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5 de xuño, día mundial do medio ambiente
O 5 de xuño celébrase o Día Mundial do Medio Ambiente, un vehículo a través do cal as Nacións Unidas
tentan estimular a conciencia universal e promover a
atención e a acción política sobre diferentes cuestións relativas ao equilibrio ecolóxico. Nas páxinas
que seguen abórdanse singularmente algúns aspectos
a debate permanente na sociedade galega, os usos do

monte e, en concreto, o da singular realidade do monte en man común, unha excepcional herdanza histórica que afecta a case setecentas mil hectareas do territorio galego. Completando este número do Foro
un estudo analisa a situación dunha industria como
ENCE e a necesidade do seu traslado para un mellor
desenvolvemento económico da Ría de Pontevedra.

Montes e sustentabilidade
XOÁN COLLAZO PAZO

M

oitas vicisitudes sofriron
co transcorrer dos tempos os montes veciñais
en man común. Déronse
grandes transformacións
ao longo dos séculos na súa extensión, no seu propio carácter, usos
ou recoñecemento legal, e malia
todo, confirmando unha das súas
características máis salientábeis, a
da imprescriptibilidade, cando a
Historia encara o terceiro milenio
aquí continúan os montes veciñais, presentes case en calquera
recuncho do pais onde pousemos
a ollada. Os montes veciñais son a
razón de existir das Comunidades
de Montes, o conxunto de veciños
dun lugar ou parroquia que son os
seus propietarios en réxime de comunidade xermánica.
Mais, que supoñen hoxe os
montes veciñais en man común
en Galiza? Cal debe ser o seu futuro? Cal a relación coa sociedade
galega? E cal a súa funcionalidade económica, ecolóxica e social
no desenvolvemento dun mundo
rural afundido na falla de expectativas, nesa lóxica perversa que
abala entre o desaproveitamento e
a depredación? Porque se ben son
os veciños comuneiros e comuneiras de cada lugar quen toma as
decisións sobre os seus montes,
dentro dun marco legal e de política de montes dados, e asimesmo
son eles os máis directamente
afectados pola sorte que corran os
montes veciñais, tamén é certo
que o conxunto da sociedade galega debe valorar, comprometerse
e participar no destino dos mesmos, pois a calquera cidadán lle
incumbe se pensa en clave de país. E nisto, os montes veciñais seren unha realidade propia de Galiza, que sumen un elemento máis
ao seu feito diferencial, non debera ter importancia menor.
Porén, existe un xeralizado
descoñecimento da realidade
dos montes en amplísimas capas
de poboación, e non só en ámbitos urbanos, tamén en lugares
onde existen comunidades de
montes. Hai unha invisibilidade
das súas especiais caracterís-
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ticas, do seu xeito de funcionamento, da súa potencialidade,
que é froito dun proceso histórico de degradación e abandono.
A difícil dialéctica establecida
dende hai case dous séculos entre un montes que proveñen do
mundo do dereito xermánico, e
un Estado que se rexe por normas de dereito romano, sáldase
de contínuo co menoscabo e a
non integración dos primeiros.
Son moitos os atrancos que
coutan o normal desenvolvemento
da Comunidades de Montes e que
impiden que se convirtan nunha
peza xeradora de riqueza económica e social non noso agro. O incumprimento das leis polas administracións –comezando pola Lei
10/89 de Montes veciñais en man
común por parte da Xunta de Galicia–, as contínuas ameazas de desvirtuar o seu carácter xermánico
que implica a entrada de intereses
diversos e especulativos na xestión
dos montes, ou que a súa utilidade
pública nunca prevalece sobre o

negocio privado que, por exemplo,
supoñen os parques eólicos ou as
canteiras, son só unha pequena escolma. Amais, dende o ano 2000
un grave ataque prodúcese contra
as comunidades ao pasaren a ser
suxeito pasivo do Imposto sobre
Sociedades como se dunha empresa se tratase. Engadiríamoslle a
este incerto panorama eivas e limitacións propias da comunidades de
montes como a baixa formación e
participación nalgúns casos, a difícil renovación dos membros das
rectoras e do propio censo de comuneiros, o seren utilizadas como
se de asociacións de veciños se
tratase, a variedade e diferenzas de
todo tipo entre cada comunidade,...
É este un contexto de trocos que
fan pensar que estamos nun momento chave na evolución das comunidades, que tanto poden camiñar cara o progresivo abandono e
práctica “extinción” do modelo
xermánico onde os montes se exploten de costas á comunidades rurais, ou entroncar este tipo especial
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de propiedade cun desenvolvemento autocentrado que pule das
súas potencialidades. Isto entendérono ben as comunidades de montes máis activas e organizadas que
foron quen de iniciar un dos procesos asociativos e de mobilización
social máis interesantes –catástrofes marítimas á parte– do noso país
na última década: a creación da Organización Galega de Comunidades de Montes Veciñais en Man
Común (OGCMVMC). Tralos
canto de serea que administración
autonómica e empresas forestais
facían a mediados dos 90 para abrir
unha porta á privatización dos
montes, as comunidades reaccionaron xuntándose para debater no
histórico I Congreso de Comunidades de Montes, celebrado en Poio
en 1997. Dous anos despois cristalizaba a unión de e para as comunidades de montes na mencionada
OGCMVMC, como unha expresión máis de autoorganización social. O mantimento da propiedade
veciñal e a procura de alternativas
para o desenvolvemento local e rural serán dous dos obxectivos principais. O seu enfoque ve nos montes algo moito para alén do forestal, ver que teñen tres funcións, todas importantes e complementarias: económica (fonte variada de
riqueza e recursos), ecolóxica (valores ambientais) e social (participación democrática, coesión e
identidade das parroquias, calidade
de vida, externalidades).
Nas seguintes páxinas pretendemos analizar o estado actual dos montes e as súas perspectivas de futuro, partindo dos
antecedentes históricos. Pomos a
disposición da sociedade galega
a visión que, fundamentalmente,
temos os veciños comuneiros da
realidade hoxe dos montes veciñais en man común para provocar unha reflexión e comezar a
respostar ás preguntas que antes
nos facíamos.♦
XOAN COLLAZO PAZO é Vicepresidente
da OGCMVMC (Organización
Galega de Comunidades de Montes
Veciñais en Man Común) e
coordinador deste caderno.
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Breve historia do monte veciñal de Galiza
XOSÉ CARLOS MORGADE MARTÍNEZ

É
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difícil entender a historia do
monte veciñal galego se ter
presente as súas características, derivadas do seu carácter de propiedade xermánica.
Os veciños son propietarios do
monte como colectivo, sen que se
poida establecer a parcela que corresponde a cada quen. A propiedade está xunguida indisolubelmente
á veciñanza, cada veciño é copropietario mentres é veciño, cada veciño novo tamén pasa a ser copropietario do monte e cando alguén
traslada a súa residencia a outra parroquia, deixa de ser comuneiro. E
estas propiedades non se poden deixar en herdanza, senón que pertencerán sempre aos veciños que en
cada momento haxa no lugar ou
parroquia. As características de imprescriptibilidade, inembargabilidade, indivisibilidade e inalienabilidade, que as asemellan á propiedade
pública, garanten (ou deberían facelo se se respectasen) a pervivencia
no tempo da propiedade.
Esta cuestión é o alicerce das
características singulares do monte veciñal. Os pobos xermánicos,
moitos deles seminómadas, que
mudaban frecuentemente de asentamento buscando as mellores
condicións de subsistencia, baseaban os seus dereitos sobre as propiedades na posesión: un terreo
estaba ligado a unha persoa ou
grupo en canto a usaban. E este
uso era a razón do seu dereito, un
uso a miúdo realizado en común e
que todos coñecían porque todos
participaban. Por iso non hai practicamente escrituras de propiedade
dos montes veciñais e os documentos que se conservan basean o
dereito á titularidade dos mesmos
na súa “posesión inmemorial”.
Como xa dixemos, esta posesión inmemorial procede da fondura dos tempos pasados. Se falamos
de propiedade xermánica nun territorio como este, onde xa imperaba
o dereito romano dende o comezo
dos tempos históricos, xa entendemos que nos referimos a aqueles
pobos do centro e norte de Europa
que a partir do século III da nosa
Era penetraron e invadiron o imperio romano ata facelo rachar e desaparecer. Falamos dunhas terras
que eran as que menos uso tiñan, o
saltus, as terras non cultivadas, que
debían ocupar máis das tres cuartas
partes do territorio. Esta situación
foi mudando parcialmente ao longo dos séculos, pois o aumento da
poboación fixo medrar o grao de
ocupación do terreo, aumentando a
superficie das terras cultivadas e
intensificando o aproveitamento
que se obtiña das terras incultas.
Deste xeito chegamos á etapa medieval, onde atopamos unha grande
parte destas propiedades como
montes libres, usados polos veciños de aldeas e parroquias para diversos aproveitamentos, enfiando
claramente a súa posesión coa tradición xermánica, mentres se detecta unha minoría de montes de
xurisdición aristocrática, laica ou
monástica, na que os veciños disfrutan de dereito de aproveitamento por llelo recoñecer así os contratos de foro que para traballar as terras estableceron cos señores e aba-
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des con todos os parabéns do dereito romano.
De aquí en diante, os montes
veciñais iniciarán un longo percorrido na historia, con dúas características aparentemente contraditorias. Por unha banda o seu uso segue a ser cada vez máis intenso: esquilmos, leñas, pedra, sementeiras,
pastos... son os máis importantes
dos seus aproveitamentos, necesarios para a supervivencia económica dunha poboación que medraba a
pulos, pero que non deixaba de aumentar. Por outra banda, a extensión dos montes comunais ía minguando aos poucos, ata o punto de
que en só dous séculos (do XVIII ó
XX), ficaron reducidos a un terzo:
de 1.600.000 ha. pasaron ás
600.000 que hoxe conservamos.
Esta mingua da extensión foi producida por varios factores: por un
lado os poderes políticos (a Coroa,
a aristocracia rendista e despois os
concellos), que usaban das terras
veciñais cada vez que precisaban
terreos para calquera uso ou aproveitamento (poño por caso as devesas reais); por outro os propios veciños, que aínda que vixiantes do
seu dereito ás terras do común, foron cedendo parcelas que pasaban
a outras mans de xeito irreversíbel,
como poden ser a doazón dos igrexarios a unha Igrexa católica que
esixía a propiedade das parcelas
onde se habían instalar o templo
parroquial, a casa rectoral e a explotación agraria do cura; ou a cesión a veciños sen teito de pequenas parcelas de oito por seis metros
en terreo pedreiro e improdutivo, á
beira dos camiños, por non falar
dos frecuentes intentos dalgúns veciños de apropiarse de anacos do
comunal para ampliar as leiras cultivadas, insuficientes para alimentar a unha poboación en aumento.
Cámbio
nos dous últimos séculos
Nos dous últimos séculos producíronse os acontecementos que haberían de determinar a situación
actual, cuantitativa e máis aínda
cualitativamente. Especialmente
no século XIX, o monte veciñal

foi sometido a un réxime de aproveitamento intensivo para dar sustento a un aumento da poboación
que soamente atopaba na emigración algunha saída social a un réxime de supervivencia e miseria
no que vivía a maior parte do pobo. Nun país no que o 90% dos
habitantes vivían do campo, cunha
agricultura arcaica, lastrada por un
atraso que mesmo recoñecían os
que vivían das rendas que producía, co sistema foral e o minifundismo como as lousas máis pesadas das que impedían a máis mínima modernización do sistema
agrario, o monte comunal era factor imprescindíbel dunha superprodución agraria por enriba das
súas posibilidades técnicas. Era un
provedor abondoso de recursos
económicos: esquilmos para a produción de esterco, pastos para o
mantemento do gando, leñas para
diversos usos, pedras e penedos
para as construcións principais e
adxectivas do rural e do urbano,
mesmo terras de cultivo ocasionais
cando a fame era moita e cumpría
habilitar unhas leiras no comunal,
as searas ou estivadas, onde cada
familia podía sementar unha colleita de cereal, a miúdo centeo.
Supoñían así un factor de estabilidade social ao constituíren as terras dos sen terra, evitando a proliferación da última clase social, a
dos “pobres de solemnidad”.
O monte veciñal era pois un
factor imprescindíbel da viabilidade dun sistema agrícola que,
malia o seu atraso e ás súas carencias, era o sustento dunha poboación maioritariamente labrega
que, a través dunha tépeda rede
de extracción dos excedentes,
mantiña ben mantidos aos fidalgos dos pazos, os monxes dos
mosteiros, á universidade, ás
principais institucións da nosa terra... En resumo, o monte era un
dos soportes máis importantes da
produción agraria, a principal riqueza de Galicia. Pero isto, que
era unha evidencia para calquera
veciño da aldea, non foi aprezado
pola ciencia ata hai 50 anos. Tivo
que vir un xeógrafo francés, Abel
Bouhier, que pasou entre nós 20

anos realizando a súa tese de estado, para demostrar cientificamente esta realidade: que aínda
nos anos 60 a produción dos
montes veciñais era imprescindíbel para sustentar o sistema agrario, alicerce da economía galega.
Isto tampouco foi recoñecido
polos primeiros enxeñeiros de
montes que desde mediados do
século XIX ían saíndo da súa flamante Escola fundada en Villaviciosa de Odón, na bisbarra de Madrid. Fieis aos seus mestres alemáns, tidos daquela como os científicos na materia mellor preparados de Europa, percorreron Galicia observando como os montes
estaban pelados e os consideraron
ermos, desaproveitados e semiabandonados. Presentaron informes
afirmando que “los comunales de
Galicia están poco utilizados,
pues solamente son aprovechados
para la obtención de rastrojos por
los nativos de las aldeas, desoyendo así sus posibilidades productivas de explotación forestal”. Porque os enxeñeiros de montes consideraban que era un desperdicio o
monte que non se dedicaba á produción de madeira, avogando por
unha repoboación forestal xeralizada, masiva e uniforme. Dicían
que o mellor destino dos montes
era a ocupación con árbores e desprezaban os usos que os veciños
realizaban deles.
Problema de propiedade
Pero non soamente estaba en discusión o aproveitamento económico dos montes veciñais, senón
tamén a súa titularidade, isto é, a
propiedade e, xa que logo, o dereito dos veciños ao seu uso. Mentres no Antigo Réxime a propiedade non se puxo en cuestión,
pois o poder local era exercido por
fidalgos e mosteiros, que se aproveitaban das súas rendas e coñecían a importancia do monte na produción agraria, o panorama mudou coa implantación, desde
1834, do sistema liberal en España. As consecuencias do establecemento dos presupostos burgueses da Revolución Francesa no
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Estado español foron moi prexudiciais para o monte veciñal en
Galicia, pois o novo sistema non
recoñece a propiedade baseada no
dereito xermánico, unha propiedade colectiva ligada á veciñanza, e,
perante a imposibilidade de identificala como propiedade privada
polo seu uso en común, adscribiuna frecuentemente como propiedade pública, cando non a deixou
fóra do ordenamento xurídico, isto
é, sen recoñecemento legal.
Como todos sabemos, unha das
primeiras consecuencias do triunfo
das ideas liberais foi a reordenación
territorial de España en provincias
e, sobre todo para o tema que nos
ocupa, a adopción do sistema de
concellos como base da organización local do novo Estado. En Castela, Andalucía e outras zonas do
territorio español, o traspaso ao novo sistema non provocou problemas maiores, pois era xa coñecido e
mesmo utilizado en moitas comarcas. As terras comunais, de aproveitamento xeneralizado polos habitantes de cada municipio, foron
atribuídas na súa titularidade a cada
concello e a súa xestión sometida a
cada corporación local, aínda que
os veciños seguiron normalmente
cos seus usos tradicionais. En Galiza a implantación do sistema non
foi tan doada. O funcionamento dos
concellos era unha realidade case
descoñecida nesta terra, mentres
que a parroquia era a organización
local máis asentada e espallada, polo que os poderes políticos procederon xeralmente a crear os novos
concellos engadindo parroquias ata
completar os mil veciños, isto é,
mil casas abertas ou cabezas de familia. Todos os intentos de adscripción da titularidade dos montes veciñais aos concellos contaron coas
queixas e protestas dos veciños, en
moitas ocasións co apoio dos novos
alcaldes, que reclamaron o recoñecemento do dereito dos veciños de

cada lugar ou parroquia sobre os
seus montes sen intervención municipal. Deste xeito mentres as terras
comunais de Castela e outras zonas
pasaron a propiedade municipal, as
terras do común en Galicia seguiron sendo, malia a todos os atrancos e cada vez máis espoliadas, de
propiedade veciñal. Isto explica a
singularidade do monte comunal
galego, hoxe denominado atinadamente Monte Veciñal en Man Común, isto é: en man común (comunal), pero veciñal, ou sexa: dos veciños, non municipal.
Pero os ataques contra a propiedade xermánica non ían rematar aquí. O liberalismo burgués
saído das Cortes de Cádiz xa consideraba montes públicos “todos
los montes de los pueblos”, o que
significaba na práctica converter
os montes veciñais en montes do
Estado. Baixo o pretexto de que
moitos pobos se apropiaron de
montes da Coroa, prexúlgase a
prol do Estado a propiedade duns
bens aproveitados por uns veciños que, na maioría dos casos,
non tiñan máis título que o que
confería “una quieta y pacífica
posesión inmemorial”.
E unha vez apropiados deles,
o mellor é facer caixa. A ideoloxía liberal, herdeira da Ilustración
en tantos conceptos, entendía que
a creación de riqueza era a prioridade para o progreso do país, e
para crear riqueza había que allear todas as terras que estaban en
mans mortas, isto é, fóra do mercado. Esta convicción e as necesidades de recursos para a Facenda pública provocaron os sucesivos procesos de desamortización
que puxeron en venda as terras
dos mosteiros, as dos concellos,
as devesas reais, os igrexarios e
as terras do Estado. Os montes
veciñais non ían ser unha excepción e a Desamortización de Madoz de 1855 declara en estado de
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venda “todos los predios rústicos
y urbanos, censos y foros, pertenecientes al Estado y a los propios y comunes de los pueblos”.
Cunha parte dos montes xa
vendida, os veciños atoparon o
xeito de salvar unha boa parte a
través dos expedientes de excepción, que permitía retirar das subhastas as terras nas que se demostrase un aproveitamento polos pobos. Deste xeito, e co apoio
dos alcaldes, que sabían perfectamente que estas terras eran parte
indispensábel da agricultura das
parroquias, os veciños puideron
rispar a maioría dos montes do
seu alleamento irreversíbel.
E deste xeito, con altos e baixos pero sempre pelexando pola
súa supervivencia, chegamos á
malfadada Guerra Civil e ao período franquista, que no tocante aos
montes do común tamén foi unha
“longa noite de pedra”. O franquismo adscribiu os montes veciñais aos concellos a través da Lei
Hipotecaria de 1946 coa simple
certificación dos secretarios municipais, roubándolle novamente aos
veciños as súas propiedades, que
pasaron a engrosar os inventarios
de bens municipais, onde aínda están hoxe unha parte deles. E recupérase aquela vella idea de encher
os montes de árbores. O Patrimonio Forestal do Estado, creado en
1941, utilizounos para iniciar unha
política de repoboación forestal en
convenio cos concellos e deputacións que, mirada con ollos actuais, resultou ser masiva, unifor-
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me, agresiva e excluínte. Masiva
porque chegaron a repoboarse
máis de 750.000 ha.; uniforme porque fronte á biodiversidade
existente, plantouse unicamente piñeiro e máis adiante eucalipto;
agresiva porque significou un cambio total no medio agrario e na paisaxe galega, e excluínte porque botou aos veciños do monte e prexudicounos nos seus aproveitamentos
tradicionais, agravando a crise
agraria iniciada nos anos 60 e favorecendo a emigración como única
saída a esa crise, mentres os beneficios da venda de madeira quedaba en mans, á parte do propio Patrimonio Forestal do Estado, das
deputacións e dos concellos.
A propia traxectoria das sucesivas leis de montes amósanos a
evolución posterior. Mentres a Lei
de Montes de 1957 establece a administración das terras veciñais
polos concellos, a Lei de Montes
Veciñais española de 1968 recoñece o dereito dos veciños a beneficiarse da venda da madeira pero
non recoñece a súa propiedade,
polo que as numerosas críticas de
xuristas galegos provocou a promulgación dunha nova Lei de
Montes Veciñais en 1980, xa establecida formalmente a democracia, que devolve a titularidade das
propiedades do común en Galicia
aos veciños a través dos expedientes de clasificación, proceso realizado con moitos erros e que hoxe
aínda non rematou. Establecida
polo Estatuto de Autonomía de
Galicia a competencia exclusiva
da nosa comunidade autónoma sobre estas terras, promulgouse en
1989 a Lei de Montes Veciñais en
Man Común de Galicia, co seu
Regulamento aprobado en 1992.♦
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XOSÉ CARLOS MORGADE MARTÍNEZ é
historiador. Autor de As devesas
reais da parroquia de Mourente. Aproximación á política forestal do Reino de
España en Galicia.

Un coñecemento necesario para o ensino
MANUEL SOAXE

O

s Montes Veciñais en Man Común, caracterízanse por ser unha
propiedade colectiva dende tempo
inmemorial, sendo os posuidores
desta propiedade os/as veciños/as
que forman en calquer momento a Parroquia, que teñan “casa aberta e con fume”
de calquer lugar que residan.
En cada casa hai unha persoa que arepresenta, e polo tanto ten dereito a ser comuneiro/a, home ou muller maior de 18
anos, perdendo este dereito se non residir
na Parroquia. Polo que o monte comunal
pertence á veciñanza e non a persoa como tal, pois ven sendo unha comunidade
de dereito xermánico e tendo como características a de ser Inalienábeis, Indivisíbeis, Imprescriptíbeis e Inembargábeis.
Despois de moitos bandazos a traves
dos tempos (Réxime Foral, Desamortización, Montes Municipais/Públicos,
Usurpacións, Tomadas, e por fin a devolución aos veciños), no ano 1980
apróbase a Lei de Montes Veciñais en
Man Común de Galiza, e dende entón
regúlase a maneira de rexir este patrimonio. Hai un Censo de Comuneiros/as
que elixen mediante unha Asemblea
Xeral a Xunta Rectora, aproban os Estatutos, segundo manda esta Lei.
O coñecemento e información do que

son os Montes Veciñais transmitíase de
xeración en xeración, a través do uso e
aproveitamentos do entorno, usos agrogandeiros, forestais, enerxía, auga, por
parte da veciñanza. Hoxe atopámonos
cunha realidade ben distinta. Hai un descoñecemento moi grande do que son as
Comunidades de Montes , hai veciños/as
que preguntan “que é iso do monte”, “os
que andades no monte” ou “vós os do
monte”, e non saben que teñen dereito a
formar parte desa comunidade e non participan na súa xestión. Daquela compre facer algo para romper ese gran descoñecimento que existe sobre o Monte Comunal.
Como propostas para dar a coñecer
este gran patrimonio e o dereito que se
ten sobre el, compriría que xente especializada nas diferentes materias dentro
do ensino para todas as idades, fixeran
un proxecto para que isto se leve adiante a través de convenios coas Universidades Galegas, Consellerías de Eduación, Agricultura e Medioambente, Organización Galega de Comunidades de
Montes, etc.
Dado que máis do 90% das parroquias galegas teñen Monte Comunal, na
proposta trataríase de dar a coñecer a figura dos Montes Veciñais en Man Común en todos os niveis de ensino: Pri-

mario, Secundario, Ciclos formativos de
F.P., Bacharelato, Universitario (Enxeñerías Forestais, Agronomía, Historia de
Galiza, Dereito, Empresariais, Biolóxicas, Farmacia, Turismo, Socioloxía e outras). Incluír na Historia a realidade das
Comunidades de Montes (orixe, desenrolo, características, etc.) e no Deseño Curricular Base de materias como Historia
de Galiza, Ciencias Naturais, Coñecemento do Medio, nas especialidades de
Formación Profesional relacionados co
traballo agro-gandeiro-forestal-medioambiental, e nos ciclos formativos de grao
medio e superior.
Na Carreira de Dereito o tema só se
nomea explicando o dereito xermánico
para comparalo co dereito romano e non
se citan as Comunidades de Montes. E
nas especialidades administrativas nomeadas antes, nin se toca o tema. Nalgunhas
hai pequenas iniciativas, sobre todo a nivel persoal por parte do profesorado, pero
non a nivel oficial. Por iso teríanse que
incluír os Montes Veciñais nos diferentes
Planos de Estudos, por ser unha Comunidade Veciñal, sendo o monte fonte de
moitísimos recursos, formando parte de
Parques Nacionais, Parques Naturais, Rede Natura-2000, zonas ZEPA, roteiros,
proxectos de mellora forestal, restaura-

ción de zonas degradadas, produción de
madeira, pastos, froitos, cogumelos, mel,
dando lugar a un ecosistema incríbel, os
montes son a orixe de todos os nacedouros de auga e da vida.
Estudar coa importancia que se merece o monte veciñal xuridicamente, socialmente, economicamente e medioambientalmente.
Tamén reclamar á Administración un
pouco máis de consideración, xustiza e
protección con respecto a todo este patrimonio veciñal, para non ser fonte de especulacións, enfrontamentos e dúbidas, por
falta dun deslinde oficial para que todos/as
saibamos certamente ata onde chega o
monte comunal e os dereitos que ten.
Con máis coñecemento de realidade
do monte veciñal, poderiase evitar a especulación, usurpacións e demais perigos que o monte está a sufrir.
Polo que considero que a mellor garantía para a pervivencia dos montes
veciñais en Man Común é a información e o coñecemento, e así conseguiríamos que a veciñanza considere os
montes como seus, de todos, e non so
“deses do Monte”.♦
MANUEL SOAXE é secretario da Comunidade de
Montes de Coiro (Cangas).
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Os lumes forestais
CLAUDIO QUINTILLÁN VALLEJO

O

O deseño
antincendios
actual
só está
concebido
para
a contención
dos lumes.

s incendios forestais supoñen un gravísimo problema económico, social e
ecolóxico que desde hai
moitos anos veñen asolando os nosos montes cada vez que
as circunstancias climáticas favorecen a propagación do lume,
provocados case no cen por cen
dos casos de xeito intencionado.
Esta circunstancia, sobradamente coñecida desde os diferentes gobernos do Estado e da
Xunta de Galiza, e contra a que
tan só se preocuparon de acadar
medidas de combate contra as
lapas, adicando partidas orzamentarias en exclusiva, leva o
Goberno Galego da etapa de
Fraga a elaborar un programa
específico no ano de 1990 denominado INFOGA (incendios forestais de Galiza).
Os obxectivos que se pretendían eran:
■ Reducir a superficie queimada por cada lume (estratexia
estatística utilizada ao longo
destes 15 anos, cuxa resultante
chámase eficacia).
■ Reducir o tamaño dos
grandes lumes.
■ Reducir o número dos
grandes incendios.
■ Reducir o número de lumes.
■ Reducir a superficie arborada queimada en cada incendio.
Ademais a Xunta de Galiza
contemplaba cubrir uns obxectivos complementarios, entre os
que destacaban a profesionalización do persoal da loita contra os
incendios forestais, o fomento da
colaboración cos veciños, entidades locais e comunidades veciñais, e abrir unha liña de investigación das causas que os orixinan.
Dos obxectivos subliñados,
agás unha parte referente a profesionalización (que non repostou ao que realmente se necesitaba), a nulidade de accións encamiñadas a colaboracións cos
veciños, o máis importante que é
a análise das causas, para que
unha vez coñecidas poidamos
artellar medidas para a súa eliminación e como consecuencia
diso reducir o número de incendios, a data de hoxe non foi
cumprido, e como consecuencia,
manténse un número de incendios que xira na media dos
10.000 a 12.000 por ano, dos
que en moitos casos a súa extinción vai ser moi laboriosa ao
concentrarse nalgunha xornada
un número elevado para o que
non se conta cos recursos necesarios, ademais de coincidir cunhas condicións adversas.
A maioría da cidadanía diante desta situación tan prolongada
pregúntase, como é posibel manter anualmente esa circunstancia, se diante das informacións
que se facilitan desde a Consellería de Medio Ambiente, existen todo tipo de recursos para
que non se produzan: persoal da
Xunta de Galiza, medios subvencionados, Garda Civil, Policía Autonómica, Exército, Equipas de Investigación, etc.
A resposta temos que atopala
no fracaso do plantexamento da

‘A solución
pasa pola
superación da
crise agraria,
apostando
por un
modelo
integral que
teña en conta
a ordenación
do territorio,
a potenciación
das comarcas,
a ordenación
dos usos
da terra,
en definitiva
a
mobilización
produtiva
da terra”
XAN CARBALLA

política contra incendios forestais, xa que non se pode manter
durante 15 anos un modelo que
teña como obxectivo o ataque
ao lume e esquenza os graves
problemas que xiran sobre o
monte galego e o espazo agrario
en xeral, e como consecuencia
sobre a poboación.
O deseño actual podémolo definir como de contención para determinado tipo de lumes que fracasa cada vez que se escapa dos
parámetros fixados, e que se trata
de disimular diante da opinión
pública para ocultar o fracaso, ao
ser asumido políticamente no seu
día como programa estrela.
Diante desa situación, ao
longo destes anos foron moitos
os colectivos políticos e sociais
que cuestionaron o deseño actual da Xunta de Galiza para rematar cos incendios forestais, e
foi no ano de 2003 cando na
provincia de Ourense, que xa levaba soportando oleada tras oleada de lumes, decídese por parte
de varias organizacións constituír o Comité de Defensa do
Monte Galego, que posterior-

mente no ano de 2004 , dado
que a situación continuaba sendo grave en todo o País Galego,
exténdese ás catro provincias.
Como consecuencia da protesta, a Consellería de Medio
Ambiente, apresenta no mes de
Setembro de 2004 no Parlamento
Galego un programa con 50 medidas para a eliminación dos incendios forestais, programa do
cal, ningún dos puntos nel recollidos foron aínda explicitados,
iniciándose o ano 2005 por desgracia, cunhas condicións climáticas de sequía, e repetindo o
mesmo esquema de sempre, o
que daba como resultado a 31 de
xaneiro, un número de incendios
forestais na Galiza similar a mesma cifra que no primeiro semestre do ano anterior. É dicer, a
pescada que morde a cola, máis
do mesmo, non muda nada, diante do cal, algúns preguntámonos:
Qué equipo político está detrás
da Consellería de Medio Ambiente capaz de resistir 15 anos
cun saldo semellante?
Desde o Comité de Defensa
do Monte Galego, considérase

que as causas non son máis que
o síntoma dunha crise na que esquencidos e desprestixiados os
sistemas produtivos tradicionais
galegos, en grande medida por
non respostar ás novas demandas, dentro dun contexto de desartellamento territorial do País,
inciden diante da falla dun tecido produtivo recoñecido e no da
conservación do medio natural.
Ademais temos que engadirlle, a falla dunha clara conciencia
social que sería superada con
medidas políticas relacionadas
cos sectores agrícola, gandeiro,
forestal, do lecer e do ensino.
Polo tanto, a solución pasa
pola superación desa crise, apostando por un modelo integral que
teña en conta a ordenación do territorio, a potenciación das comarcas, a ordenación dos usos da
terra dentro da multifuncionalidade, no que chamaríamos no
seu conxunto a mobilización
produtiva da terra.♦
CLAUDIO QUINTILLÁN VALLEJO
é Presidente da CMVMC Rega dos
Agros de Combarro (Poio).
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Xunta, a través da Consellería de Medio Ambiente, aposta na súa política forestal polos
montes veciñais en man común como instrumento fundamental para o desenvolvemento
de Galicia. Así, trabállase en colaboración
coas comunidades veciñais para potenciar a xestión
sostible multifuncional desenvolvida por estas.

A

este sentido, cómpre salientar o proxecto
que está a promover a Consellería de Medio Ambiente xunto coa Mancomunidade
de Montes Veciñais de Vigo. Enmarcado
na iniciativa comunitaria Interreg III, o
proxecto denominado NAVI, ten como obxectivo
a planificación de usos dos montes veciñais periurbanos de Vigo. Desta actuación innovadora
extraeranse conclusións aplicables a outros espazos periurbanos para potenciar as posibilidades
económicas, sociais e medioambientais dos montes que rodean as nosas cidades.

N

utra das medidas promovidas pola Administración Forestal que ten especial relevancia
para os montes veciñais, é o Decreto de prevención de incendios e regulamento de aproveitamentos forestais, que ten entre os seus
obxectivos favorecer a compatibilidade dos diferentes usos do monte para previr os lumes e as
súas consecuencias. A normativa ratifica que a titularidade dos aproveitamentos forestais pertence ao
propietario do monte, sexa veciñal, particular ou
público, e que o aproveitamento de pastos polo
gando no monte é un aproveitamento forestal.
Ademais, o Decreto prevé a participación activa e
directa das comunidades de montes veciñais no re-
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gulamento do pastoreo nos seus montes e a posibilidade da Administración de sancionar condutas
que incumplan os acordos.
sí, crearase un rexistro público de terreos forestais de pastoreo que recollerá, a iniciativa
das comunidades veciñais en man común,
os lugares onde esta actividade estea prohibida ou regulada. O rexistro incluirá tamén
o regulamento do pastoreo tal e como se recolla nos
correspondentes instrumentos de xestión forestal. O
aproveitamento de pastos onde estean prohibidos
ou onde se realicen sen seguir os condicionamentos
establecidos poderá dar lugar ao decomiso dos animais e á apertura dun expediente sancionador.

A

or outra banda, a nova normativa recolle a
posibilidade de que se declaren perímetros de
preferente ordenación para o pastoreo en zonas declaradas de especial risco de incendios.
Nestes casos, a actividade só se poderá desenvolver en cercados axeitados ao gando. Contémplase tamén a creación de axudas públicas para
a redacción de plans de aproveitamento gandeiro,
creación de cercados e outras accións de mellora
nas zonas de especial risco, nas que as comunidades de montes veciñais terían carácter preferente.

P

este sentido, cómpre salientar as accións piloto desenvolvidas no Barbanza coa colaboración das comunidades de montes, para a
instalación de 3.000 hectáreas de cercados
gandeiros financiados pola Consellería de
Medio Ambiente para compatibilizar o aproveitamento de pastos co resto dos usos do monte veciñal.

N
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Conflitos
legais
plantéxanse
cos
múltiples
usos do
monte,
como a
proliferación
dos parques
eólicos.
XAN CARBALLA

Legislaçom e montes vecinhais
GONÇALO DE LA HUERGA

É

realmente preciso escrever
mais unha vez dos montes
vecinhais em mao común?
Iso depende; mas, em todo
caso non deixa de ser unha oportunidade de ir levando
adiante propostas para a sua
melhor regulaçom.
Vai para dous anos que no
III Congreso de Direito Galego
adicou-se ao tema destes montes
a Secçon quarta do mesmo, na
que se artelhou unha Ponencia e
varias interessantes Comunicaçons sobre este objecto, a
mais das pertinentes conclusóns
no Plenario do Congreso.
Desde entón non conhecemos especiais acaecimentos legislativos, doutrinais e jurisprudenciais que houbessen traído
novidades arredor deste importante eido social; mas, compre
rememorar de cando en vez, ainda que seja por vista panorámica, as realidades mais sobranceiras dos montes vecinhais, sequer para nom esquecer unha realidade tam cerqueira e de tanta
importancia, ainda que a gente
das cidades semelle as vezes
nom decatar-se de ela.
I
Em primeiro termo, essa importancia dos montes vecinhais refire-se á sua entidade quantitativa
no territorio do País, o que comporta unha das dimensóns a ter
em conta em calquera política seria de ordenaçon do territorio; algo de isso levou á propia lei galega de ordenaçom do territorio e
protecçom do meio rural do ano
2003 a sinalar que estes montes
ficasem na categoria de solo rústico de protecçom forestal; e, ainda
que nada refire a respeito da sua

‘Ter mantido
ate hoje umha
propiedade
da natureza
jurídica
da desses
montes
(em
comunidade
germánica),
se bem pode
alguem
califica-lo
de “atavismo”
que nom se dá
em outros
países,
constitue
emporisso
um galano
desde o ponto
de vista
da vida
colectiva”

consideraçom especial no campo
dos Planos de ordenaçom territorial, previstos como Directivas
dessa orde na propria lei, o certo
é que toda a regulaçom legal específica para os mesmos constituirá um verdadeiro presuposto
de obrigada consideraçom em
calquera directiva dessa caste.
Ate agora a complexa e peculiar
natureza destes bens arreda ás
outras políticas de entrometer-se
de modo real na especificidade
dos montes vecinhais; pois, sobordado já o periodo histórico do
reconhecimento legal destes bens
na sua total dimensom, toda a sociedade (singularmente a estatal,
mais atreita a desconhe-los) tem
asumido que calquera afectaçom
nesse campo co mentes de alterar
a sua natureza, desencadearía unha importante reacçom em contra
ate o ponto de deslegitimar aquela. Bem é certo que a Lei estatal
de montes de 21 de novembro de
2003, ainda ousa (num pulo totalizante fora do tempo histórico)
sinalar no seu artigo 2.1 que tal
lei será aplicável aos montes vecinhais em mao común, sem prejuizo do estabelecido na sua legislaçóm especial, mas, pensamos que se trata de unha enunciaçom de carácter supletorio,
desde logo indebida; mas con
umha efectividade, pensamos
nós, que se pode considerar nula
atendido que a lei autonómica é
completa na materia.
Em segundo lugar, a importancia destes bens resulta da sua
transcendencia no económico. E
non tanto pola entidade que o
monetario poidesse representar
para o seus titulares, polo comparto dos beneficios ou aproveitamentos derivados daqueles,
ainda que en determinados casos

tenha unha certa consideraçom,
senom polo monto ou quantitividade que suponhem como patrimonio, ao vir pola sua raizame na
Natureza dotados de inimaginaveis destinos possiveis para os
mesmos. Sabe-se que o forestal é
o mais acaido e tamem o originario de tais destinos, mas cabem
moitos outros, como é obvio.
O terceiro estremo a por en
relevo na importancia dos montes, é o referido ao eido do Meio
Ambiente; pois dada a consideraçom de eles como bens naturais
nom alterada de modo esencial, e
tida en conta a dimensom que
acadam no conjunto do mesmo,
conforman outros tantos espaços
fisicos de inigualavel efecto nos
elementos do solo, do ar, da auga, do clima, e da paisagem, que
como é sabido constituem os elementos componhentes do Meio
Ambiente, segundo a propia regulaçóm das Directivas da
Unióm Europeia nessa materia.
Com tudo, e ser o exposto
bem decisivo, na enxerga desses
espaços vemos tamen nos montes
vecinhais em mao comun algo
pouco apreçado no mundo de hoje, mas de relevancia no campo
das relaçons sociais. Queremos
referir-nos a natureza colectiva
dessa classe de propiedade. Ter
mantido ate hoje umha propiedade da natureza jurídica da desses
montes (em comunidade germánica) se bem pode alguem califica-lo de “atavismo” que nom se
da em outros Paises, constitue
emporisso um galano desde o
ponto de vista da vida colectiva.
Ter unhas propriedades civís colectivas pertencentes a grupos sociais propios do País, (lugares,
parroquias ou freguesias) e tutelados administrativamente polo

Goberno proprio do Pais, em virtude das suas competencias estatutarias, supom unha base de desenvolvimento a jeito colectivo.
Bem sabemos que hoje non esta
de moda tal contemplaçom; e
menos se comezan por faltar uns
elementos mínimos de base para
sustenta-la; mas, aquí existem e
se o futuro irá obviamente por
onde lhe cadre, nom ha ser (cando menos, nom necesariamente)
polo clima individualista e insolidario que se respira no momento.
Hai múltiplas formas de explotaçom que sem negar os prezados
logros actuais de liberdade e de
iniciativa, sem os que o espiritu
do home esmorece e o caminho
do mundo non progressa, cabe
atingir niveis de arrequecemento
colectivo na convivencia e no
partilhamento de tarefas, que sería desejável tentar acadar, vencendo o pesimismo, a egocentricidade e o minifundismo no mental que, sintimos confesa-lo, axexamos hoje na sociedade galega.
É magoa que os fondos de
coesom regalados pola Unióm
Europeia, fossem em importante
quantia para ao ancheamento de
estradas, polas que non circulan
alen de veinte ou trinta automoveis diarios, ou a realizaçom de
passeios marítimos, cando o passeio marítimo é fundamentalmente passeiar pola beira do
mar precisando-se para isso modestos investimentos no ajeitamento do terreo peatonal, e non
inmensas e custosas obras de formigóm destruidoras do natural,
para montar autovías anexas ao
passeio peatonal e que nom vam
a ningures, em troques de empregar esses fondos em afortalar unha base física real do País coma
som os montes, e em concreto os
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da classe aquí tratada, e nom destinar moito de semelhante caudal
a fazer obras calificaveis de feira.
Quánto deberíamos aprender
de Irlanda no manexo útil e racional desses fondos, agora que
estamos a piques de perde-los,
momento no que veremos o
pouco rendimento que para a resoluçom dos nossos problemas
reais soubemos quitar-lhes.
II
Todos os riscos de importancia atinentes aos montes vecinhais em
mao comun e aos que vimos de referir-nos constituen obviamente
unha componente dabondo justificativa do interesse a por no tratamento legal de eles; dunha banda,
para continuar na prestaçon de unha ampla protecçom desta propiedade privada de carácter colectivo;
e, doutro lado, para se decatar da
transcendencia geral para o País
que supom a presença desta classe
de bens e que justifica a intervençom do Poder público como
gestor dos interesses comuns da
sociedade. Por suposto, que essa
intervençom debe encarreirar-se
en primeiro termo, para unha ajuda de base e generosa a esse patrimonio privado; ainda que, polo
seu carácter social e a sua forma
atípica no mercado coidamos non
suporía un quebramentamento do
artigo 92 do Tratado de Unióm
Europeia; mas, em segundo termo,
ha-se dirigir tal intervençóm e unha vigilancia sobre a gestom privada dessa propiedade para que nom
contradiga as finalidades colectivas que tamem representa, segundo fumos expondo. Esse labor interventor encontrará o seu milhor
instrumento nas técnicas de planeamento geral e da autorizaçom para actos determinados; esta última
producindo efectos positivos para
os donos no suposto de silencio da
Administraçom, fixando-lhe breves prazos en cada caso, e isso co
mentes de nom entolher a actividade dos propietarios.
No III Congreso de Direito
galego, ao que já fixemos referencia, tanto a Sección quarta
na sua Ponencia como o Pleno
nas suas conclusons, propuxerom a creaçom de un Organismo
institucional independente coa
denominaçom de Conselho de
Montes de Galicia que desde parámetros de independencia e profissonalidade, derivada da forma
que se propunha para o nomeamento dos membros do mesmo
e da sua actuaçom, poidesse realizar esse labor de intervençom
jurídica e técnica que unha propriedade como a tratada merece.
Desde logo nom sigue a propunada linha sobre a ajuda oficial a estes montes a decisom de
fazelos objeto de imposiçom tributaria en conceito de sociedades, como acontece coa lei estatal 50 de 30 de decembro de
1998, de medidas fiscais, administrtivas e da orde social, modificando a lei do imposto de sociedades de 27 de decembro de
1995 no seu artigo 7.1.j pois semelhante provisom afasta-se,
sem raçom explicada, do criterio
de nom sujeiçom a contribuiçom
de base territorial mantido polas
leis gerais de montes vecinhais
en mao comun, tanto a estatal
como a autonómica, e mesmo
pola lei de facendas locais, se-
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nom que introduce un gravamen
sobre os limitados beneficios derivaveis da explotaçom dos montes desanimando da sua posta en
actividade e perdéndose así as
suas finalidades sociais; e, de por
parte, impondo inadoitadas cargas aos comuneiros a respeito do
cumplimento por eles de deberes
fiscais sobre altas, pagos trimestrais, autoliquidaçons, etc.
E se passamos desde o campo
da conveniencia ou utilidade ao
terreno da justiça como perspectiva desde a que enxergar essa imposiçom tributaria, o panorama
non resulta mais presentável. Vejamos: A conquista da natureza
privada dos montes vecinhais en
mao comun é algo que resultou
tan sumamente custoso em esforços e em tempo, atravesou treitos tan comprometedores, que sería incomprensivel agora calquera
tento de desandar tan suado caminho e por suposto non imos faze-lo nós. Mas, pensamos que
non pode desconhecer-se a completa realidade das cousas e que
non hai por qué agachar aquí que
estamos na presença de uns bens
caracterizados polo que podería
chamar-se os cinco “ies”: Inmemorial aproveitamento en comun;
indivisibilidade; imprescriptibilidade; inalienabilidade e inembargabilidade. Pois ben, isto asemelha-se como unha pinga de auga a
outra aos caracteres dos bens comunais. E non debemos negarnos a ve-lo; pois hoje estamos se
cadra, em situaçom de non asustar-nos por isso, no senso de que
nada comprometenos con esse reconhecimento que em outro tempo podería achegar-nos perigosamente aos dominios dos Municipios, que como bem sabemos
som os titulares dos bens comunais, ainda que o aproveitamento
deles garánte-se a prol de unha
parte, só de un grupo dos vecinhos do Municipio. Afastemos, enton da nossa análise o problema
da titularidade e confesemos que
estamos diante de duas classes de
bens, que son objectivamente da
mesma natureza. Por qué, ja que
logo, produce-se esta peculiaridade no caso de Galiza?
E podemos contestar que os
Entes locais oficiais geralizados no
nosso País (o municipio e a provincia) son figuras na sua actual
dimensóm territorial de completa
importaçóm a golpe de Decreto no
ano 1835 e em nada axustados á
realidade territorial propia deste
País, dimensionada (querendo-a
ver como é) en parroquias e comarcas; que de estarem reconhecidas, como Entes locais en senso
oficial, nengum atranco se vería
para que as parroquias respectivas
fossem as titulares dos montes de

que tratamos, e chamariamos-lhes
bens comunais da parroquia onde
alguns dos seus lugares (os montes
de mais de unha parroquia, que
non som de frecuente presencia, ficarían de titularidade da comarca).
E a proba do que vimos de sinalar
resulta da pregunta: Por qué os
municipios de Galiza nom tenhen
practicamente bens comunais? Ao
menos em proporçom apreciavel.
E podemos respostar: Porque os
bens objetivamente comunais de
Galiza nom contarom com un Ente local ajustado ao País reconhecido legalmente que poidesse vocar
a titularidade de tais bens. E os Entes locais existentes legalmente,
como de importaçom que som, resultam desajustados á forma do
asentamento populacional galego
e nom cadra que se fagan titulares
de bens (os montes vecinhais)
aproveitados secularmente por
grupos sociais que em nada cadram com esses Entes locais.
Como conclusom desta
alongada, mas necesaria digresom pensamos, podemos sinalar
que sendo polas suas caracteríticas os montes vecinhais en
mao comun bens objectivamente comunais (ainda que a titularidade polas razons antes ditas
nom seja de un Ente local, senom de un grupo social) e tendo
un destino objectivamente idéntico ao dos bens comunais, non
cadra co principio constitucional de igualdade que estes resultem non sujeitos ao imposto de
sociedades e os outros venham
gravados co mesmo, só porque
razons de desfase organizativo
local, segundo os territorios de
Estado, estabelezan entre eles
diferencias puramente formais.
III
Permitese-nos para fechar esta
colaboraçom aludir, moito polo
ligeiro, a algunhas facianas de
interesse a respeito dos bens de
que estamos a tratar.
En primeiro termo, a precisom sobre quem podem ser titulares dos mesmos dentro do grupo
social de que se trate. Sabido é
que o artigo 3 da Lei galega sobre
estes montes exige, entre outros
requisitos, o de que o titular desenvolva “algunha actividade relacionada con aqueles” e que éste
pronome interpreta-se diferentemente; así, uns ven-o referido aos
vecinhos titulares (aos que o precepto cita no comem da sua redacçom) no entanto, outros pensan-o referido aos montes, que é
do que trata o preceito em conjunto. Nós partilhamos por exigencia da lógica gramatical com
esta última postura; agora bem,
isso nom pode levar a conclusom

‘É urgente
a actuaçom
administrativa
sobre
os montes
em estado
de abandono,
fazendo un
planeamento
sobre os
mesmos, com
estabelecimento
de trámites e
praços para
o desenvolvimento
temporal
de aquel”

de que para ser comuneiro digamos legal, hai que se-lo antes de
feito, pois tal conclusom nom resulta racional. Por tanto, sobardando a interpretaçom gramatical
pola finalística do preceito, temos
de pensar que o querido polo legislador é que o futuro comuneiro
tenha unha implicaçon persoal e
de actividade social co grupo que
o faga merescente de ser incluível no mesmo em todas as fazianas, tamén polo mesmo na relativa aos montes. Conhecimos casos na nosa nenez de aceitaçom
no aproveitamento do monte ao
mestre da parroquia, e con toda
aquiesciencia e naturalidade por
todos os vecinhos.
Outro particular a fazer menta é o da inscripçom dos montes
no Registo da Propriedade que
por gratuita debería ser obligatoria, pois é o medio de garantía (e
nom só de publicaçom como é a
funçóm dos Registos administrativos) para defender a titularidade e mesmo as presunçons das
características físicas do monte,
singularmente as estremas ou
linhas demarcatorias do mesmo.
Conviría exigir, para a inmatriculaçom de predios asurcanos co
monte vecinhal a previa comunicaçom disso polo Registrador á
Administraçom competente.
Ao fio disto, pensamos que
un dos labores mási rendiveis
desse Conselho de Montes de
Galicia de que falam, como dixemos, as Conclusions do III Congreso de Direito galego e para
evitar litigios colectivos por veces interminaveis, sería conveniente por-se a fazer o derrego
dos límites fisicos dos montes no
que houvesse algunha imprecisom nesse aspecto; exigindo, a
jeito preventivo no momento da
clasificaçóm, unha planimetria rigurosa, por exemplo sobre mapas
do Instituto oficial.
É de razom que se suprima
por improcedente a referencia que
a Lei de ordenaçom urbanistica e
de protecçom do meio rural da
Galicia fai no artigo 32.2.b) a unha possivel desafectaçom do
monte pola Administraçom competente, assi como a mençom á
protecçom urbanística do mesmo
só por raçom de carácter forestal,
esquecendo assim as moitas outras que poida presentar.
É urgente a actuaçom administrativa sobre os montes em
estado de abandono, fazendo un
planeamento sobre os mesmos,
com estabelecimento de trámites
e praços para o desenvolvimento
temporal de aquel; sem perjuiço
de devolver a gestom aos propietarios em canto oferece-sem
garantías de unha actuaçom ajeitada pola sua parte.
E para rematar e como corolario do exposto semelha conveniente sinalar que o aspecto tuitivo da Administración sobre estes
montes nom debe reducir-se, vistos os elementos de caracter social que acompanhan aos mesmos; agora bem, debe-se estabelecer um silencio positivo nos casos de falta de resposta da Administraçom nos casos de intervençom desta; com isso evitaríase calquera classe de retardamento na gestom do monte.♦
GONÇALO DE LA HUERGA
é maxistrado do Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia.
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Usurpación, resistencia e restitución
Os montes veciñais durante o Franquismo (1939-1975)
EDUARDO RICO BOQUETE

D

Durante o
franquismo
non cesaron
os conflitos
pola
propiedade
do monte.

espois da Guerra Civil, e
seguindo os ditados da política económica de carácter autárquico implantada
pola Ditadura, deuse comenzo a unha política forestal que
ía facer da repoboación dos montes veciñais o eixo principal de actuación. Deste xeito, a política forestal foi, sobre todo, unha política
de plantacións. Así, a repoboación
convertíuse no elemento central
da actividade dos técnicos, aínda
que algúns forestais cuestionaron
dita tendencia, e dou lugar a un
proceso no que se atendeu máis
aos aspectos cuantitativos que á
calidade das masas creadas, ademais de non ter en conta os dereitos dos propietarios de montes veciñais, cuxos predios foron literalmente usurpados polo Estado. Esta actuación tivo consecuencias
moi negativas no plano socioeconómico e constituiu un foco de
descontento e conflitividade durante toda a etapa.
Neste período, a Ditadura empregouse a fondo para acabar con
aqueles vestixios de comunidade
de bens ou de dereitos, de aproveitamentos mancomunados e de
usufrutos compartidos. Asemade,
non debemos ignorar o contexto
socioeconómico en que se produce a ofensiva do Estado, nun
campo que experimentaba un incremento da poboación que non
tiña precedentes. Diversos investigadores teñen resaltado o proceso
de agrarización e regularización
da poboación activa nos anos posteriores á Guerra Civil, cuestión
ligada á caída dos salarios reais.
Anos de fame, estraperlo e
malestar social como recoñecían
os propios cadros medios do Réximen. Así, en 1941, e segundo os
informes do Jefe Provincial de Falange, en Ourense “los racionamientos se hacen cada vez menos
variados y más reducidos, siendo
la causa principal la no recepción
de los víveres que forman la base
de la alimentación de las clases
media y humilde. La carencia total de legumbres de todo género
ha causado un malestar general”.
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‘As accións
dos labradores
contra política
forestal
comezaron
en 1941 e
persistiron
ata os anos
70, dando
lugar a serios
enfrentamentos
contra
as forzas
represivas”

Situación que apenas tiña cambiado en 1945, ano no que se experimentou unha elevación extraordinaria dos prezos mentras se reducían á metade os cupos dos dous
artigos fundamentais (o aceite e a
fariña), “existiendo por esta causa verdadero descontento”. Nos
municipios costeiros da Coruña
estiveron todo o verán do 43 sen
pan e sen fariña, situación que se
viu agravada en setembro polas
malas colleitas. Ademais do deficiente abastecemento, no 1943 a
poboación rural coruñesa “se quejaba de los métodos utilizados para la recogida de la cosecha,
pues los agentes encargados de la
recogida (requisa) de los productos proceden en muchas ocasiones con extraordinaria dureza,
dando lugar a situaciones de ex-

tremada tensión”. A isto habería
que engadirlle o mantemento dos
cupos de entrega iguais ou superiores aos de anos anteriores. En
setembro, todos os xefes locais de
Falange reclamaron contra a imposición duns cupos a todas luces
excesivos, “pues su mantenimiento puede originar, podemos decirlo casi con certeza, una serie considerable de problemas de orden
público”. En canto a Pontevedra,
o malestar da poboación tamén se
relacionaba “con la requisa de
ganado y la intervención de la
patata”, e aínda en 1948 a relación de problemas da provincia
comezaba falando do mal abastecemento, do mercado negro e da
presencia da tuberculose.
Pois ben, considerando este
contexto é fácil supoñer o papel

que ían xogar os veciñais e o
importante que podía ser o seu
mantemento para a supervivencia daqueles sectores sociais
máis desfavorecidos, que non
dispoñían da terra necesaria para garantir o seu sustento.
Desas necesidades eran conscentes os técnicos forestais, se
ben non todos estaban dispostos
a rebaixar as pretensións repoboadoras. A mediados dos anos 40,
o enxeñeiro do Distrito Forestal
de Ourense analizaba con precisión o papel dos terreos a monte
na vida das poboacións: “Si la
tierra cultivable no basta para
alimentarlos, forzoso es que recurran a los bienes comunales
para complementar el abasto
que precisan, y sobre todo, como
medio para lograr la capacidad
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adquisitiva indispensable para
satisfacer rentas, contribuciones,
igualas, calzado y vestido”.
Nesa mesma liña de argumentación, o seu colega do Patrimonio, tamén destinado en Ourense,
afirmaba que antes de iniciar calquer actuación nos montes galegos era imprescindíbel asegurarlle
ao campesiño os medios para o
mantemento do gando, posto que
a repoboación suporía a perda, ao
menos por un tempo, dos pastos e
esquilmos en boa parte dos montes. O forestal estimaba que a Administración debía suministrar
aos labradores un sustituto daqueles aproveitamentos, xa que, de
non facelo así, “Sobreviene la
emigración del campesino, por
falta de animales y abonos”.
Dous anos despois, en 1946,
Julián Echenique, enxeñeiro do
Distrito Forestal de Ourense, expoñía as súas consideracións sobre o proceso repoboador e sinalaba a necesidade de respectar os
dereitos de uso e aproveitamento
dos vecinos. En especial, referíase
ao toxo, ao que acertadamente
identificaba como o elemento clave na produción agrícola. Na súa
opinión, o toxo era “Alma y emblema del agro. El tojo es tabú.
No cabe suprimirlo. Hay que respetarlo y propagarlo”. Obviar este feito suporía “Entregar los
campesinos a la desesperación y
las repoblaciones al fuego”. Como xa sabemos, a Administración
non fixo caso de tales advertencias e as negativas consecuencias
previstas polo citado técnico tardaron pouco tempo en aparecer.
Neste contexto tamén adquiren
todo o seu significado as múltiples
e, en moitas ocasións, violentas
protestas contra o proceso de usurpación dos montes veciñais, levado a cabo polo Patrimonio Forestal
do Estado. As accións dos labradores contra as consecuencias da
política forestal comezaron en
1941 e persistiron ata os anos 70,
dando lugar a serios enfrentamentos contra as forzas represivas.
Non foron sucesos illados e puntuais, pois extendéronse por moitos municipios, e tiveron un protagonista colectivo, as poboacións
das aldeas, como o demostra o feito da imposición de multas colectivas a parroquias e as detencións
dos dirixentes máis significados.
A actitude do Patrimonio perxudicou aos desafectos e aos neutros, pero tamén deixou malparados a moitos dos considerados
afectos. Alomenos, así se consideraban os máis de trinta excombatentes de Tuiriz (Pantón, Lugo), que, en 1956, se dirixían ao
Ditador solicitando a súa intervención no pleito que mantiñan
co Patrimonio Forestal. Penosa situación para aqueles que, segundo
a propaganda oficial, habían nutrido los Tercios y Banderas de la
Liberación, e considerábanse incluídos no bando dos vencedores.
Non sería extrano que pasasen a
engrosar as amplas bolsas de poboación que mantiña unha actitude distante fronte ao Goberno, de
cuxa existencia eran conscentes
as altas xerarquías do Réximen, e
á que se referían como esa zona
dilatadísima de indiferentes y sosegados, que solían ser conceptuados como dudosos.
Este feito preocupaba ao Réximen, como se pode apreciar
nalgunhos informes da Dirección

General de Seguridad e da Guardia Civil, acerca da situación da
orde pública en determinadas aldeas. É obvio que a oposición á
política forestal non tiña porque
conlevar ou traducirse nunha actitude de contestación á Ditadura,
se ben, resulta evidente que dita
situación abonaba o terreo para a
protesta e a disidencia. Por outra
parte, aínda non sabemos se teñen existido vínculos entre a oposición política ao franquismo e as
actitudes dos campesiños diante
do ataque aos veciñais.
Non obstante, temos atopado
algunhas referencias na prensa
clandestina ás accións de protesta
contra a repoboación. Por exemplo, a comezos da década de 1950
aparecía en Mundo Obrero, portavoz do Partido Comunista de
España, unha nota sobre a loita
protagonizada polos veciños de
Caaveiro e Rodeiro (A Coruña).
Baixo o título “Los campesinos
defienden sus montes comunales”, o xornal clandestino dos comunistas referíase de maneira
moi precisa ás accións protagonizadas polas mulleres de Rodeiro
“para protestar contra el robo de
los montes comunales”, actuación
que culminou ca detención pola
Guardia Civil dunha boa parte das
veciñas que protagonizaron o enfrontamento cos gardas forestais.
Esta información era totalmente
veraz, pois está plenamente contrastada, aínda que o Patrimonio
Forestal presentaba os feitos de
xeito distinto: “Ya en el año
1950, varios vecinos de Sª Mª de
Rodero presentaron una reclamación colectiva pidiendo la suspensión de los trabajos de repoblación por la misma razón de posesión quieta y pacífica y efectuaron diversos desmanes”.
Neste período a propiedade
veciñal viuse sometida a grandes
presións que non sempre procedían dos Organismos forestais do
Estado, pois tamén había outros
sectores e persoas interesadas en
ampliar as súas posesións ou en
saneala propiedade. Casos deste
tipo, que deron lugar a pleitos
importantes, foron protagonizados, por exemplo, polos residentes das aldeas de Lardeira e Casaio (Carballeda de Valdeorras,
Ourense), por mor de defender os
dereitos de usufruto a perpetuidade (pasto, leñas e bouzas) que tiñan concedidos no monte Serra
Lardeira e Casaio, de máis de
10.000 hectáreas de extensión.
Os heredeiros do Conde de Peña
Ramiro estaban convencidos de
que, ap firmar o consorcio co Patrimonio e antes de comezar a repoboación, este procedería expulsando os usufrutuarios, o que lles
permitiría recuperar a plena propiedade. Con similar obxectivo,
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un vecino do Carballiño (Ourense), consorciou co Patrimonio
277 hectáreas de terreo, intentando apoderarse dun monte propiedade dos veciños. Pero, tras sentencia da Audiencia Territorial de
A Coruña, o aspirante a gran
propietario tívose que contentar
con 76 hectáreas, pasando as restantes a ser consideradas como
propiedade común e proindivisa
dos veciños demandantes.
Noutros casos era o municipio o que pretendía vender o
monte veciñal co fin de incrementar os seus ingresos, aínda
que a operación non sempre culminaba con éxito. Así se frustrou,
por exemplo, o intento do antiguo municipio de Trasparga,
(agora Guitiriz, Lugo), de vender
o monte pertencente á parroquia
de Sª Mª de Vilar. Neste caso, e
dado que o monte figuraba no
Catálogo de Utilidad Pública, os
veciños recibiron o apoio do enxeñeiro do Distrito Forestal, o cal
tamén propoñía “se diese cuenta
al Ministro de la Gobernación de
lo que está ocurriendo en la propiedad comunal de los montes
públicos de la provincia”, co fin
de frenar unha práctica bastante
habitual despois da Guerra Civil.
Resulta evidente que foi ese
empeño dos veciños por defender
os seus montes, con gran sacrificio económico e humano, un dos
elementos que estivo na base do
cambio de actitude da Administración forestal, que se fixo máis
receptiva á idea de recoñecemento da propiedade veciñal. Dende
logo, sentaron moi mal no Patrimonio Forestal aquelas sentencias de Samos, Aranda, Pedrafita
e outros concellos, nas que se recoñecía o dereito que asistía aos
vecinos como propietarios de tales montes. Asimesmo, nada temían máis os forestais que unha
sentencia que declarase ao Patrimonio como plantador de mala
fe, pois con esas credenciais non
había consorcio posíbel.
Por último, é importante salientar un aspecto que sole quedar un tanto oculto: a importancia que tivo a documentación
escrita na defensa da propiedade
veciñal. En efecto, para conseguir esas sentencias favorábeis
foron de gran valor todos os documentos e “papeis” que moitos
dos membros das comunidades
tiñan gardado con grande celo.
Ben o sabía aquel forestal que
tiña moito interés en que pasase
desapercibido o proxecto de
consorcio, xa que “Si hacemos
surgir papeles abandonados,
porque las gentes los creen sin
valor, podrían surgir derechos
forales y antiguas concesiones
de señoríos y conventos que
acaso fueran un impedimento de
cuidado para nosotros”. Tamén
se decataron do mesmo algunhas comunidades que, tendo enviado os seus documentos á Dirección General de Montes,
nunca lles foron devoltos. En
fin, tratábase desos mesmos papeis que hoxe constitúen un patrimonio documental e que nos
permiten ir coñecendo mellor a
historia dos montes veciñais que
é a historia das comunidades a
eles vencelladas.♦
EDUARDO RICO BOQUETE é profesor
de Historia Contemporánea
na Universidade de Santiago.
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Monte en man común e desenvolvemento rural
XOSÉ ALFREDO PEREIRA MARTÍNEZ

P
O bo estado
do bosque
autóctono
ea
recuperación
da súa
superficie
proporciona
áreas
de lecer de
calidade.

ara falar dos montes veciñais
en man común, compre antes
que os definamos. Para a sociedade rural labrega de onte,
e para moitos veciños/as comuneiros de hoxe, o concepto que
tivo e ten o monte veciñal, non é o
que definen os dicionarios, nin o
que definen as leis de montes, tanto
estatais como galegas.
O monte veciñal non é unha
elevación dun terreo, nin aquela
terra onde existe cuberta vexetal.
O monte veciñal foi (e tamén é),
aquela superficie rústica, non adicada permanentemente ao cultivo
agrario. Xa que logo, pode ser unha elevación do terreo ou non;
pode ter cuberta vexetal ou non.
Deixar claro este concepto de
monte veciñal é moi importante xa
que a súa negación e o argumento
que empregan hoxendía os Xurados Provinciais de Clasificación
para non declaralos como montes
veciñais en man común. Para non
devolverlle os veciños/as comuneiros, os seus lexítimos donos, as
400.000 Has. susceptíbeis de ser
declarados como veciñais en man
común. Os Xurados Provinciais de
Clasificación alegan que non o fan
porque os montes non teñen aproveitamento forestal.
Deixar claro este concepto de
monte veciñal é moi importante,
pois as leis que están impondo sobre os montes veciñais en man
común, tanto estatais como galegas, baséanse no monte como
sinónimo do forestal. Deste xeito,
non admiten como usos dos montes veciñais, aqueles que si o son;
usos como poden ser os eólicos,
os extractivos, os relacionados
coa industria agroalimentar...
Os montes veciñais en man
común son unha propiedade privada, pero colectiva. Son, xa que
logo, unha propiedade especial,
son “outra forma de posuír”. Os
diversos usos das funcions clásicas e tradicionais, desenvolvidos
de xeito integrado, compatíbeis e
interrelacionados (é dicir, de xeito sustentable), por ser precisamente o monte veciñal unha propiedade especial, xeran outras
importantes funcións como son:
mellora da calidade de vida de
xeito colectivo, xeración de emprego, evitar a despoboación do
mundo rural, cohesión social,
participación veciñal... É dicir,
que o monte veciñal en man común adquire unha características
de ben social, de ben común.
Non é de extranar pois que intereses económicos e especulativos, dende hai algún tempo, amparados baixo o paraugas do Goberno galego, levan tentando destruír
este tipo de propiedade veciñal
(propiedade de tipo xermánico),
para poder proceder ao seu reparto
e a súa privatización, entendendo
esta no concepto romano. Estas
grandes cantidades de terra, din
eles, non poden estar en mans dos
veciños/as comuneiros.
Novas formas
en vellos sistemas
Historicamente, os diversos usos
dos montes veciñais en man común estaban integrados no com-
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plexo agrogandeiro. Isto significaba que os montes veciñais
eran medio de vida e xa que logo, producíase unha simbiose
entre monte e veciñanza (daquela comunidade rural labrega). Os
veciños/as vivían a carón do
monte. O monte era útil.
Cos procesos históricos que
padeceu o monte veciñal en man
común (individualización, desamortización, forestación, usurpación polas Administracions do
Estado), os montes veciñais en
man común modificáronse radicalmente. Os montes veciñais
que reciben os veciños/as comuneiros, logo da súa recuperación
nos anos das décadas dos 70 e 80
do século pasado, chegan nun
50% en estado de abandono (as

‘As leis que
están impondo
baséanse
no monte
como
sinónimo
do forestal e
non admiten
usos como
os eólicos,
os extractivos,
os relacionados
coa industria
agroalimentar...”

piores terras), e o outro 50% forestado en rexime case de monocultivo (as mellores terras).
Os montes veciñais chegan
cun modelo absentista e produtivista que provocou unha reconversión salvaxe destas terras. Pasouse
da multifuncionalidade a un monocultivo caracterizado por ser escasamente rendíbel en termos financeiros, ser ineficaz para configurar un patrimonio diversificado
e sostíbel e por eliminar as outras
funcións que todo monte debe
cumprir, a social e a medioambiental. Un modelo de monte que
se levou adiante mediante sucesivas políticas repoboadoras que
provocou enfrontamentos cos intereses da poboación do medio rural.
Unha política repoboadora que se

executou con especies de crecemento rápido, esquecendo totalmente as frondosas; especies de
crecemento rápido, que se ben a
curto tempo poden dar cartos, non
favorecen a industria da transformación da madeira e son incompatíbeis co papel ambiental e social
que estas terras deben cumprir. De
tal xeito que o monte veciñal en
man común deixa de ser medio de
vida e a simbose monte-veciñanza
está rachada. O monte veciñal xa
non é útil. Os veciños/as comuneiras, viven de costas ao monte.
Compre voltar a lograr que o
monte veciñal sexa medio de vida.
Compre restablecer a simbiose
monte-veciñanza. Compre que os
veciños/as comuneiros vivan de
novo a carón do monte. Certamente, con esta proposta non estamos a inventar nada. Só estamos
propondo novas formas en vellos
sistemas (a historia non pode volver atrás e arrancar do mesmo lugar). Estamos a propor cambiar
comunidade rural labrega de onte,
por veciños/as comuneiros de hoxe; relación monte veciñal-complexo agrogandeiro de onte por
unha nova relación do monte veciñal en man común. E en ambos
e dous casos, mantemos as mesmas constantes, isto é, medio de
vida e simbiose monte-veciñanza;
e, xa que logo, fixación da poboación no medio xeográfico.
Relación monte veciñal
desenvolvemento rural
O futuro do monte veciñal en man

Na defensa da función ecolóxica do monte
ALFREDO LOPEZ FERNANDEZ
Bidueiros cimeiros!
Pena das Augas!
Xardois teixos
Rebolos tocos das faias derrubadas!
Camiño da Veneira!
Carreiro de dez regueiros!
Cereixas do carnabudo! Abroias abrairas
Pincheiras e pincheiras
/
EIQUI sempre foi bosco.....
Os eidos, 1981. Uxío Novoneira

O

bosque atlántico é unha estrutura forestal típica dos
montes da nosa latitude. Representa o final dun proceso
de sucesión que comeza coa
instalación vexetal nun solo empobrecido continuando posteriormente toda unha serie sucesiva de comunidades vexetais ata chegar ao
bosque maduro, clímax ou óptimo
biolóxico. Este tipo de estruturación vexetal, resultado dunha lenta
sucesión natural, inicia a súa expansión peninsular hai uns dez mil
anos, logo da última glaciación.
Unha vez retirados os xeos, o aumento da temperatura planetaria
propiciou a preponderancia do bosque na fachada atlántica e cantábrica da Península Ibérica. Mais, can-

do falamos de bosque non falamos
dunha unidade, senón dunha composición variabel de asociacións forestais en que poden contabilizarse
até 28 asociacións con estrutura forestal, dende o bosque relicto de
montaña do Courel, composto de
faias, carballos, teixos, bidos e
mesmo acebiños, até a carballeira
occidental, con sobreiras que amosan unha clara influencia do clima
mediterráneo, do sur de Galicia.
A biodiversidade do bosque
pode comprender de sesenta a máis
de cen especies, cunha variedade
que coexiste no plano horizontal ou
vertical e vai dende os fentos até as
frondosas, pasando polo mato e
mesmo as coníferas. Esta flora, e a
fauna que alberga, manteñen unha
diversidade de interaccións que
contribúen ao mantemento do equilibrio ecolóxico, aínda que este estado de clímax (bosque maduro)
mantense en contados espazos, dado que son diversos os motivos que
levan ao retroceso, é dicir, a etapas
precedentes na sucesión ecolóxica
(pragas, incendios, catástrofes naturais, antropización, etc.).
Dende as etapas máis temperás
da humanización, o monte pasou a
ser un recurso produtivo na economía social da poboación humana

chegando a producirse grandes modificacións na súa estrutura. A explotación forestal foi historicamente
moi agresiva, nun primeiro momento conlevou unha intensa presión
pola utilización os mellores solos
para usos agrarios e gandeiros, mediante a deforestación e instalación
de cultivos e prados, posteriormente
polo uso da madeira como fonte
enerxética, até moi recentemente, e
para outros usos de explotación masiva como a obtención de materia
prima para construción naval, expansión do camiño de ferro e impulso da revolución industrial. Dende hai uns centos de anos o bosque
foi retrocedendo e foi quedando a
penas en lugares inaccesíbeis de
montaña ou zonas esgrevias, nos
vales e vagoadas, mesmo perdendo
a condición de bosque por mor da
súa limitada extensión.
A erosión pola perda da cobertura vexetal e a perda da calidade do
solo e de refuxio para outros estratos
vexetais levou a que, xunto coa regresión do bosque, se dera paralelamente unha perda de diversidade
biolóxica de toda a flora e a fauna
asociada. Deste xeito o bosque mudou a súa fisonomía e o nome, pasando a ser un terreo baldío onde o
monte baixo era predominante.
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común pasa por camiñar decontado cara un monte multifuncional
axustado en primeiro lugar ás demandas dos veciños/as comuneiros e en segundo lugar ás demandas da sociedade en xeral. Para lograr este obxectivo, a nova relación que ten que establecer o
monte e co desenvolvemento rural
(e tamén local xa que nas cidades
galegas tamén hai montes veciñais
en man común). Esta nova relación monte veciñal-desenvolvemento rural, aínda que buscando a
compatibilidade e a integración de
todos os seus usos, terá que basearse nun ou dous usos concretos,
xa sexan agrogandeiros, forestais,
aproveitamento da biomasa, aproveitamentos extractivos, fomento
do turismo rural e natural... E ademais, esta multifuncionalidade do
monte veciñal, ten que producir
valor engadido que favoreza a fixación da poboación na zona de
influencia do monte.
Establécese daquela a relación
monte veciñal co que uns autores
denominan economía local e outros economía social. En todo caso,
economía asentada no medio, que
implica as poboacións nos seus
proxectos, que reforza o desenvolvemento da zona e que reforza a
identidade das poboacións. Para
desenvolver esta nova relación débense ter en conta varios aspectos
como son: as características morfolóxicas e a vocación do monte, a situación xeográfica e humana da
zona de influencia do monte e sobre todo, a decisión dos veciños e
veciñas comuneiros expresada democráticamente en acordo asambleario. Evidentemente esta decisión debe darse dentro dun marco
socio-político-económico, dentro
dunha ordenación do territorio e
dentro dunha ordenación de uso

ecolóxica do monte

O LOPEZ FERNANDEZ

Este foi o cenario no que fai
aparición o monocultivo como
modelo dunha nova explotación
forestal que precisaba dunha grande cantidade de materia prima de
crecemento rápido, esquecéndose
da estrutura do bosque orixinario e
das consecuencias que este cultivo
intensivo puidera xerar a nivel ambiental. A introdución de especies
foráneas coma o eucalipto ou as
acacias modificou, xa non só a estrutura do bosque, senón a propia
paisaxe e mesmo o clima.
A prol das funcións
ecolóxicas do monte
As funcións ecolóxicas do monte
poden resumirse en catro puntos
fundamentais que son o aproveitamento da luz, o ciclo da auga,
a circulación de nutrintes e a
consecuencia da complexa da
actividade biolóxica neste peculiar ecosistema.
Na actualidade as CCMM como xestoras do monte comunal, teñen a responsabilidade de ser conscientes desta importante función do
monte, e deben tratar de potenciala
como base para a recuperación e a
conservación do ecosistema como
garantía para o aproveitamento

das terras. Agora ben, dentro destas
coordenadas, os veciños/as comuneiros son os únicos que teñen que
planificar, administrar e xestionar
os seus montes. Os montes veciñais en man común, eses bens de
gran valor social, ecolóxico, económico e cultural, non poden ser planificados, administrados e xestionados por elementos alleos os veciños/as comuneiros
Dentro desta nova relación
monte veciñal-desenvolvemento
rural, sería un grande erro, considerar o monte como a solución con
maiúsculas. O desenvolvemento
do monte por si só non chega. O
monte veciñal ten que ser unha das
pezas para ese desenvolvmento rural e local. Se o desenvolvemento
dos usos do monte non van unidos
a unha política de infraestruturas e
de servizos que faga atractiva a vida no medio rural, o monte por si
só non fixa poboación. Se como
acontece agora, os traballadores/as
do sector monte, son traballadores/as de segunda categoría e en
precario (rexime de cotización no
rexime agrario, traballo moi temporal) , o monte por si só non fixa
poboación. Se a fiscalidade nos
montes veciñais en man común do
mundo rural séguelle roubando o
25% dos ingresos dos seus montes,
o monte por si só non fixa poboación. O Imposto de Sociedades
aplicado aos montes veciñais en
man común, é inxusto para todas
as comunidades de montes. Pero
para as comunidades de montes do
rural éo aínda máis. Porque impide
que a totalidade dos ingresos dos
seus montes sexan para beneficio
dos veciños e veciñas comuneiros
co cal estaríamos axudando a fixar
poboación no medio rural . Se o
goberno galego para o desenvolvemento dos usos do monte segue

multifuncional de todos os seus recursos (forestais, gandeiros, alimentarios, etc.), facendo ademais
unha defensa a ultranza desta función mesmo diante das administracións encargadas de velar polos intereses xerais, ao menos en teoría e
na legalidade, e que chegan en ocasións a contradicir estes pricipios
fundamentais do desenvolvemento
sustentábel que din promocionar a
través dos documentos oficiais.
Os labores que se deben levar a cabo na defensa desta función ecolóxica deben ser:
■ Mantenemento da biodiversidade vexetal e faunística
■ Recuperación e expansión
dos bosques de ribeira, vexetación de montaña e relicta.
■ Potenciación da variedade de
sistemas do monte, controlando,
parcelando e limitando o monocultivo de pino e eucalipto, mesmo
con tendencia a reducilo e substituílo por outra cobertura forestal.
A mellora da función ecolóxica ten varias vertentes:
O aumento da diversidade
permitirá diversificar a produción
e explotación como gandeiría
extensiva, gando ceibe, cogumelos, mel, madeiras de calidade,
explotación forestal, etc.
O bo estado do bosque autóctono e a recuperación da súa superfice proporciona áreas de lecer
e esparcemento de calidade, potenciando o achegamento da sociedade ao medio, así como opor-

apostando por empresas de tipo
feudal (empresas de fóra-castelo,
que na época das subvencións-renta, vai o mundo rural a recadar para
logo voltar a fóra-castelo), o monte
por si só non fixa poboación. Se
ante algúns usos do monte, como
poden ser os eólicos, o Goberno
Galego, declaraos como de utilidade pública en detrimento dos intereses das comunidades de montes,
o monte por si só non fixa poboación.
É importante pois que os veciños/as comuneiros, á hora de
decidir como levar adiante o desenvolvemento de todas as potencialidades dos montes, debatan
desenvolvelos como propia comunidade de montes ou empregando o sistema de traballo cooperativo. Dado que entre comunidade de montes e traballo cooperativo, danse diversas similitudes
como poden ser: os propios veciños/as comuneiros poden ser socios/as cooperativistas, en ambos
e dous sistemas, os rendementos
económicos invístense no mesmo
lugar da actividade, identifícase o
monte como xerador de emprego,
xérase traballo no mesmo lugar
onde se asenta o monte...
A política
de montes necesaria
Lograr de contado un monte
multifuncional. Lograr que todas
as potencialidades dos montes
veciñais se desenvolban racionalmente. Lograr que este desenvolvemento integral se relacione co desenvolvemento rural
e local, e ao mesmo tempo se faga de xeito sustentábel. Lograr
este tipo de monte require unha
política de montes adecuada. E a
política actual de monte non o é,

tunidades para a recuperación faunística. Esta mellora incide de xeito moi positivo no mantenemento
do ecosistema para as xeneracións
futuras que son as verdadeiras posuidoras da terra que pisamos.
O bo estado do monte e a ordenación, tanto das áreas forestais explotábeis como o resto,
permite un desenvolvemento
sostible, ben pola xestión dos recursos como pola inversión social que supón o propio monte
como tal e os seus beneficios.
Aproveitamento dos recursos
de xeito sustentábel
A maquinaria de explotación dos
recursos do planeta precisa dun
axuste para impedir que se agoten
aqueles que son limitados e para
xestionar adecuadamente os que
son renovábeis. O aproveitamento multifuncional do monte precisa de mecanismos que garantan
unha xestión adecuada (plan de
ordenación do monte) e tamén
que o consumidor sexa coñecedor
de que a explotación do produto é
sustentábel (certificación), como
garantía indirecta das funcións
ecolóxicas do monte.
A Certificación Forestal é
unha ferramenta de mercado que
cumpre estas características garantindo ao consumidor que a
madeira ou calquera outro produto forestal (cortizo, resinas...)
procede dun bosque xestionado

‘A nova
relación monte
veciñal /
desenvolvemento
rural,
aínda que
buscando a
compatibilidade
e a integración
de todos os
seus usos, terá
que basearse
nun ou dous
concretos,
xa sexan
agrogandeiros,
forestais,
aproveitamento
da biomasa,
aproveitamento
extractivo,
fomento
do turismo
rural e
natural...”

máis ben é todo o contrario.
As Administracions Públicas
teñen que abandonar o papel subsidiario na simple demanda de
madeira de dúas ou tres especies
en apoio exclusivo do mercado.
Teñen que deixar de colaborar na
destrución do aspectos multifunionais que sempre tiveron os
montes veciñais en man común.
As Administracions Públicas
teñen que levar adiante unha política de montes que teña en conta as
opinións de todos os sectores implicados, aínda que sexan dispares
(no debate do anteproxecto da lei
de montes de Galicia, o 40% de todas as enmendas presentadas polos
sectores implicados, solicitaban
que se definisen os montes veciñais en man común como un tipo
de propiedade á par da propiedade
pública e privada, sen embargo, a
Consellería de Medio Ambiente fixo caso omiso de este amplo consenso). As Administracións Públicas teñen que levar adiante unha
política de montes transparente na
súa xestión, deixando atrás liortas
internas para concentrar o seu esforzo en poñer en práctica o socialmente acordado.
Agora ben, nesta política de
montes adecuada, os veciños/as
comuneiros tñen que ter a súa
cuota de participación. Porque
non o esquenzamos, pero que
tampouco o esquenza ninguén, os
veciños/as comuneiros son os
únicos que teñen direito a planificar, administrar e xestionar os
seus montes veciñais. E tamén teñen o direito democrático de votar. Non en ván, son o elemento
dinámico do sector monte.♦
XOSÉ ALFREDO PEREIRA MARTÍNEZ é
presidente da ORGACCMM
(Organización Galega de
Comunidades de Montes).

de xeito responsábel e sostíbel.
Unha adecuada certificación
forestal debe cumprir os seguintes
requisitos: que sexa participativa e
cumpra o equilibrio de intereses
(social, económico e ambiental),
que sexa un proceso transparente,
que esixa o cumprimento duns estándares de mínimos ambientais e
sociais verificábeis no monte e
contrastados cunhas inspeccións
independentes, que sexa un proceso voluntario e que supoña un
compromiso activo do propietario
forestal coa xestión responsábel,
que sexa de aplicabilidade global,
ao igual que o é o mercado.
O sistema de certificación forestal FSC (Forest Stewardship
Council/Consello de Administración Forestal), auspiciado por 25
países no ano 1996, é o único sistema existente na actualidade que
pode ser críbel, transparente e democrático, está apoiado pola Organización Galega de Montes en
Man Común, así como polas organizacións de conservación, desenvolvemento, comercio xusto e
sindicatos. Este sistema ten dez
principios e cincuenta e seis criterios que teñen carácter xeral, e se
require o seu cumprimento para
obter a certificación.
Existen outros sistemas de certificación, entre o que se atopa o
PEFC (Pan European Forest Certification / Certificación Forestal Pan
Europea), de recente aplicación e
promoción en Galiza auspiciado

pola administación e afíns. Este sistema non garante unha xestión forestal encamiñada cara á sustentabilidade pois non é mundialmente
aceptado, non se basea no cumprimento duns mínimos comúns que
engloben os aspectos ecolóxicos e
sociais básicos da xestión forestal e
os seus procesos de participación
nin son transparentes nin garanten o
equilibrio de intereses sociais, económicos e ambientais.
Hai que ter en conta que a xestión forestal sustentábel é un obxectivo a acadar en calquera monte e a certificación non deixa de
ser un instrumento de promoción
de mercado, anque poida desempeñar un papel importante no fomento da xestión forestal sostíbel.
A pesar do debate actual sobre os
sistemas de certificación compre
destacar que calquera certificación
exixe a posta en marcha de plans
de xestión do monte, polo que este
requisito pode ter consecuencias
moi positivas sobre a redacción de
proxectos de ordenación e as súas
correspondentes revisións anuais,
facendo fincapé na medida en que
se poida na mellora da función
ecolóxica do monte, que por moi
alterado que pareza ou por moi diferente que se nos asemelle ao orixinario bosque atlántico, o monte
sempre cumpre esta función.♦
ALFREDO LÓPEZ FERNÁNDEZ
é Biólogo e membro da Comunidade
de Montes de Peitieiros.
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O recoñecemento da
propiedade,
con ser
esencial,
non significa
unha
recuperación
íntegra do
réxime
veciñal
‘tradicional’
a todos os
efectos.
PACO VILABARROS

O peso do pasado
na construción dun difícil futuro
XESÚS BALBOA LÓPEZ

A

historia contemporánea,
desde a implantación do
Estado liberal aló polo primeiro terzo do século
XIX, foi vivida contra corrente polos montes veciñais galegos. Enfrontados a unha lexislación que non recoñecía o carácter privado e colectivo da súa
propiedade, víronse xuridicamente indefensos, metidos no
gran saco da propiedade pública
e coa súa titularidade depositada
a efectos legais nos concellos.
Tal agresión legal foi acompañada desde as últimas décadas do
oitocentos polo permanente intento de controlar a xestión por
parte da administración forestal
española, o que supuxo a confrontación entre dúas formas diferentes de concebir o monte: a
propia dos labregos, que tiña ao
monte como parte integrante do
sistema agrario e soporte da súa
actividade agropecuaria (espazo
para o pasto, subministrador de
materias primas para a elaboración do indispensábel estrume co
que fertilizar as terras de labor),
e a que viñeron traer os enxeñeiros de montes, que vían exclusivamente neses amplos territorios
unha inmensa reserva forestal
que cumpría repoboar, marcando
unha clara fronteira entre espazo
agrario e espazo forestal.
A inseguridade na propiedade e a inxerencia administrativa
na xestión fixeron que as propias
comunidades campesiñas levaran adiante un proceso de reparto e individualización dos montes no que sucumbirían a maior
parte das superficies veciñais; se
a mediados do século XIX podemos estimar que os montes veciñais ocupaban en Galicia preto
de dous millóns de hectáreas,

‘1968 marca
o inicio dunha
especie
de camiño
de volta
na historia
da propiedade
veciñal.
A lei
de montes
veciñais dese
ano supuxo,
de entrada,
unha vitoria
moral para as
comunidades
veciñais,
xa que
por fin se lles
recoñecía
a titularidade
sobre
os montes”

cen anos despois só quedarían
menos de 700.000.
Se a individualización das terras de propiedade colectiva marcou a historia dos montes galegos
ata a guerra civil, a ditadura franquista sinalaría o punto de chegada da desnaturalización xurídica e
da intervención administrativa sobre a propiedade veciñal. Desde a
década de 1940 fixéronse efectivas
tanto a usurpación da propiedade
como o sometemento dos montes
veciñais aos ditados da administración forestal (enténdase Patrimonio Forestal do Estado), en forma
de repoboación forestal masiva
dos espazos colectivos supervivintes a anteriores vagas individualizadoras. A aplicación desta política supuxo, amais da perda da propiedade, a expulsión dos veciños
dos seus montes e a segregación
traumática destes do complexo
agrario. O agrario e o forestal eran
xa mundos ben separados, e as explotacións agrarias tiveron que sobrevivir sen os recursos fornecidos
polo monte, que ata entón foran
esenciais para a reprodución das
economías labregas.
Así as cousas, 1968 marca o
inicio dunha especie de camiño de
volta na historia da propiedade veciñal. A promulgación nese ano da
lei de montes veciñais supuxo de
entrada unha vitoria moral para as
comunidades veciñais, xa que por
fin se lles recoñecía a titularidade
sobre os montes. A situación actual debe ser entendida a partir desa disposición legal, completada e
modificada despois por outras dúas leis, as de 1980 e 1989, sendo
esta última a que regula na actualidade os montes veciñais en man
común. En positivo, a lei de 1968
e o seu regulamento de 1970 deron
paso a un proceso de clasificación

de montes, que se desenvolveu no
esencial entre a segunda metade
dos anos setenta e os primeiros oitenta, pero que proseguíu nos anos
posteriores e que aínda hoxe non
parece ter rematado completamente. O feito de que a día de hoxe estean recoñecidas máis de 2.800 comunidades sobre unha superficie
de 670.000 hectáreas é, sen dúbida, o dato esencial dese camiño de
volta comezado en 1968. Mais a
recuperación da propiedade foi un
proceso moi problemático, e con
resultados seguramente diferentes
aos agardados nesa epopeia da loita pola propiedade dos montes. Para comprender cabalmente o que
acontece hoxendía debemos atender aos obxectivos e efectos da lei
de 1968 e sinalar os principais problemas que afectan ás comunidades que foron capaces de recuperar
a propiedade dos seus montes.
A lei de 1968 debe ser entendida no contexto dun réxime ditatorial como froito de tensións
internas dentro do aparato franquista, tensións entre intereses
diversos que ao cabo deron o
triunfo a aqueles que pretendían
garantir a viabilidade da política
repoboadora. Unha política que
por aquel entón pasaba malos
momentos, dadas a masiva resistencia social á que se enfrontaba,
a dificultade de atopar novos
montes “consorciábeis” e a acumulación de procesos xudiciais
que tendían a outorgarlles a razón aos veciños, contra os designios do conglomerado PFE-Concellos-Deputacións. A lei pretendía na medida do posible unha
reconciliación coas comunidades, recoñecéndolles a titularidade das terras e a participación
nos beneficios da empresa repoboadora; tentábase así poñer fin

a unha resistencia que estaba a
dificultar enormemente a obra
dos enxeñeiros de montes. Pero
tamén era obxectivo da lei garantir a exclusividade da obra repoboadora. Non se abre, máis que
de xeito anecdótico, a posibilidade de compatibilizar o aproveitamento forestal con outros de carácter agrogandeiro, nin se poñen
en cuestión os fundamentos da
política forestal do réxime en
Galicia. Ao cabo, no debe da lei
de 1968 cómpre anotar a esclerotización do uso dos montes veciñais, pois non foi capaz de activar e racionalizar a política forestal, nin permitiu a reintegración no sistema agrario de moitos montes nos que tal cousa era
posíbel en termos produtivos, nin
tampouco foi quen de abrir vías
a novos posíbeis usos; e dado
que a pesar da recuperación da
titularidade a resistencia á repoboación non mermou, a lei do 68
acabaría conducindo a un fracaso
múltiple, tanto dunha opción forestal minimamente racional como de calquera outra posibilidade produtiva dos montes veciñais. Por último, hai que sinalar
que o recoñecemento da titularidade veciñal non supuxo entregar ás comunidades a posibilidade real de xestionar autonomamente os seus montes, pois se
mantivo a súa suxeición á administración forestal e unha difusa
pero efectiva vinculación aos
concellos na xestión dos montes.
Habería que agardar a 1980
para que unha nova lei eliminara esas trabas e abrise realmente
a vía para unha xestión veciñal
dos montes completamente autónoma: nese ano perderon as
súas competencias os servicios
forestais e desaparecía a vincu-
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lación da xestión aos concellos,
ao tempo que se abría o camiño
para que as comunidades puidesen rescindir os consorcios coa
administración ou convertilos
na máis favorábel figura que para os intereses veciñais representaban os convenios. E en
1989, anos despois de que as
competencias en materia forestal fosen transferidas á comunidade autónoma, promulgouse a
norma pola que hoxe se rexe os
montes veciñais de Galicia.
Con estes antecedentes, coido
que estamos en disposición de
presentar algúns dos maiores problemas que aqueixan hoxe aos
montes veciñais e ás comunidades propietarias, e que son produto desa historia recente que vimos de presentar tan someramente. Vaia por diante que existen
comunidades que a día de hoxe
están a xestionar os seus patrimonios veciñais de xeito bastante
eficiente e que amosan un nivel
de dinamismo considerábel. E tamén que os montes veciñais presentan notábeis diversidades en
canto a posibilidades produtivas.
Pero prestaremos máis atención
aos parámetros que mellor representan a tónica xeral, nunha situación que dista moito de ser a
desexable ou a que cabería agardar hai tres ou catro décadas, e
que convirten ao abandono ou á
mala xestión dos montes en situación hoxe dominante.
En primeiro lugar, convén
anotar que o recoñecemento da
propiedade, con ser o elemento
esencial dese camiño de volta
encetado en 1968, non significa
unha recuperación íntegra do réxime veciñal “tradicional” atodos os efectos. Secularmente, a
xestión veciñal, sendo colectiva,
non pode ser tida por democrática, pois non todos eran iguais nin
tiñan o mesmo peso dentro da
comunidade; tampouco podemos
considerar igualitario o aproveitamento do monte, pois era feito
por cada comuneiro en función
das necesidades e capacidades da
súa casa e da súa explotación
agraria, aínda que respectando as
disciplinas colectivas; e tampouco os beneficios tiñan un carácter
colectivo, xa que o seu obxectivo
era facilitar a reprodución das
explotacións familiares individualmente consideradas. Na actualidade, a lei esixe democracia
na xestión, igualitarismo entre os
veciños á hora de beneficiarse do

monte, e destinar unha parte ao
reinvestimento e á realización de
melloras de carácter comunitario. Non podemos, en consecuencia, identificar plenamente o
réxime veciñal actual co “vello”.
E na medida en que as comunidades saiban adaptarse aos novos
marcos, estarán en mellores condicións para xestionar adecuadamente os seus patrimonios veciñais. Iso é o que ocorre nalgúns
casos ben estudiados do sur da
Galiza atlántica, pero non é o
máis frecuente: perviven comunidades máis ou menos ligadas
aos vellos usos, en comarcas interiores nas que o monte aínda
presenta un aproveitamento gandeiro relativamente importante,
e, sobre todo, son moitas as comunidades que simplemente non
xestionan un monte moitas veces
abandonado, aínda que estean
formalmente constituidas.
En segundo lugar, nin os
montes que foron devoltos a partir de 1968 eran os mesmos que
décadas atrás lles foran usurpados aos veciños, nin tampouco as
comunidades eran as mesmas.
Nos primeiros se producira unha
marcada desfuncionalización
desde o punto de vista do complexo agrario, por mor da súa
conversión en espazos exclusivamente forestais e do xa anotado
desprezo da administración a
consentir unha certa plurifuncionalidade en moitos casos posíbel.
A este respecto, a volta atrás, é
dicir, a reintegración dos montes
ao sistema agrario parece en termos xerais imposíbel, aínda que
se poderían albiscar posibilidades
reais en casos concretos para a
creación de pastizais, a elaboración de adubos naturais para unha agricultura ecolóxica, etc. Estes montes agricolamente desfuncionalizados foron ademais devoltos a comunidades que pouco
tiñan que ver coas de tempos anteriores á guerra civil. Socialmente desarticuladas, a despoboación rural e o avellentamento
demográfico incapacitan a moitas
delas para retomar con folgos e
expectativas suficientes unha
xestión autónoma e eficiente dos
seus montes. Sen ter seguro o reemprazo xeneracional –máis ben
tendo seguro o contrario–, cunha
maioría de comuneiros xubilados, poucos parecen dispostos a
adicarlle á xestión do monte parte do seu tempo, sobre todo cando non se sabe quen serán os be-

neficiarios de actividades que
renderán os seus froitos a medio
ou longo prazo, dado que a titularidade sigue ligada, con bon criterio, á veciñanza; así as cousas,
as opcións son claras: o simple
abandono do monte ou, no mellor
dos casos,a conversión da comunidade propietaria en simple
axente rendista, cedendo a explotación a terceiros. En sentido
contrario, e como é obvio, comunidades dotadas dun bon nivel de
capital humano, sen regresión demográfica, normalmente situadas
en zonas periurbanas, asumen
sen medo a xestión dos seus
montes e os costes que a priori
implica. Pero estas “comunidades-empresa” son minoritarias,
pois o panorama está dominado
polas que simplemente non funcionan ou teñen un comportamento exclusivamente rendista.

XOÁN COLLAZO

Por último cómpre facer algunha mención ás políticas aplicadas sobre os montes veciñais e
aos sectores de mercado interesados na súa explotación. Respecto das primeiras, e agás certas
excepcións puntuais, o predominio das políticas exclusivamente
forestais é innegábel; políticas

‘Habería
que agardar
a 1980 para
que unha nova
lei eliminara
esas trabas
e abrise
realmente
a vía para
unha xestión
veciñal
dos montes
completamente
autónoma”

que ademais representan poucas
mudanzas sustanciais respecto ás
herdadas do franquismo, tanto no
tocante aos criterios técnicos como ao entramado de intereses aos
que serven. Outros ámbitos de
actuación política (promoción de
novos cultivos e aproveitamentos, creación de espazos gandeiros...) estanse quedando en aplicábeis, pero non aplicados. Chama a atención, sobre todo, que
certas políticas activas e innovadoras na Unión Europea no marco das accións para o desenvolvemento rural non teñan en conta
a potencialidade dos montes veciñais, sobre todo naquelas comarcas en que contan con importantes superficies e que normalmente coinciden con áreas deprimidas nas que a promoción do
desenvolvemento debera ser obxectivo prioritario. E o mesmo
podemos dicir das políticas medioambientais.
En consonancia co predominio da política forestal está tamén o seu predominio mercantil.
Sobran aquí, por reiteradas até a
fartura, as referencias á escasa
produtividade e á ditadura dunha
demanda case exclusiva de maderias de baixa calidade: as cousas parecen seguir tal e como alguén as deseñou hai máis de medio século. Quizais a novidade
máis salientábel dos últimos
tempos sexa a aparición da demanda de asentamentos para aeroxeneradores. Mais a produción
de enerxía eólica e a súa relación cos montes veciñais sería
asunto para outro traballo. En
xeral, tanto desde o punto de
vista produtivo como estritamente mercantil, os montes veciñais están sendo infrautilizados, cando non mal utilizados.
Non parece, ademais, que se
estean dando pasos na boa dirección, sobre todo nunha Galicia interior que acolle a maior parte das
superficies veciñais do país e para
as que o porvir semella un muro
ante o cal non se pode facer máis
que deterse. Aqueles montes que
articulaban socialmente á comunidade, permitían a supervivencia
económica das explotacións campesiñas e reproducían de forma
eficiente os recursos naturais, son
cousa dun pasado xa esquecido
ou convertido en teima de historiadores pouco ocupados.♦
XESÚS BALBOA LÓPEZ é profesor na Universidade de Santiago de Compostela.

As Bioinvasións na Galiza
Xurxo Pérez Pintos - Xosé Bouzó Fernández
Os centos de especies que colonizaron Galiza:
a rola turca, o argazo, o visón americano ou a cotorra arxentina.
Tamén a mimosa, o eucalipto ou a perca americana.
Casos da ampla nómina de bioinvasións que sofre a nosa terra e
unha avalacion dos seus riscos certos.

NOS OS GALEGOS – A NOSA TERRA

Os montes
que se
articulaban
socialmente
permitían a
supervivencia
económica
das
explotacións
campesiñas.
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Que representa ENCE na economía de Pontevedra?
XAVIER VENCE
Celulosas
empregaba
a 275
persoas
a primeiros
de ano.

H

oubo un tempo en que
calquer industria, fose do
tipo que fose e tivese as
consecuencias que tivese,
tiña que ser valorada positivamente. Industria e progreso
eran case sinónimos. Afortunadamente eses tempos foron superados. Hoxe, a industria, igual
que calquer outra actividade, debe ser avaliada globalmente. Deben ponderarse de xeito realista
os seus efeitos positivos e os negativos. Aos beneficios privados
para os propietarios de calquer
establecimento compre apoñerlle os beneficios sociais, se os
hai, pero tamén os custos e perxuicios sociais, que os economistas deron en chamar externalidades negativas. Cando se trata
de industrias cun alto índice de
impacto medioambiental estas
últimas poden ser moi elevadas.
A contabilidade privada non as
ten en conta pero a sociedade
–outros sectores produtivos, os
cidadáns en xeral– padecen as
súas consecuencias. Cando se
trata dunha área urbana e moi
poboada está claro que esas externalidades negativas teñen un
alcance e unhas consecuencias
moi superiores a cando se localizan en áreas relativamente apartadas. O que a cidadanía pontevedresa plantexa non é se ENCE

‘Houbo
un tempo en
que calquer
industria,
fose do tipo
que fose e
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consecuencias
que tivese,
tiña que ser
valorada
positivamente.
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progreso
eran case
sinónimos.
Hoxe,
a industria,
como outra
actividade,
debe ser
avaliada
globalmente”

debe estar ubicada en Galiza ou
non senón algo moito máis concreto: se debe aceptarse a sua
presenza indefinida dentro do
espazo urbano da cidade de
Pontevedra ou non. Está claro,
ademais, que unha ría é un ecosistema especialmente sensíbel
e delicado. É lícito, polo tanto,
que a sociedade avalíe os pros e
contras dunha determinada industria. É máis, é un signo de
responsabilidade que as institucións públicas asuman as consecuencias dese escrutinio. Niso
consiste hoxe o progreso: creación de riqueza con responsabilidade social e medioambiental.
Nese contexto é no que debemos situar a valoración da
planta de fabricación de celulosa de ENCE na ría de Pontevedra. Unha ría ao redor da que viven perto de duascentas mil persoas. O que aquí presentamos
non é unha avaliación integral
do seu impacto positivo e negativo –estudo que está por facer–
senón tan só unha contextualización a partires dunha análise da
estrutura productiva da Area Territorial Urbana de Pontevedra
(ATUP).
Baseándonos nas estatísticas
relativas ao emprego por ramas
de actividade económica a nível
municipal facilitadas polo Insti-

tuto da Seguridade Social, examinaremos a importancia real
de cada actividade produtiva en
termos de emprego. Dispoñemos deses dados de emprego
para os Concellos da ATUP
(Pontevedra, Marín, Poio e Vilaboa) para o ano 2001 e 2004,
clasificados en función da rama
de actividade a dous díxitos da
CNAE. Deste xeito poderemos
examinar o peso das ramas ramas industriais ligadas á industria papeleira en relación ao
emprego das demáis ramas produtivas. Logo poderemos ver a
evolución do emprego asalariado para o período comprendido
entre 1994 e 2003, o que nos
proporcionará unha idea máis
ou menos aproximada da tendencia recente de cada unha desas actividades.
Situación actual e
evolución recente. O lugar
da industria da pasta de
papel na estructura
productiva da Área
Territorial Urbana de
Pontevedra (ATUP)
Debemos empezar por afirmar
que o grupo empresarial ENCE
engloba un amplo número de
empresas que desenvolven actividades diferentes: forestais, ta-

boleiros, celulosa, papel, eléctricas, servizos de consultoría, etc.
Con sé social en Madrid, conta
con ubicacións produtivas en diferentes puntos da península
ibérica e en Uruguai. No seu
conxunto o grupo ENCE facturou no ano 2004 uns 498 millóns de euros e obtivo 48,7 millóns de euros de beneficio neto
(en 2003 obtivera uns 508 millóns de Euros e obtivo un beneficio neto de 41 millóns de euros); no presente ano obtivo
13,3 millóns de euros de beneficio neto no primeiro trimestre .
Trátase, polo tanto, dunha grande empresa. De feito a propia
empresa defínese na súa memoria anual como “o primeiro propietario de bosque madeirábel
de eucalipto do mundo e líder
en Europa e segundo subministrador mundial de celulosa de
eucalipto”. É unha empresa importante, privatizada hai apenas
catro anos. A súa dimensión e
rentabilidade convértena nunha
empresa poderosa.
Dado que as actividades que
desenvolve son moi diversas e
están ubicadas en diferentes países, compre afirmar que o que
hoxe se discute en Pontevedra e
en Galiza non é sobre o conxunto das actividades do grupo senón única e exclusivamente so-
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bre a planta de fabricación de
celulosa ubicada na cidade de
Pontevedra. As súas actividades
forestais, madeireiras ou as
plantas de fabricación de taboleiros non son cuestionadas. Son
actividades independentes e que
non dependen da ubicación concreta dunha determinada planta
de celulosa. Polo tanto, a discusión sobre unha eventual reubicación da planta de celulosa fóra da cidade de Pontevedra a
partires de 2018 circunscríbese
única e exclusivamente á planta
de “Celulosas de Pontevedra” e
non ás outras empresas do grupo, que realizan actividades separadas e autónomas.
Celulosas de Pontevedra é
unha empresa que produciu en
2004 ao redor de 375 mil toneladas de pasta (aproximadamente uns 150 millóns de euros) e
contaba a principios de 2005
con 275 traballadores contratados, despois dun contínuo goteo
de redución de postos de traballo ao longo dos últimos anos.
Eses son os dados de referencia
para situar a empresa Celulosas
de Pontevedra na economía da
comarca.
Vexamos cales son os dados
máis relevantes da economía da
comarca pontevedresa tomando
como base a información de afiliación da Seguridade Social,
para situar nese contexto a Empresa Celulosas de Pontevedra.
Na ATUP había rexistrados
na Seguridade Social en decembro de 2004 un total de 49.677
traballadores, que representan
unha proporción modesta pero
significativa do total galego (ao
redor do 5,1%), dos cales a
maioría concéntrase no concello
de Pontevedra, que representa
máis das tres cuartas partes do
total (77,6%). O máis relevante
é que a economía da ATUP está
globalmente en expansión nos
últimos anos, de feito o volume
de emprego aumentou de xeito
importante (5,7%) entre 2001 e
2004, pasando de 46.997 traballadores a 49.677.
Desde o ponto de vista sectorial esta é un área netamente
terciarizada e cun baixo nível de
industrialización, aínda que algúns sectores novos están experimentando un dinamismo importante. O peso destacado da
pesca e o avultado sector da
construción son trazos relevantes que singularizan ao conxunto da ATUP.
O forte peso dunha área eminentemente urbana como Pontevedra é o que semella explicar
que na estrutura produtiva da
ATUP o sector servizos sexa
dominante cun peso algo superior ao 71%. Cun peso elevado
aparece a construción (14%) e
de xeito moi significativo a industria apenas representa un
9%. Os sectores primarios empregarían a case que un 6% dos
traballadores, destacando as actividades pesqueiras e acuícolas
con preto do 4%. Resulta moi
relevante xa de entrada que as
actividades pesqueiras e acuícolas representen un peso equivalente á metade de todo o sector
industrial.
Os dados de afiliación á Seguridade Social permiten un nível de desagregación por ramas
de actividade (CNAE a dous dí-

xitos), o que nos posibilita unha
análise detallada da estrutura
produtiva da ATUP, da que poderían tirarse as seguintes conclusións:
■ Existe unha forte dependencia do emprego de carácter
público, en especial da rama de
Administración Pública, que
cuns 7.000 empregos constitúe
a principal bolsa de actividade
e que se apoia sobre todo no rol
de Pontevedra como capital
provincial e como cabeceira
comarcal.
■ Pontevedra actúa tamén
como núcleo da área para as actividades de servizos públicos,
tales como Sanidade (4.200
ocupados), Educación (1.080),
etc., que están en clara expansión, sobre todo os primeiros.
■ Tamén algúns servizos de
tipo menos tradicional como poden ser os que se atopan na rama de Outras actividades empresariais (que engloba servizos
a empresas), se concentran neste
concello e están experimentando un forte crecemento nos últimos anos, superando xa os
2.300 empregos.
■ Dentro das actividades terciarias, ademais das citadas, merece a pena reter a relativa importancia que teñen as vencelladas á intermediación financeira
e ao transporte, ligada en boa
medida esta última ao tráfico
por carretera (empresas de distribución) e ao tráfico portuario
(tanto transporte terrestre –cereais, madeira, etc– como as actividades anexas ao transporte
marítimo).
■ A área rexistra un peso
importante das actividades pesqueiras (2.065 ocupados) concentradas sobre todo nos concellos de Marín e Poio, concellos
que manteñen aínda unha flota
importante, aínda que en retroceso nos ultimos tempos.
■ Un sector cun peso relativo importante, moi por riba da
media galega ou doutras áreas
urbanas, é o de construción (supera os 6.700 ocupados). A súa
relevancia deriva tanto da escasa dimensión doutras actividaPACO VILABARROS

des como da incidencia real de
certos factores como a actividade turística no entorno da ATUP
e o importante desenvolvemento
da segunda residencia asi como
a radicación na área de empresas construtoras de importante
dimensión con actividades fóra
da área.
■ A industria conta cunha
modesta presenza na área, aínda
que con algúns sectores en expansión. Merece a pena destacar
que a principal rama industrial é
a Industria de produtos alimenticios, que conta con 790 traballadores, o 1,6% do total de afiliados á SS na área; presenta un
positivo comportamento expansivo nos últimos anos e é ademais a única rama con certa presencia en todos os concellos.
■ Polo demais, merecen unha mención certas actividades
industriais como a fabricación
de produtos metálicos (590 ocupados) e o automóbil (350 ocupados), ambas e dúas cun comportamento expansivo nos últimos anos.
■ Outras actividades industriais de menor peso son as da
madeira e a construción naval
de Marín, que perderon case un
tercio do seu emprego nos últimos tres anos.
■ Curiosamente, e frente á
imaxe mediática construída, a
industria do papel (pasta celulosa) apenas contabiliza 275 empregos directos, que representan
un 0,5% do total, segundo os
dados da Seguridade Social de
decembro de 2004. Ademais,
aínda o volume de produción
veu aumentando nos últimos
anos o certo é que o seu emprego diminuiu un 8% nos últimos
tres anos.
Incidencia da planta
de celulosa ENCE-ELNOSA
sobre outras actividades
económicas relevantes
na área pontevedresa:
algúns indicios
No relativo á posíbel incidencia
negativa do complexo Celulosas de Pontevedra-ELNOSA sobre as actividades produtivas e
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de servizos do contorno, resulta
rechamante a ausencia a estas
alturas dun estudo rigoroso e
sistemático do seu impacto socieconómico. Por suposto, sempre resultará moi difícil atribuir
un valor monetario ao innegábel efecto negativo sobre a calidade de vida ou sobre a saúde
derivado da “mera” contaminación atmosférica e olfativa típica dunha planta de fabricación
de pasta de papel.
O que si podemos é apoiarnos nos indicios que a información estatística disponíbel sobre
algunhas actividades potencialmente afectadas pola contaminación dese complexo industrial.
Nese sentido tan só comentaremos o que en liñas xerais pode
intuirse sobre os seus efeitos directos e indirectos sobre as actividades pesqueiro-marisqueiras
da Ría de Pontevedra e sobre as
actividades turísticas.
Como xa comentamos, as actividades pesqueiro-marisqueiras
eran e aínda seguen a ser de
grande importancia nos concellos limítrofes da Ría de Pontevedra, até o ponto de representar
nos concellos da ATUP un 4%
do emprego total. Obviamente, é
maior aínda en Bueu ou Sanxenxo-Portonovo. A pesares da tendencia declinante dos últimos
lustros segue a ser unha actividade moi relevante e cabería
pensar que o pode seguir sendo
no futuro de darse as condicións
axeitadas.
Entre os factores que teñen
incidido negativamente na súa
evolución no pasado hai que inclír a implantación e expansión
produtivo-contaminante do
Complexo ENCE -ELNOSA. Parece contrastado polos múltiples
estudos biolóxicos e bioquímicos que se teñen realizados até o
presente sobre o impacto do
Complexo E NCE -ELNOSA , que
este tivo efectos moi negativos
para o medioambiente mariño da
Ría de Pontevedra, afectando
negativamente tanto á poboación
de diferentes especies de peixes
e moluscos como á sua calidade
e aptitude para o consumo humano e, en consecuencia, ao seu
valor. A redución da actividade
pesqueiro-marisqueira da área
máis próxima á ubicación do
complexo está perfectamente
documentada. A evolución desas
actividades na Ría non deixa lugar a dúbidas. Mesmo o comparativemente menor desenvolvemento de aproveitamentos acuícolas da parte alta da Ría, comparado coas outras Rías Baixas,
permite comprender até que
punto o efecto expulsión ou repulsión da contaminación ten
actuado no pasado frente a aproveitamentos productivos do medio mariño. A redución dos índices de contaminación do citado
complexo industrial que se ten
operado nos últimos anos non
parece ter sido suficiente para a
recuperación das capacidades de
aproveitamento piscícola-marisqueiro desa parte da Ría.
O outro ámbito económico
no que cabe avaliar o impacto
económico da presenza do Complexo ENCE -ELNOSA é no relativo ás actividades turísticas, de
grande importancia real e potencial. O conxunto dos municipios
que dan para a ría de Pontevedra
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constitúen a principal área de recepción de visitantes de toda
Galiza pero, curiosamente, os
indicadores disponíbeis permiten observar unha distribución
xeográfica da intensidade turística que mostra un gradiente de
maior a menor canto máis nos
aproximamos á actual ubicación
do citado complexo industrial.
Isto permite supoñer que existe
un certo efecto expulsión do turismo, tanto por redución do espazo litoral de libre disfrute para
o turismo de praia como polo
efecto disuasorio da contaminación mariña e, sobre todo, atmosférico-olfativa.
Tomando como indicador o
índice turístico podemos ver a
importancia turística de cada
concello e tirar a conclusión
dunha marcada desigualdade entre os diferentes municipios que
conforman a ATUP que, en todo
caso, se manteñen moi lonxe de
Sanxenxo, a pesares do incuestionábel atractivo da cidade de
Pontevedra para certo turismo
urbano e cultural.
Particularmente rechamante
é a debilidade do índice turístico de Marín. O concello de
Sanxenxo ten un valor máis
elevado que os catro municipios da ATUP xuntos. Se a
comparásemos coa área veciña
de Vigo tamén sairía bastante
mal parada, sobre todo na perspectiva cualitativa.
Polo tanto, desde o punto de
vista turístico a ATUP non mantén o nível medio das Rías Baixas, área da que forma parte
central. Parece que o feito de se
encontrar no fondo da ría e cun
foco de contaminación industrial
tan característico desincentiva o
turismo de sol e praia que progresivamente se vai deslocando
para os areais máis exteriores
onde a calidade das augas, do
ambiente atmosférico-olfativo e
da paisaxe é de mellor calidade.
Así, por exemplo en Poio a actividade turística é máis intensa a
medida que vamos cara ao oeste
pero menor aínda que Sanxenxo
e O Grove. No concello de Marín acontece algo semellante,
mais con certos matices. Os
maiores fluxos van cara os concellos veciños de Bueu e Cangas, ou en todo caso para os areais marinenses máis exteriores
(por exemplo Aguete). Unicamente a cidade de Pontevedra
ten unha oferta e unha demanda
algo diferente vinculada coas súas funcións urbanas e cun incipiente turismo de congresos; en
todo caso insuficiente e menor
que a maior parte das cidades
galegas. De feito, as grandes cadeas hoteleiras poñen serios reparos para investir nunha cidade
con ese “ambiente”.
En definitiva, o desexo da
ATUP de se vocacionar cara o
turismo parece terse encontrado
con limitacións importantes derivadas en boa medida do forte
impacto ambiental do complexo
industrial de ENCE -ELNOSA, que
xunto outros factores facilitaron
a competencia doutros concellos
próximos aos da ATUP.
A desconexión de ENCE e
o resto do sistema
de I+D pontevedrés
Canto ás empresas con activi-
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dades de I+D, ENCE conta cun
Centro de Innovación e Tecnoloxía (CIT), que ten a sua sé en
Pontevedra e dependencias menores en Huelva, Navia e Uruguay. En conxunto a empresa
gasta en I+D ao redor de 3 millóns de euros anuais, dos que
as tres cuartas partes se executan en Pontevedra. O cadro de
Persoal do CIT en Pontevedra
é de 25 contratos fixos e 7 temporais.
En canto ao contido das súas actividades wstas céntranse
na innovación e mellora dos
procesos industriais e na mellora xenética e silvícola do
Eucaliptus globulus que se estruturan en tres áreas. A produción de tecnoloxía é integramente para a propia empresa
aínda que nos últimos anos
venderon algunha tecnoloxía
(1% do total).
Non teñen colaboración con
outras empresas en Galiza aínda
que teñen colaborado con algún
proveedor europeo e con algún
cliente tamén europeo. A súa
colaboración na investigación
plásmase nun bon número de
contratos con diferentes universidades (Santiago, Vigo, Politécnica de Madrid e Oviedo,
Paul Sabatier de Toulouse...), co
CSIC (CIB de Madrid e IRLA
de Sevilla) e con centros especializados na madeira (INIA,
IMIA). Esa colaboración plásmase en contratos de investigación e en seis Proxectos Europeos nos últimos oito anos.

Resulta significativo que
non exista ningún contrato de
investigación en colaboración
con ningún dos tres centros
públicos de investigación que
están en Pontevedra, a pesares
de estar especializados algúns
deles en temas afíns. A opinión de E NCE é que non contan con liñas de investigación
coincidentes cos intereses da
empresa. Non pode ocultarse
que se trata du-nha consideración curiosa á vista das liñas
de especialización dos centros; en todo caso, sorprende
que sobre a base desa afinidade, non se teña construído un
nexo de colaboración máis estreita nos corenta anos que
ENCE leva implantada en Pontevedra, que seguramente debería ter servido para ter creado un polo de investigación
forestal de relevancia internacional.
Conclusións
A) A importancia relativa da
industria de pasta de papel na
economía local, medida polo
volume de emprego directo
xenerado (275), é moito máis
modesta do que cabería supoñer e, ademais, é declinante.
Apenas representa o 0,5% do
emprego da comarca. A razón
é que se trata dunha actividade
produtiva moi intensiva en capital, con procesos produtivos
de carácter continuo e escasas
necesidades de man de obra

por unidade de producto. Os
seus efectos beneficiosos para
outras actividades complementarias (transporte marítimo e
terrestre, etc) non derivan da
súa ubicación física actual senon que poderían producirse
en igual ou semellante medida
de estar ubicada noutros puntos da comarca ou da provincia.
B) A capacidade histórica
de arrastre doutras actividades
industriais tense mostrado radicalmente exígua, por non decir
nula. Naqueles campos nos que
máis facilmente podería ter xenerado sinerxías positivas locais, como é na I+D, non o fixo, a pesares de contar en Pontevedra cun amplo abano de
centros de investigación de excelente nivel científico no
campo forestal.
C) O complexo industrial
ENCE -ELNOSA tivo e ten unha
incidencia negativa na evolución dalgunhas actividades
económicas relevantes na área
pontevedresa, en particular nas
actividades pesqueiras-acuícolas e nas actividades turísticas,
ademáis de afectar á calidade
de vida de toda a poboación e,
polo tanto, a atractividade da
área.
D) A súa contribución á facenda local é moi modesta, sobre todo se o poñemos en relación coa grande dimensión do
espazo ocupado e as externalidades negativas xeneradas.
Apenas aportou en 2004 uns
103.173 euros en concepto de
IBI e uns 79.261 euros en concepto de IAE. A pesares do altísimo consumo de auga (aproximadamente uns 18 millóns de
metros cúbicos anuais) non paga canon de saneamento e non
resarce ás arcas públicas polo
uso e contaminación dese ben
público.
E) En fin, en ausencia dun
estudo integral do seu impacto,
non lle faltan razóns á cidadanía para pensar que é máis o
que o complexo Celulosas de
Pontevedra-ELNOSA lle fai perder á economía e á sociedade
da área pontevedresa que o que
lle dá a gañar.
F) Por último, desde o punto de vista xurídico pero tamén
económico, é moi importante
destacar que a caducidade da
concesión de solo público que
se producirá en 2018 non é algo sorpresivo nin imprevisto
para a empresa. Trátase dunha
concesión pública de terreos
afectados pola Lei de Costas
de 1988, na que se establecía
un tope de 30 anos para a súa
reversión ao dominio público;
deste xeito a empresa sabía
desde hai 17 anos o ano en que
vencería a concesión e iso foi
xustamente un factor que influíu na súa valoración no momento da súa privatización en
2001. En todo caso, os 13 anos
que aínda restan até esa data
son un período máis que suficiente para poder planear con
tempo a súa reubicación e mesmo para provisionar os fondos
necesarios para financiar as
novas instalacións.♦
XAVIER VENCE é catedrático de
Economía Aplicada na Universidade
de Santiago de Compostela.

