tivera a actividade exclusiva ou principal no sector agrario.
Esa realidade mudou de forma radical nos últimos 60 anos.
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Núcleo ou motor das mudanzas  acelerada caída do emprego agrario:
este reduciuse no período 1950-2015 nun 95% (de 827.000 a 45.600 persoas); o
que levou á diminución paralela do seu peso no emprego total (do 70% ao 4,5%).
Só nos últimos 30 anos, desde a integración na Unión Europea, a redución foi de
case o 90%: de 415.100 ocupados en 1985 a 45.600 en 2015.
Galicia rexistrou así unha desagrarización tardía pero abrupta, ao concentrarse
en 6 décadas unha caída do emprego agrario que nos países máis desenvolvidos
se fora graduando ao longo dun século e medio ou dous séculos.

Dous efectos dese acelerado axuste do emprego agrario
i.

Forte declive económico e demográfico das áreas rurais, que se acompañou
da concentración da poboación e a actividade económica nas zonas urbanas,
especialmente do Eixo Atlántico.

ii.

Crecente desagrarización do medio rural (redución da importancia da
actividade agraria nestas áreas).
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Realidade actual
i.

Galicia xa non é un País, unha sociedade, rural. As áreas rurais continúan
ocupando 4/5 do territorio, pero nelas só habita o 25% da poboación (IGE
(2017): Panorama rural urbano).

ii.

O rural xa non é só nen principalmente agrario (agro-forestal). A maioría dos
residentes nas áreas rurais manteñen algunha vinculación coa propiedade
e/ou o traballo da terra, pero só unha minoría (15% dos ocupados) teñen a
actividade principal na agricultura e no sector forestal.
Esa desagrarización do rural constátase tamén noutros indicadores:
estrutura sectorial do PIB, fontes de renda dos residentes e mesmo a
utilización do espazo  os agricultores só xestionan hoxe o 29,2% do
territorio, e unicamente o 21,0% está dedicado a cultivos e pastos (Enquisa
sobre a estrutura das explotacións agrarias de 2016).
Problema de fondo: o rural galego xa non é (só nen principalmente) agrario,
pero aínda non é outra cousa. Ou “é muitas cousas á vez” (actividades
económicas, demandas sociais, tipos de residentes), sen unha ordenación e
articulación global.
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Dúas consecuencias relevantes para o problema dos incendios
-Forte diminución e crecente envellecemento da poboación rural, ao tempo que
se mantén a acusada dispersión do hábitat (30.245 entidades de poboación no
nomenclátor de 2016)  milleiros de aldeas cunha base demográfica cada vez
máis débil.
-Desvinculación da maioría da poboación rural e dos propietarios das terras da
explotación e xestión das superficies.

Crecente heteroxeneidade interna: as tres Galicias rurais
i.

Áreas rurais do Eixo Atlántico e outras comarcas periurbanas.

ii.

Galicia central ou interior: comarcas cunha base agraria, en especial
gandeira, relativamente sólida, acompañada en muitos casos de cabeceiras
comarcais de certa dimensión.

iii. Zonas de montaña (Serras Orientais de Lugo, metade oriental e sur de
Ourense e Dorsal Galega). É aquí onde se constata un despoboamento máis
acentuado e dificilmente reversíbel.
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Mapa . Densidade da poboación en 2014
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Fenómeno concreto que
está
contribuíndo
á
diferenciación
dos
territorios
rurais:
importancia crecente dos
fluxos de mobilidade
diaria entre o lugar de
residencia e o de traballo;
sobre todo no entorno
das áreas urbanas, pero
tamén
dalgunhas
cabeceiras comarcais.
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2.2. Usos da terra: mudanzas nos últimos 60 anos e
situación actual
a. Os usos da terra até mediados do século XX
Historicamente o espazo agrario (dedicado de modo continuado a cultivos e
prados) ocupaba en Galicia só 25% do territorio, correspondendo o restante 75%
ao monte.
Pero esas terras de monte cumprían funcións esenciais para as explotacións
agrarias: espazo de cultivo temporal, pastoreo do gando, obtención de leña e
madeira, subministro da materia vexetal para cama do gando e obtención de
adubo orgánico.
Consecuencias:
-Boa parte das terras de monte formaban parte do espazo agrario en sentido
amplo, ao ser obxecto dun uso agro-gandeiro. Censo agrario de 1962: 940.000 has de
monte pastadas polo gando, que se sumaban ás 630.000 has de cultivos e prados.

-O monte acumulaba pouco mato, polo pastoreo do gando e o aproveitamento da
vexetación para cama dos animais.
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b. Mudanzas nos últimos 60 anos
Para o conxunto de Galicia a evolución pode resumirse en tres fenómenos:

i.

Retroceso notábel do espazo agrario.

ii. Forte expansión da superficie arborizada.
iii. Aumento máis forte das superficies abandonadas.
A desaparición dos usos tradicionais do monte deixou paso a unha situación
definida por dous procesos:
-Expansión da superficie arborizada, na que se consolidou un modelo forestal
centrado nas especies de crecemento rápido e con escasa ou nula ordenación e
xestión da maioría das superficies.
-Abandono de centenas de milleiros de hectáreas, onde medra de forma
incontrolada o mato.
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c. Tendencias nas décadas recentes: urbanización, forestación e
abandono
Principais tendencias no período 1985-2005:
-Diminución da superficie de cultivos e pastos.
-Redución da superficie de mato.
-Novo incremento da superficie arborizada.
-Expansión do territorio ocupado por infraestruturas e áreas urbanizadas.

Fonte: Corbelle e Crecente (2014).
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d. Panorama actual dos usos do solo
-Dos case 3 millóns de hectáreas con que conta Galicia, a SAU (cultivos e pastos)
limítase a 621.600 has, 21,0% do territorio; a metade tanto da media da UE-28
(40,0%) como da de España (45,9%) (Enquisa sobre a estrutura das explotacións
agrarias de 2016).
-As terras de monte ocupan 2 millóns de hectáreas:

• Entre 1 e 1,4 millóns arborizadas; pero só 300.000 has, no mellor dos casos,
ordenadas e obxecto dunha xestión silvícola.
• De 600.000 a 1.000.000 has ocupadas polo mato; terras completa ou case
completamente abandonadas.

Problema: a metade do territorio corresponde a terras abandonadas ou a monte
arborizado sen unha adecuada xestión silvícola.
Grandes diferenzas territoriais  de novo as “tres Galicias rurais”
Neste caso:
• Rural urbanizado e forestado
• Rural activo
• Rural abandonado
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Mapa . Tipoloxía das parroquias segundo as mudanzas nos usos do solo 1985-2005

Fonte: Corbelle e Crecente (2014).
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2.3.

Problema adicional: expansión
interface urbano-forestal

e

desorde

da

A ausencia de ordenación dos usos do solo favoreceu dous fenómenos adicionais
que contribuíron a aumentar a vulnerabilidade frente aos incendios: forestación de
terras agrarias, muitas veces na proximidade dos núcleos de poboación;
construción desordenada de novas casas e instalacións empresariais, con
frecuencia no medio ou na proximidade dos terreos forestais.
Deste modo: o mato e as árbores foron avanzando cara aos núcleos de poboación
(na maioría das áreas rurais); ao tempo que as casas e instalacións empresariais
avanzaban cara ao monte (especialmente nas áreas periurbanas).
O resultado foi a configuración dunha interface urbano-forestal cada vez máis
extensa e con maior acumulación de combustíbel. Datos dun estudo recente
(Chas, Touza e García (2013): Delimitación de la Interfaz Urbano-Forestal en Galicia:
análisis del riesgo de incendio. 6 Congreso Forestal Español):
-A interface urbano-forestal ocupa en Galicia 244.187 has, 8,3% do territorio.
-As áreas da IUF representan o 62,4% da superficie edificada e o 69,7% do total
de construcións; o que significa que a maioría da poboación vive nestas áreas.
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Distribución xeográfica:
Este
problema
afecta
sobre todo ao “rural
urbanizado e forestado”.
Pero é, en xeral, un
fenómeno disperso, con
intensidades
variábeis,
pola maioría do territorio
(dada a dispersión do
hábitat).
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2.4. Distribución xeográfica da superficie queimada e
relación con eses factores estruturais
Das “tres Galicias rurais”, no que respecta aos usos do solo e as características
socioeconómicas, o problema dos incendios vense concentrando en dous tipos de
zonas:
-Rural urbanizado e forestado: áreas costeiras e periurbanas, con altas densidades
demográficas, hábitat disperso e forte predominio das superficies arborizadas.
-Rural abandonado: áreas rurais de montaña e do interior cun despoboamento
máis acentuado e unha maior presenza do monte baixo.
No outro extremo, os municipios menos afectados polos incendios coinciden con:
-As principais áreas gandeiras do centro e norte de Galicia, onde hai un maior uso
agrario do territorio (maior peso dos cultivos e pastos na superficie total)  o “rural
activo”.
-Comarcas do terzo norte nas que a produción forestal está relativamente
asentada (zonas produtoras de eucalipto con masas relativamente ordenadas).
24
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3. Algunhas orientacións xerais para configurar
espazos rurais menos vulnerábeis ao fogo
O máis urxente e inmediato: avanzar na aplicación efectiva das medidas de
prevención estrutural xa establecidas na normativa, pero que rexistran até agora
un incumprimento xeneralizado; especialmente para as faixas de protección das
vivendas e núcleos de poboación, instalacións empresariais e vías de
comunicación.
O máis importante, nun horizonte de medio/longo prazo: avanzar na mellora ou
transformación substancial do ordenamento e xestión das terras de monte, e de
modo global do ordenamento e xestión do territorio nas áreas rurais (o enfoque
adecuado para abordar o problema dos incendios é o rural-territorial, non só o
sectorial-forestal).
Obxectivo último no que iso ten que encadrarse: contribuír a configurar un novo
rural, un “rural posíbel”, adaptado ao século XXI.
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3.1. Necesidade de (re)construir un uso diversificado do
monte, que responda ás demandas da sociedade
Para contribuír a ese novo rural, é preciso (re)construír un uso multifuncional das
terras de monte, non como o que había no sistema agrario tradicional senón
adaptado ás condicións e demandas actuais da sociedade.
Nese aproveitamento multifuncional deben ter cabida usos mui diversos:
madeiras de crecemento rápido, produción de madeiras de calidade, gandeiría
extensiva, aproveitamento da biomasa e outras fontes de enerxía renovábel,
funcións ambientais, uso recreativo e como espazo de lecer, ...
•

Deses usos, os que implican a produción de bens e servizos para o mercado
deben ser retribuídos polo mercado. E por tanto, ben sexan os propietarios
das terras ou outras persoas/ empresas, deben ser capaces de elaborar
produtos con saída no mercado.

•

Pero existen funcións cada vez máis demandadas (ambientais, sociais) que
non remunera o mercado. Consecuencia: estas teñen que ser retribuídas
polo conxunto da sociedade a través de transferencias públicas (pagamentos
ambientais, a zonas Natura 2000 e outros mecanismos).
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En calquer caso, cómpre ter claro un principio: todo o que queiramos que
produzan as terras ten que ser pagado por alguén e por tanto ha de responder a
unha demanda social real.
Non serven os usos impostos aos propietarios, sen unha adecuada retribución.
Pero tampouco as alternativas puramente voluntaristas, que non contan con
viabilidade económica e non responden a unha demanda social de certa entidade
(con posibilidade de ser retribuída a través de transferencias públicas).
Consecuencia: á hora de formular alternativas sobre usos posíbeis das terras de
monte (e en xeral do espazo rural), ademais dos factores de oferta (que están en
condicións de producir estas superficies) é fundamental ter en conta a demanda
(real ou potencial) para eses bens e servizos.
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3.2. A complexa relación entre dinámica socioeconómica
das áreas rurais e usos do solo
O desexábel é que a mellora no ordenamento e xestión das terras de monte, e
globalmente do espazo rural, se acompañe de, e se apoie en, unha revitalización
demográfica e socioeconómica das áreas rurais. Pero hai que ter claro que a
relación entre ambos procesos é hoxe complexa.

Historicamente, até as décadas centrais do século XX, existía en Galicia unha
vinculación estreita entre poboación rural e espazo rural: os habitantes de cada
parroquia, na súa inmensa maioría agricultores, tiñan a base económica no
aproveitamento do espazo agro-forestal circundante.
Nos últimos 60 anos sen embargo asistimos, igual que en toda Europa, a unha
separación crecente entre poboación rural e espazo rural. Efecto: non hai unha
relación directa e simple entre despoboamento e abandono de terras; en sentido
contrario, tampouco entre dinamismo demográfico e adecuado aproveitamento
das superficies.
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Isto reflíctese en realidades que podemos observar no medio rural galego:
•

Actualmente é posible ter un espazo rural razoabelmente aproveitado
coexistindo cun acusado despoboamento. O que sucede nestes casos é que
o aproveitamento das terras é realizado principalmente por empresas ou
persoas que non residen na zona.

•

No extremo contrario, encontramos, sobre todo nos ámbitos periurbanos,
áreas rurais cun dinamismo demográfico importante ao tempo que un forte
abandono do espazo agrario e forestal. Explicación: trátase de áreas
convertidas en espazos esencialmente residenciais ou cunha estrutura
económica desligada da terra; a maioría dos habitantes só residen na zona,
desplazándose diariamente a traballar en núcleos urbanos próximos, ou ben
traballan en empresas locais pero noutras actividades.
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Algunhas consecuencias aos nosos efectos:
i.

A revitalización demográfica e socioeconómica das áreas rurais non
asegura por si mesma un adecuado ordenamento e aproveitamento
produtivo das terras. Non é condición suficiente.

ii.

En sentido contrario, esa revitalización non é sempre condición necesaria.
En concreto: nas comarcas cun despoboamento máis acusado non resulta
inevitábel aceptar que a xestión do territorio será realizada no futuro en boa
medida por persoas ou empresas non residentes na zona, complementado
coa xestión pública de amplos espazos naturais protexidos ?. Se non se
asume iso, quen vai xestionar o territorio nesas zonas ?.

iii. En calquer caso, para todo tipo de comarcas, a mobilización e ordenamento
produtivo das superficies vai esixir conciliar os intereses de tres colectivos,
que até mediados do século XX podían case asimilarse pero que cada vez
coinciden menos: poboación residente, propietarios das terras e persoas ou
empresas interesadas no seu aproveitamento (para a produción agraria,
forestal ou outras funcións).
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4. Condicionantes derivados da estrutura da
propiedade da terra
Se queremos avanzar desde a formulación de obxectivos sobre o ordenamento e
uso das terras (o “que”) para a súa implementación práctica (o “como”), un
condicionante esencial é a estrutura da propiedade, así como o mantemento dun
cadro institucional sobre os dereitos asociados á propiedade da terra cada vez
máis disfuncional.
A estrutura da propiedade da terra en Galicia; recordatorio de datos básicos
A superficie rústica está dividida entre 1,67 millóns de propietarios (Galicia ten 2,7
millóns de habitantes) e 11,4 millóns de parcelas  cada propietario ten unha
media de 1,8 has, divididas en 7 fincas; a extensión media da parcela limítase a
0,25 has.
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Tres tipos de superficies de monte, con problemáticas distintas
Dentro das superficies de monte hai que diferenciar tres tipos no que respecta á
propiedade (deixamos de lado as poucas terras de propiedade pública).
a. Superficies de monte particular integradas en explotacións agrarias: 8% do
territorio (240.000 has)
Divididas entre miles de propietarios.
Excepto nas zonas nas que se concluíu a concentración parcelaria e esta incluíu o
monte, estas superficies presentan unha elevada fragmentación e problemas de
acceso ás fincas.
Vantaxe: a mobilización produtiva destas terras (para usos agro-gandeiros,
madeira ou outros aproveitamentos) pode ser realizada por agricultores en activo.
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b. Superficies de monte particular pertencentes a propietarios non agricultores:
39% do territorio (1.200.000 has)

Dous grandes obstáculos para unha adecuada xestión e aproveitamento:
• División da propiedade similar, ou aínda máis acusada, que nas terras agrarias.
• Maioría dos propietarios totalmente desvinculados da xestión destas superficies.
Número mui pequeno de silvicultores profesionais.
Resultado: enorme dificultade para constituír unidades de produción viábeis (no
ámbito forestal ou no agro-gandeiro); debilidade do segmento de silvicultores
profesionais que poidan mobilizar estas terras para a produción forestal.
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c. Montes Veciñais en Man Común (propiedade privada colectiva): 3.300
Comunidades, que suman 680.000 hectáreas (23% do territorio)
Unidades en xeral de elevado tamaño e sen problemas de fragmentación
parcelaria.
Pero mui condicionadas por outros problemas: debilidade da base
sociodemográfica da maioría das comunidades de MVMC; escasa vinculación da
maioría dos comuneiros coa explotación do monte; inadecuación do marco legal
para a mobilización produtiva destas superficies.
Cadro . Datos básicos dos Montes Veciñais en Man Común 2011
Número de
MVMC

Superficie
(has)

Superficie
media (has)

% sobre a
superficie
xeográfica

A Coruña

288

47.555

165,1

6,0

Lugo

950

208.080

219,0

21,1

1.289

288.142

223,5

39,6

775

134.849

174,0

30,0

3.302

678.627

205,5

22,9

Ourense
Pontevedra
Galiza

Fonte: Consellería do Medio Rural, Explotación do rexistro dos montes
veciñais en man común.
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Mapa 1. Porcentaxe da superficie ocupada polos MVMC a nivel municipal

Diversidade de contextos
socioeconómicos nos que
encontramos os MVMC:
-Grande parte dos MVMC
están en municipios que
forman parte do “rural
abandonado”.
-Pero tamén teñen unha
presenza mui relevante en
áreas do rural urbanizado e
forestado (sudoeste de
Galicia).
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Nota adicional a enfatizar: a superficie forestal de propiedade pública é case
insignificante (2%), pero non ocorre o mesmo coa superficie de xestión
pública (Xunta de Galicia), que supera o 15% do total (na maior parte MVMC
xestionados pola Administración, a través de convenios/ consorcios)

Distribución da superficie forestal de xestión
pública en Galicia 2015 (hectáreas)
MUP
22.440
M. patrimoniais
19.174
Propiedade pública
41.614
M. particulares (incluídas SOFOR)
17.991
M. abertal
1.271
MVMC
254.623
Propiedade privada
273.885
Total xestión pública
315.499
Fonte: Dirección Xeral de Ordenación e Produción
Forestal.
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5. Algunhas propostas de actuación
Dados os problemas que xera o marco institucional e o modelo de xestión das
terras vixente en Galicia, é imprescindíbel unha “reforma estrutural” adaptada ás
necesidades actuais do medio rural. Reforma non centrada na propiedade senón
nos usos e na mobilización produtiva das superficies.
Tres elementos centrais desa “reforma estrutural”:

i.

Ordenamento efectivo (non só no papel ou nos planos) dos usos do solo.
Delimitando: as terras urbanizábeis, as de vocación forestal –para as distintas
especies- e as reservadas para cultivos e pastos.

ii.

Configuración, no marco legal e nas políticas aplicadas, dun novo equilibrio
entre os propietarios e os usuarios (actuais ou potenciais) das terras, no que
se priorize a mobilización produtiva e o uso adecuado das superficies fronte
aos dereitos de propiedade (de aqueles que non as utilizan).

iii. Aliñamento dos incentivos e apoios das distintas políticas públicas, incluídos
de modo especial os programas cofinanciados con fondos europeos, co
ordenamento dos usos do solo que sexa aprobado.
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I. Superficies agrarias ou con potencial para cultivos e pastos
Cuestións a resolver
-Mobilizar as superficies abandonadas, e impulsar que as terras que fiquen
liberadas nos anos próximos (pola desaparición de explotacións) sexan
incorporadas ás explotacións activas (a través de compravenda ou arrendamento).

Algunhas medidas
-Reforma da normativa sobre arrendamentos rústicos.
-Penalización aos propietarios de terras abandonadas.

-Reactivación do Banco de Terras.
-Modificación dos apoios aos investimentos das explotacións, para estimular a
evolución cara a sistemas produtivos máis ligados á terra (sobre todo en ramas
gandeiras como o sector lácteo).

-Utilización dos pagamentos agro-ambientais para estimular esa reorientación dos
sistemas produtivos.
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II. Terras de monte particular de vocación forestal
Cuestións a resolver
-Regulación de fórmulas ou figuras que permitan constituír unidades produtivas
viábeis, a través da agrupación das terras de distintos propietarios.
-Consolidación dun segmento de silvicultores profesionais, hoxe mui pequeno.
Algunhas medidas
-Unidades de Xestión Forestal (UXFOR) versus Sociedades de Fomento Forestal
(SOFOR).
-Marco legal que corresponsabilice aos propietarios da xestión das terras e
penalice o mantemento das superficies abandonadas.
-Tratamento fiscal adecuado para os investimentos e as rendas obtidas da
produción forestal.
-Reforma dos apoios públicos aos investimentos no sector forestal: prioridade á
mellora das superficies arborizadas frente a novas plantacións; porcentaxe de
subvención adecuada a un investimento empresarial.
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III. Montes Veciñais en Man Común
Cuestións a resolver
-Nas comunidades de MVMC que conservan unha base demográfica e social
relativamente sólida: como incentivar a mobilización produtiva das terras,
directamente pola comunidade ou a través de fórmulas de cesión (a comuneiros,
a outros axentes/ empresas) ?.
-Nas comunidades que non funcionan: quen pode asumir a mobilización
produtiva destas terras, a través de que vías e para que usos ?.
Algunhas medidas
-Novo marco legal que, reforzando a propiedade veciñal, estimule a posta en
produción das terras.
-Reforma da política de convenios/consorcios, para que a intervención directa da
Xunta de Galicia se centre nos montes abandonados ou con maiores valores
ambientais a protexer.
-Apoio ás iniciativas empresariais, tanto forestais como noutras actividades
(gandeiría extensiva, pequenos froitos, ...), baseadas nestas superficies.
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