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INTRODUCIÓN
Fundamentos, procedementos, motivos e obxectivos para a 1ª
Revisión do Plan Forestal de Galicia
Exponse neste capítulo as razóns que motivan emprender a 1ª Revisión do Plan Forestal de
Galicia, os fundamentos, documentos e requisitos legais exixibles para a súa formulación e
aprobación, a finalidade e os obxectivos que se pretenden.

1. Razóns que motivan a 1ª Revisión do Plan Forestal de
Galicia.
No ano 1992 o Parlamento galego aprobou o vixente Plan Forestal de Galicia (PFG), que
contiña as liñas de acción da Administración galega en materia de política forestal e os seus
instrumentos de execución cun horizonte de 40 anos, deseñando tamén un modelo de monte
a conseguir en períodos de oito quinquenios.
Transcorridos vinte e cinco anos despois da aprobación daquel PFG, actualmente xa se dispón
dun marco legal que ampare o Plan, pois a Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia,
regula nos seus artigos 72 e 73 o procedemento necesario para a elaboración e modificación
ou revisión do PFG como instrumento básico para o deseño e execución da política forestal
galega, así como o procedemento requirido para a súa aprobación formal.
1.1 Adecuación ás propias circunstancias e necesidades actuais do monte e o

sector forestal galego nun novo contexto global.
Pasou pois xa un cuarto de século desde a aprobación do PFG en 1992 como modelo de
referencia até o momento, pero tras o tránsito de século variaron substancialmente tanto o
escenario dos espazos e recursos forestais en Galicia, os riscos que lles ameazan, ou as
dificultades, problemas e conflitos que se suscitan en torno ao monte galego, como as
necesidades, retos e oportunidades de futuro que se presentan para o sector forestal galego.
En todo este tempo transcorrido desde aquel Plan Forestal de Galicia de 1992 cambiaron de
forma considerable as circunstancias, demandas e tendencias en materia de política forestal,
tanto na propia Galicia como no ámbito nacional e internacional, como para considerar
conveniente e pertinente proceder á 1ª Revisión do PFG.
As propias necesidades actuais da política forestal galega, cun renovado marco legal vixente
en materia forestal, como a protección e a seguridade do monte contra os riscos naturais e
ambientais que lle ameazan, o descoñecemento, a dispersión e o parcelamento da
propiedade forestal particular maioritaria en Galicia, ou a peculiar consideración dos montes
veciñais en man común, ou a súa posta en valor produtivo para crear rendas e emprego que
contribúan á fixación de poboación no medio rural, atendendo aos servizos ambientais e
sociais que presta o monte galego, son cuestións que en conxunto deben ser abordadas nun
marco global máis aló de Galicia: “pensar globalmente para actuar localmente”.
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Pasada a primeira década e media do presente século XXI, é imprescindible pois analizar o
cumprimento das previsións daquel Plan Forestal de Galicia de 1992 e o grao de
desenvolvemento do seu modelo de monte para proceder á súa adecuación ás novas
circunstancias, demandas e tendencias emerxentes, tanto en Galicia como a nivel nacional e
internacional, onde existen antecedentes e referentes suficientes para iso.
1.2 Adecuación da política forestal galega ao contexto español.
No ámbito do Estado español, entre outros instrumentos que articulan a política forestal
estatal, formuláronse a Estratexia Forestal Española (1999) e o Plan Forestal Español (2002)
que estableceron o marco común de referencia en España para o desenvolvemento de
políticas forestais sustentables no ámbito estatal e nas comunidades autónomas, cada cal
conforme as súas propias competencias respecto diso, de forma que permitan o cumprimento
das obrigacións e compromisos internacionais adquiridos respecto diso polo Estado español.
Tamén está próxima a primeira Revisión do Plan Forestal Español de 2002 para a súa
actualización e adecuación ás novas circunstancias, demandas e tendencias emerxentes no
ámbito internacional a nivel mundial e europeo avanzado o século XXI, entre cuxas previsións
destacan a mobilización de recursos forestais para a posta en valor dos montes, a
dinamización e o desenvolvemento socioeconómico sustentable do sector forestal español.
Ademais, promulgáronse sucesivas modificacións da Lei básica de montes (2003, 2006 e 2015)
do Estado Español que proporcionan un novo marco legal ao sector forestal nacional acorde
cos tempos actuais e, recentemente, o Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación e
Medio Ambiente aprobou en 2015 un Plan de Activación Socioeconómica do Sector Forestal
Español que tamén serve de referencia actualizada para a 1ª Revisión do Plan Forestal de
Galicia.
1.3 Adaptación da política forestal galega ao contexto europeo.
O Parlamento da Unión Europea aprobou formalmente a súa propia Estratexia Forestal en
1998, máis recentemente revisada en 2013, así como posteriormente o Plan de Acción para o
Sector Forestal en 2006, actualmente en revisión, entre outras estratexias e plans ou
programas relacionados co cambio climático, a biodiversidade, o medio ambiente ou o
territorio, así como sucesivos regulamentos e programas de desenvolvemento rural, dispondo
instrumentos de cofinanciamento cos países da Unión Europea no marco da Política Agraria
Común, que procuran medidas agroambientais e forestais (silvícolas).
Así mesmo, no ámbito do continente europeo, as sucesivas Conferencias Ministeriais para a
Protección dos Bosques de Europa que veñen celebrando periodicamente desde 1990,
coñecidas como Proceso Paneuropeo Forest Europe, os 46 países europeos signatarios, entre
eles España e a propia Unión Europea, subscribiron sucesivos compromisos, mandatos,
decisións, declaracións e resolucións para establecer un marco político de referencia para o
exercicio dunha xestión forestal sustentable nos países de Europa, establecendo directrices,
criterios e indicadores paneuropeos para iso.
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1.4 Adaptación ao contexto global a nivel mundial de política forestal.
No ámbito internacional, as recomendacións emanadas dos diferentes acordos
intergobernamentais xerados tras o desenvolvemento do convenios globais de Río de Xaneiro
(1992) sobre medio ambiente e desenvolvemento sustentable, deron lugar a compromisos
dos diferentes países partícipes para desenvolver políticas, plans e programas forestais
incorporando principios de gobernanza e sustentabilidade, seguindo as indicacións de Nacións
Unidas, e articulados mediante a elaboración de plans estratéxicos para o desenvolvemento
de políticas forestais sustentables, eficaces, lexítimas e transparentes, de maneira que sexan
acordadas, programadas, comprometidas e verificables.
Neste contexto, subscríbense os compromisos adquiridos nos Convenios sobre Cambio
Climático, Desertización e Diversidade Biolóxica baixo o auspicio da Organización para a
Alimentación e a Agricultura (FAO) e da Comisión de Desenvolvemento Sustentable de
Nacións Unidas, onde a xestión sustentable dos bosques con criterios de sustentabilidade,
biodiversidade e multifuncionalidade xoga un papel transcendental como requisito
imprescindible para garantir a conservación e o uso sustentable dos recursos forestais e da
diversidade biolóxica, tanto dos ecosistemas e dos hábitats forestais, como das especies de
flora e fauna silvestres e dos recursos xenéticos que albergan.
A escala mundial preséntase un novo contexto global de bioeconomía baixa en carbono, ante
as previsións de cambio climático, economía circular e enerxías renovables, de construción
sustentable e consumo responsable, ámbitos aos que sen dúbida o monte e o sector forestal
galego deben incorporarse sen demasiada dilación en pleno século XXI.
Neste novo contexto global de economía e emprego verde, os bosques e as terras forestais
xogarán un papel destacado como provedores de produtos ecolóxicos de base biolóxica
procedentes de recursos naturais renovables e reutilizables, ou ben como fonte de enerxía
renovable alternativa (biomasa forestal) aos combustibles fósiles, capaces de procurar unha
actividade económica produtiva que xere rendas e emprego, que contribúan á fixación de
poboación no medio rural, todo iso sen prexuízo doutros servizos ambientais e sociais.
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2. Fundamentos, requirimentos e procedementos
preceptivos exixibles para a 1ª Revisión do Plan
Forestal de Galicia.
Descríbense neste apartado os fundamentos e os requirimentos legais exixibles conforme á
distinta normativa aplicable que establecen os requisitos, documentos e procedementos
preceptivos necesarios para proceder á elaboración, formulación e aprobación formal da 1ª
Revisión do Plan Forestal de Galicia.

2.1. Fundamentos legais conforme á normativa específica aplicable.
De acordo co marco legal de aplicación vixente, o procedemento preceptivo exixible e a
documentación requirida para a formulación e a aprobación da 1ª Revisión do Plan Forestal de
Galicia (PFG), debe emprenderse conforme á normativa sectorial aplicable, referida tanto en
materia forestal, como de ordenación do territorio e de medio ambiente.
De conformidade co disposto no apartado 2 do artigo 72 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de
montes de Galicia, o PFG terá a consideración de programa coordinado de actuación, como
instrumento de ordenación do territorio e, en consecuencia, segundo o seu apartado 3: A
aprobación e, no seu caso, modificación do Plan forestal de Galicia corresponderá ao Consello da
Xunta mediante decreto, a proposta da consellería competente en materia forestal, ouvido o
Consello Forestal de Galicia, axustándose ao procedemento previsto no artigo 21 da Lei 10/1995,
do 23 de novembro, de ordenación do territorio de Galicia.
Polo tanto, o procedemento establecido na citada lei galega de montes debe axustarse ao
procedemento previsto na referida lei de ordenación do territorio, pola consideración do PFG
como programa coordinado de actuación, que como tal instrumento de ordenación do
territorio á súa vez, conforme ao disposto no artigo 6 da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de
avaliación ambiental, debese someterse ao procedemento ordinario ou simplificado que decida
o órgano ambiental competente na Comunidade Autónoma.
En aplicación desta lei estatal deben ser obxecto dunha avaliación ambiental estratéxica os
plans e programas ou as súas revisións que se adopten ou aproben por unha Administración
pública, cuxa elaboración e aprobación veña esixida por unha disposición legal, e establezan o
marco para a futura autorización de proxectos legalmente sometidos a avaliación de impacto
ambiental, entre os que se atopan os plans relativos á silvicultura como ámbito obxecto do
Plan forestal, e á ordenación do territorio, pois o Plan forestal tamén se considera un
instrumento de ordenación territorial, aínda que ante todo é un instrumento de planificación
estratéxica (plan director) da política forestal galega, segundo a lei de montes de Galicia.
Tales preceptos exixibles pola distinta lexislación aplicable obrigan ao desenvolvemento
preceptivo dun triplo procedemento para a formulación e a aprobación da 1ª Revisión do
PFG en tres ámbitos sectoriais diferentes: forestal, territorial e ambiental, cada un conforme ás
súas respectivas normativas específicas aplicables.
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En consecuencia, preceptivamente, ademais do seu propio procedemento de aprobación da
revisión como Plan forestal, débese proceder tamén á tramitación e documentación que lle
corresponde tanto como instrumento de ordenación do territorio e, á súa vez, como plan
sectorial sometido ao procedemento preceptivo de avaliación ambiental estratéxica.

2.2. Requirimentos, documentos e procedementos exixibles para a formulación
e aprobación da 1ª Revisión do Plan Forestal de Galicia.
Se describen a continuación os requisitos e a documentación exixibles para o
desenvolvemento dos procedementos preceptivos establecidos nas tres normas sectoriais
aplicables (forestal, territorial e ambiental), que se require emprender para proceder á
elaboración, formulación e aprobación da 1ª Revisión do Plan Forestal de Galicia.

2.2.1. Requirimentos e documentos exixibles polo procedemento
preceptivo establecido na lei forestal galega.
De conformidade co disposto no apartado 1 do artigo 72 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de
montes de Galicia: O Plan forestal de Galicia é o instrumento básico para o deseño e execución da
política forestal galega, no que se avalía a situación do monte galego e establécense as directrices
e programas de actuación da política forestal de Galicia, así como os mecanismos de seguimento
e avaliación necesarios para o seu cumprimento.
Pola súa banda, o apartado 5 do mesmo artigo 72 establece que a revisión do Plan forestal
fundamentarase no diagnóstico sobre os espazos e recursos forestais derivado da análise do
inventario forestal de Galicia e outros estudos ou análises sobre o monte e o sector forestal
galego que se estimen necesarios, ao que o citado precepto engade, implicando o cambio ou
axuste xeneralizado das medidas establecidas no Plan, así como dos seus obxectivos, o que
require enfocar o diagnóstico cara a un prognóstico dirixido á proposta de Plan revisado.
Por outra banda, o apartado 4 da citada lei forestal galega establece que, para propiciar a
participación social, na elaboración do Plan serán consultados mediante os seus órganos de
representación, os propietarios forestais, particulares e montes veciñais, as entidades locais, o
sector empresarial e os demais axentes sociais e institucionais interesados. É dicir, que a
proposta de revisión do Plan Forestal de Galicia debe ser o resultado dun proceso de
participación no que deben intervir os axentes implicados representativos do sector forestal
galego (Consello Forestal de Galicia), de maneira que se acceda cun documento previo
acordado ao trámite preceptivo de información pública antes da súa aprobación final.
Finalmente, o mesmo apartado 4 de lei de montes galega establece que, a estes efectos,
establecerase un trámite de información pública con arranxo ao disposto na lei de procedemento
administrativo común, todo iso sen prexuízo do disposto respecto diso na normativa europea
(Directivas 2003/4/CE e 2003/35/CE) e estatal (Lei 27/2006, do 18 de xullo) vixentes e aplicables
sobre o dereito de acceso dos cidadáns á información, participación pública e acceso á xustiza
en materia de medio ambiente.
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2.2.2. Requirimentos e documentos exixibles polo procedemento
preceptivo establecido na lei galega de ordenación territorial.
Conforme ao disposto no apartado 3 do artigo 72 da propia lei de montes galega, a aprobación
e, no seu caso, modificación do PFG deberá axustarse ao procedemento preceptivo previsto
no artigo 21 da Lei 10/1995, do 23 de novembro, de ordenación do territorio de Galicia, debido á
súa consideración no apartado 2 como programa coordinado de actuación, ao amparo do
disposto nos artigos 16 e seguintes da referida lei galega de ordenación territorial.
En particular, o artigo 21 desta lei de ordenación do territorio de Galicia establece no seu
apartado 1 o procedemento preceptivo exixible para a formulación e aprobación dos
programas coordinados de actuación, conforme ao cal segundo o apartado a) corresponde ao
Consello da Xunta de Galicia, a proposta dunha ou varias consellerías, que poderán actuar a
instancia dunha entidade local ou urbanística especial ou por propia iniciativa, acordar a
formulación dun programa coordinado de actuación.
Segundo o disposto neste precepto, o acordo, que será publicado no Diario Oficial de Galicia,
será motivado, sinalará as causas que o xustifiquen e as finalidades que se persigan,
determinará a consellería encargada de promover a súa formulación e as consellerías,
entidades ou organismos que colaborarán na mesma, así como o prazo dentro do cal deberá
ser redactado o documento previo a que se refire o apartado seguinte.
A tal fin, o Consello da Xunta de Galicia deberá adoptar e subscribir un acordo motivado de
inicio do procedemento de elaboración, formulación e aprobación da 1ª Revisión do Plan
Forestal de Galicia que se debe facer público mediante resolución da Dirección Xeral de
Ordenación Forestal da Consellería do Medio Rural, como órgano promotor do Plan forestal, e
debe ser publicada no Diario Oficial de Galicia.
Mediante esta resolución, en cumprimento do disposto no citado artigo 21.1 da lei de
ordenación do territorio de Galicia, procederase primeiro ao comezo do procedemento a
emprender para a formulación e aprobación da 1ª Revisión do PFG, así como a designar o
órgano competente para promovela, e a establecer o prazo requirido desde a publicación
deste acordo, para a formulación do documento previo de avance da 1ª Revisión do PFG para
sometelo a consultas previas.
Para ese efecto, de conformidade co disposto no apartado b) do artigo 21 da Lei 10/1995, do
23 de novembro, unha vez adoptado devandito acordo e dentro do prazo que no mesmo
sinálese, procederase á redacción dun documento previo, no que se expoñan os obxectivos e
propostas básicas de actuación que haxa de desenvolver o programa coordinado de actuación
tal como considérase o Plan Forestal de Galicia, conforme á lei galega de montes.
No apartado c) do mesmo artigo 21 establécese que o documento previo será remitido pola
consellería encargada da súa elaboración ás corporacións locais afectadas que, dentro dos
dous meses seguintes á súa recepción, haberán de remitir os programas de actuación ou
actividades alternativas que desenvolvan os instrumentos de ordenación xeral, á vez que
poderán efectuar as propostas de programación ou observacións e, no seu caso, outras
alternativas que estimen convenientes.
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Igualmente, remitirase ás corporacións e organismos públicos, así como ás empresas
prestadoras de servizos públicos que se estime conveniente para que dentro dos dous meses
seguintes á súa recepción acheguen os proxectos ou programas cuxa execución teñan
prevista.
A este respecto, o apartado d) do artigo 21 establece que a Consellería designada acordará,
despois diso, a aprobación inicial do programa coordinado de actuación, que será publicado
no Boletín Oficial do Estado, no Diario Oficial de Galicia e nun xornal dos de maior difusión na
Comunidade Autónoma, e someterase aos trámites de información pública e audiencia dos
concellos, entidades, corporacións e organismos públicos afectados, polo prazo de dous
meses.
Ademais, no apartado e) do artigo 21 engádese que, á vista do resultado do trámite de
información pública e audiencia, procederase á súa aprobación provisional incorporando as
modificacións que, no seu caso, procedesen. Finalmente o apartado f) establece que despois
da aprobación provisional, o programa coordinado de actuación será elevado polo
departamento que a outorgou ao Consello da Xunta de Galicia, para a súa aprobación
definitiva, que revestirá a forma de decreto e será obxecto de publicación no Boletín Oficial
do Estado e no Diario Oficial de Galicia.
O Plan Forestal de Galicia definido na lei galega de montes como un instrumento de
planificación estratéxica da política forestal galega, aínda que considerado como un
programa coordinado de actuación como instrumento de ordenación do territorio, en esencia e
en realidade non responde estritamente como tal ao carácter, funcións, determinacións,
contidos nin obxectivos deste instrumento de ordenación territorial que se establecen nos
artigos 16, 18 e 19 da referida lei de ordenación do territorio de Galicia.
No entanto, o Plan Forestal de Galicia pode responder en certo xeito a algunha das funcións
dos programas coordinados de actuación dispostas no artigo 16 da Lei 10/1995, do 23 de
novembro, pois se trata de formular un programa plurianual, referido á totalidade do ámbito da
Comunidade Autónoma,....., de carácter sectorial ou intersectorial....; neste sentido, o Plan
forestal aínda non sendo un plan de ordenación territorial nin de planeamento urbanístico en
sentido estrito, si se trata dun plan territorial dirixido ao territorio forestal de Galicia, de
carácter sectorial en materia de política forestal e de ámbito rexional dirixido a todos os
terreos que teñan a condición legal de monte na totalidade do territorio da Comunidade
Autónoma, dentro do ámbito das competencias da Administración forestal autonómica
galega.
Con todo, o PFG en si mesmo non responde o contido, nin determinacións, nin obxectivos,
establecidos na lei galega de ordenación territorial, pois entre os seus fins non figura a
localización nin execución de obras nin actuacións para construír infraestruturas ou
instalacións produtivas, industriais ou agrícolas, nin equipamentos, vivendas ou asentamentos
residenciais, senón que constitúe un plan director estratéxico para o deseño e execución da
política forestal galega, tal como establece a lei de montes de Galicia, pero non tanto para
ordenar o territorio forestal, finalidade que se atribúe máis apropiada á figura dos Plans de
Ordenación dos Recursos Forestais (PORF) aplicable para un ámbito comarcal, tanto na
normativa forestal autonómica como na estatal.
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Neste sentido, quizá esta figura do PORF definido na lei de montes de Galicia responde mellor
a un instrumento de ordenación do territorio, tal como considérao a lei básica estatal de
montes. Tales consideracións son esenciais para comprender a concepción, ámbito e alcance
do Plan Forestal de Galicia, sobre todo aos efectos de emprender o procedemento preceptivo
de avaliación ambiental estratéxica requirido previamente para a aprobación formal da súa 1ª
Revisión.

2.2.3. Requirimentos e documentos exixibles polo procedemento
preceptivo establecido na normativa de avaliación ambiental.
Debido á consideración na lei galega de montes do Plan Forestal de Galicia como programa
coordinado de actuación, que como tal instrumento de ordenación do territorio á súa vez,
conforme ao disposto no artigo 6 da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental,
debe someterse ao procedemento ordinario ou simplificado de avaliación ambiental
estratéxica que decida o órgano ambiental competente ao efecto na Comunidade Autónoma
de Galicia.
O procedemento administrativo de tramitación dun programa coordinado de actuación e o
procedemento de avaliación ambiental estratéxica dun plan ou programa que recolle a
referida normativa aplicable, territorial e ambiental, ten tres aspectos en común:
Unha descrición do contido mínimo dos documentos que inician o trámite
A realización dun trámite previo de consultas
Un procedemento de información pública para a primeira versión do plan ou programa.
Tendo en conta os requisitos e trámites exixibles pola citada normativa aplicable en materia
de avaliación ambiental, a documentación e o procedemento preceptivo para a formulación e
aprobación da 1ª Revisión do PFG deberán seguir os seguintes pasos sucesivos:
1. Presentación ante ó órgano ambiental da solicitude de inicio do procedemento de
avaliación ambiental estratéxica ordinaria xunto cun borrador da 1ª Revisión do PFG
(documento previo) e do documento inicial estratéxico, presentados ambos á consulta das
Administracións públicas afectadas e ás persoas interesadas por un prazo mínimo de 45
días hábiles. O órgano ambiental ten un prazo máximo de 3 meses para elaborar o
documento de alcance do estudo ambiental estratéxico.
2. Tendo en conta o documento de alcance, procederase á elaboración do estudo ambiental
estratéxico e á formulación da versión inicial do documento da 1ª Revisión do PFG, que a
Consellería do Medio Rural aprobará inicialmente.
3. A Consellería do Medio Rural someterá a 1ª Revisión do PFG, acompañada do estudo
ambiental estratéxico, aos trámites de información pública por un prazo mínimo de dous
meses, previa publicación no Boletín Oficial do Estado, no Diario Oficial de Galicia e nun
xornal de maior difusión en Galicia.
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4. Á vista do resultado da información pública, procederase á elaboración final da 1ª Revisión
do PFG e do estudo ambiental estratéxico, incorporando as modificacións que procedesen.
Esta documentación será enviada ao órgano ambiental para que proceda á formulación da
declaración ambiental estratéxica.
5. O contido da declaración ambiental estratéxica será incorporado pola Consellería do Medio
Rural no documento da 1ª Revisión do PFG e procederá á súa aprobación provisional.
6. Posteriormente, o Consello da Xunta de Galicia, mediante Decreto, aprobará
definitivamente a 1ª Revisión do PFG que será publicado no Boletín Oficial do Estado e no
Diario Oficial de Galicia.
A continuación achégase un fluxograma ilustrativo que reflicte os pasos descritos para o
desenvolvemento do procedemento para a formulación e aprobación da 1ª Revisión do
PFG.
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Figura 1. Procedemento para a aprobación e formulación da 1ª Revisión do Plan Forestal de Galicia.
PROCEDEMENTO PARA A APROBACIÓN E FORMULACION
DA 1ª REVISIÓN DO PLAN FORESTAL DE GALICIA
ACORDO DO CONSELLO DA XUNTA PARA A
FORMULACIÓN DO PLAN FORESTAL
yPublicación no DOG

2 meses
Art. 21.1.c
(Lei 10/95)

DOCUMENTO PREVIO

CONSULTA DO DOCUMENTO PREVIO ÁS
CORPORACIÓNS LOCAIS E ORG. PÚBLICOS

AAE ORDINARIA

INFORMACIÓN PÚBLICA E CONSULTAS

2 meses
art. 21.d
(Lei 10/95)

ESTUDO AMBIENTAL ESTRATÉXICO (EAE) e
PLAN APROBADO INICIALMENTE

yPublicación DOG, BOE + 1
Periódico (art. 21.1.d Lei 10/95)

EAE DEFINITIVO +
VERSIÓN FINAL DO PLAN +
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
(art.24.1Lei 21/13)

DECLARACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA
(DAE)
yPublicación
no DOG (15 días)

CONSELLO DA
XUNTA

3 meses
(art.17.2 Lei 21/13)
15 meses (art.17.3 Lei 21/13)

DOCUMENTO DE ALCANCE (DA)

4 meses
(art.17.4 Lei
21/13)

CONSULTAS PREVIAS ÁS ADMINISTRACIÓNS
PUBLICAS E PERSOAS INTERESADAS

45 días hábiles
(art.19.1
Lei 21/13)

BORRADOR DO PLAN + DOCUMENTO INICIAL
ESTRATÉXICO (DIE)

PLAN APROBADO PROVISIONALMENTE

CONSELERÍA DO
MEDIO RURAL

APROBACIÓN DEFINITIVA DO PLAN
POLO CONSELLO DA XUNTA
ÓRGANO
AMBIENTAL

yPublicación no DOG (15 días) xunto coa
documentación sinalada no art.26.2 Lei 21/13 y
Publicación en el BOE (art. 21.f Lei 10/95)
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3. Finalidade e obxectivos da 1ª Revisión do Plan
Forestal de Galicia.
En consecuencia, a finalidade principal da 1ª Revisión do PFG é proceder á súa actualización
como instrumento básico de planificación forestal estratéxica para o deseño e execución da
política forestal galega, de modo que se proceda conforme aos requisitos exixibles e procure a
súa adecuación tanto ás novas circunstancias, necesidades, retos e oportunidades de futuro
que se presentan para o monte e o sector forestal galego, como ás citadas demandas e
tendencias emerxentes xurdidas a nivel nacional e internacional, a escala europea e mundial.

3.1. Obxectivos xerais da 1ª Revisión do Plan Forestal de Galicia para a súa
adecuación ao contexto actual.
Referido ao ámbito internacional a nivel mundial, a 1ª Revisión do PFG debe adoptar os
compromisos e recomendacións emanadas dos diferentes acordos intergobernamentais
sobre medio ambiente e desenvolvemento sustentable, en particular, en cumprimento dos
Convenios mundiais sobre Biodiversidade, Desertificación e Cambio Climático, intimamente
relacionados cos bosques e recursos forestais, que deron lugar a outros compromisos
xuridicamente non vinculantes para desenvolver políticas, plans e programas forestais a nivel
nacional e subnacional en todos os países do mundo.
Neste sentido, Nacións Unidas publicou sucesivamente un compendio de recomendacións
(Guía para a elaboración de Plans Forestais Naci0nales, FAO 1996; Directrices para o
desenvolvemento de políticas forestais sustentables, lexítimas e eficaces, FAO 2011) que contén
directrices para a formulación dunha política forestal sustentable, que sexa coherente,
integral e intelixente, de maneira que sexa lexítima, eficaz e transparente en calquera país ou
rexión do mundo, que comprende os criterios orientadores e os requirimentos necesarios para
o seu formulación mediante plans estratéxicos de política forestal a nivel nacional ou
subnacional.
En esencia, estas directrices veñen recomendar que o exercicio dunha política forestal
eficiente que procure o desenvolvemento e exercicio da ordenación e a xestión sustentable
dos espazos e recursos forestais dun país ou rexión, debe deseñarse e desenvolverse dunha
maneira planificada, comprometida e acordada, de modo que poida ser verificable:
Que sexa planificada significa que a política forestal non debe ser froito da improvisación,
senón que ha de responder a unha estratexia determinada, planeada e programada (Plan).
Que sexa comprometida implica que debe conter compromisos polos gobernos e
Administracións competentes dispondo os pertinentes compromisos orzamentarios e de
financiamento.
Que sexa acordada significa responder aos principios democráticos de transparencia e
lexitimidade, que non sexa imposta polos gobernos e Administracións, senón de
participación, de modo que involucren a todas as partes implicadas para que sexa froito
do diálogo e a negociación entre os sectores e axentes económicos, ambientais e sociais
interesados.
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Que sexa verificable significa que se dispoñan os mecanismos de control, avaliación e
seguimento do desenvolvemento da planificación e execución da política forestal
deseñada, mediante criterios e indicadores homologables, contrastables, comparables e
fiables que permitan a avaliación dos progresos e resultados da planificación, así como a
observación permanente do estado, dinámica, evolución e tendencias dos espazos e
recursos forestais, da súa administración, ordenación e xestión.
Tales principios, directrices e criterios orientadores para a formulación de plans estratéxicos
de política forestal foron trasladados a nivel Europa, para o cumprimento dos mandatos,
decisións, declaracións e resolucións que establecen directrices, criterios e indicadores
paneuropeos de xestión forestal sustentable comúns para os países europeos conforme aos
compromisos subscritos polo Estado español e por outros 45 países da rexión, incluída a
propia Unión Europea, que os trasladaron ao seu propio ordenamento xurídico.
Así, promulgáronse directivas na Unión Europea e leis do Estado español relativas á
avaliación ambiental estratéxica de plans e programas, ou ben ao dereito dos cidadáns
europeos e españois á información e participación pública na toma de decisións que afecten
ou poidan afectar ao medio ambiente, requisitos que condicionan o procedemento para a
formulación e aprobación de plans estratéxicos de política forestal e as súas revisións.
En consecuencia, a 1ª Revisión do PFG persegue os obxectivos que permitan integrar a política
forestal galega tanto no marco da política forestal estatal, como no marco dos mencionados
referentes e acordos contraídos no ámbito internacional referido ao resto de Europa e do
mundo. Desta forma, o PFG renóvase para constituírse no plan director estratéxico que
configure unha política forestal sustentable, lexítima e eficaz, conforme aos mencionados
principios universalmente admitidos de gobernanza, lexitimidade e transparencia, aplicados
mediante criterios de sustentabilidade, biodiversidade e multifuncionalidade.

3.2. A perspectiva pluridimensional da concepción e procedemento da 1ª
Revisión do Plan Forestal de Galicia.
Co fin de emprender o triplo procedemento preceptivo exixible pola normativa forestal,
territorial e ambiental, e ao obxecto de conciliar os múltiples obxectivos e intereses
ambientais, económicos e sociais que converxen sobre os montes e recursos forestais de
Galicia, a 1ª Revisión do PFG proxéctase e enfoca para iso en catro dimensións:
Unha dimensión institucional, técnica e administrativa cuxa iniciativa corresponde á
Dirección Xeral de Ordenación Forestal como órgano competente promotor da 1ª Revisión
do PFG no seo da Consellería do Medio Rural encomendada para iso, en colaboración con
outras consellerías implicadas ou interesadas, que deberá elaborar o diagnóstico do monte
e o sector forestal galego e a proposta de Plan forestal revisado.
Unha dimensión socioeconómica sectorial que procure a participación e intervención activa
na 1ª Revisión do PFG das entidades e axentes sociais, económicos e ambientais
implicados ou interesados, a través do Grupo de Traballo constituído ao efecto no seo do
Consello Forestal de Galicia, como órgano institucional de consulta e representación
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formalmente establecido, que propuxo as súas propias directrices para a revisión. Esta
perspectiva contempla unha dimensión social e económica produtiva.
Unha dimensión territorial que lle outorga á 1ª Revisión do PFG a consideración como
instrumento de ordenación do territorio conforme á súa propia lexislación específica.
Unha dimensión ambiental que se considera inherente e consubstancial aos obxectivos de
sustentabilidade do propio PFG, en cumprimento dos requisitos preceptivos e
documentos exixibles para a súa avaliación ambiental estratéxica, de acordo co
establecido na Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental.
Así se emprendeu o procedemento pertinente e elaborouse a documentación requirida para a
realización, formulación e aprobación formal da 1ª Revisión do PFG.
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4. Documentos
e
procedementos
preceptivos
emprendidos para formular e aprobar a 1ª Revisión
do Plan Forestal de Galicia.
Conforme establece a normativa galega de ordenación do territorio na consideración como tal
do Plan Forestal de Galicia, el 9 de xuño de 2016 o Consello da Xunta de Galicia adoptou e
subscribiu o acordo motivado de inicio do procedemento de elaboración, formulación e
aprobación da 1ª Revisión do Plan Forestal de Galicia que se fixo público mediante Resolución
do 10 de xuño de 2016, da Dirección Xeral de Ordenación Forestal da Consellería do Medio
Rural, publicada no Diario Oficial de Galicia, número 119, do 23 de xuño de 2016.
A Resolución do acordo motivado subscrito polo Consello da Xunta de Galicia no seu punto
cuarto decide encomendar formalmente á Consellería dou Medio Rural a elaboración da 1ª
Revisión do PFG, o impulso e a dirección do procedemento para a súa aprobación, a iniciativa
da Dirección Xeral de Ordenación Forestal.
Mediante esta Resolución, en cumprimento do disposto no artigo 21.1 da lei de ordenación do
territorio de Galicia, procedeuse ao comezo do procedemento a emprender para a
formulación e aprobación da 1ª Revisión do PFG, establecendo o prazo dun mes, desde a
publicación deste acordo, para a formulación inicial do documento previo da 1ª Revisión do
PFG exixible para comezar o procedemento preceptivo.
A partir dese momento, púxose en marcha o procedemento preceptivo de elaboración,
formulación e aprobación da 1ª Revisión do Plan Forestal de Galicia, de conformidade coa
normativa forestal, territorial e ambiental aplicable ao efecto, cuxa documentación
requirida por cada un dos procedementos, cuxos documentos que a compoñen descríbense a
continuación.

4.1. Proposta de directrices estratéxicas do Grupo de Traballo do Consello
Forestal de Galicia para a 1ª Revisión do Plan Forestal.
Conforme ao disposto no apartado 4 do artigo 72 da lei galega de montes, para a elaboración
e a revisión do PFG deben ser consultados os propietarios forestais, particulares e montes
veciñais, as entidades locais, o sector empresarial e os demais axentes sociais e institucionais
interesados por medio dos seus órganos de representación a fin de propiciar a maior
participación social na toma de decisións.
Para lograr un enfoque integrado do monte e procurar o protagonismo debido do sector
forestal galego, decidiuse emprender un proceso de participación mediante un grupo de
traballo do Consello Forestal de Galicia, con vistas a proporcionar unhas directrices
estratéxicas para a 1ª Revisión do PFG, como diagnóstico preliminar e propostas previas
efectuadas por representantes do sector forestal galego, que serviron de referencia inicial e
punto de partida como alternativa considerable para a súa integración no novo PFG revisado.
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A tal fin, por iniciativa da Dirección Xeral de Ordenación Forestal (anterior Secretaría Xeral de
Medio Rural e Montes), no seo do Consello Forestal de Galicia creado mediante Decreto
306/2004, do 2 de decembro, constituíuse formalmente en maio de 2014, un Grupo de Traballo
integrado por 26 organismos e colectivos representantes dos axentes sociais, económicos e
ambientais implicados no sector forestal galego.
Na súa reunión do 21 de maio de 2014, o Consello Forestal de Galicia acordou a proposta da 1ª
Revisión do PFG de 1992 tras máis de vinte anos de andaina, como función lexítima deste
órgano consultivo segundo dispón o artigo 2 do seu decreto de regulamento, entendendo a
necesidade de reorientar a política forestal galega cara ás novas políticas forestais e
ambientais emerxentes centradas no desenvolvemento sustentable.
O Grupo de Traballo para a 1ª Revisión do PFG quedou formalmente constituído na súa
primeira reunión, o 16 de febreiro de 2015, estando formado por un total de 26 entidades
directa e indirectamente vinculadas co sector forestal galego, tanto do sector público como
privado; o proceso de participación organizouse mediante enquisas e reunións temáticas.
Tras a primeira reunión, a Consellería do Medio Rural nomeou dúas persoas- un funcionario da
Dirección Xeral de Ordenación Forestal da propia Consellería e un profesor da Escola
Politécnica Superior de Lugo da Universidade de Santiago de Compostela como
coordinadores do Grupo de Traballo que actuaban de moderadores , con voz pero sen voto, na
toma de decisións. Estes dous membros mencionados, xunto co grupo de apoio técnico e coa
secretaría técnica constituíron o denominado Comité Técnico do Grupo de Traballo do
Consello Forestal de Galicia.
Por unha banda, o grupo apoio técnico, constituído por dous membros do grupo de
investigación G4 plus da Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación da Universidade de
Vigo, deseñou a metodoloxía de traballo e analizou os resultados dos instrumentos de
participación aplicados aos axentes implicados, entre outras funcións.
Doutra banda, a secretaría técnica, formada por dous funcionarios da Dirección Xeral de
Ordenación Forestal da Consellería do Medio Rural, proporcionou o apoio loxístico e técnico
ao grupo, organizando as reunións e levantando acta das mesmas, entre outros labores.
Desde mediados de febreiro até mediados de novembro de 2015 (16 de febreiro a 19 de
novembro), o Comité Técnico do Grupo de Traballo reuniuse un total de 13 ocasións para
realizar as tarefas que lle eran propias. Pola súa banda, desde finais de febreiro até principios
de novembro de 2015 (26 de febreiro a 5 de novembro), o Grupo de Traballo foi convocado
para un total 8 sesións. Os principais fitos alcanzados polo Grupo de Traballo para a 1ª
Revisión do PFG de 1992:
Aprobación das normas de composición e regulamento interno de funcionamento do
Grupo de Traballo: 9 de abril.
Posicionamento dos membros do Grupo de Traballo sobre as necesidades e demandas
para a cadea forestal: 13 de maio.
Realización das enquisas polos membros do Grupo de Traballo: 25 de xuño- 21 de outubro
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Debate e consenso sobre os resultados das enquisas e o seu posterior procesado: 9 de
xullo- 5 de novembro.
Elaboración do borrador das directrices para a 1ª Revisión do PFG de 1992: 19- 24 de
novembro.
Presentación do informe dos traballos desenvolvidos no seo do Grupo de Traballo e das
directrices para a 1ª Revisión do PFG de 1992 por parte do Grupo de Traballo ao resto de
membros do Consello Forestal de Galicia: 11 de decembro.
Aprobación definitiva das directrices para a 1ª Revisión do PFG de 1992 por parte do
Grupo: 17 de decembro.
Finalmente, o 17 de decembro de 2015 entregouse o documento final da proposta de
directrices estratéxicas do Grupo de Traballo do Consello Forestal de Galicia para a 1ª
Revisión do PFG, que se achega como documento anexo ao presente documento, cuxas
proposicións e alternativas teranse en conta no proceso de elaboración, configuración e toma
de decisións para a 1ª Revisión do PFG.
Este documento de traballos que ofrece solucións e proposicións alternativas emanadas de
representantes cualificados do sector forestal galego para a súa integración na 1ª Revisión do
PFG refírese a tres bloques que agrupan 19 áreas temáticas que se enumeran a continuación
e constitúe a documentación asociada ao proceso de revisión.
Bloque I









AT1. Análise do grao de cumprimento do Plan Forestal de Galicia 1992.
AT2. Superficie forestal en Galicia e formacións arbóreas do monte.
AT3. Estrutura e organización da propiedade.
AT4. Xestión da propiedade forestal.
AT5. Planificación e xestión forestal sustentable.
AT6. Multifuncionalidade dos recursos e servizos.
AT7. Taxa de aproveitamento dos recursos forestais.

Bloque II









AT8. Incendios forestais.
AT9. Sanidade e saúde forestal.
AT10. Protección, conservación e fomento da biodiversidade.
AT11. Pistas e infraestruturas forestais.
AT12. Formación, educación e divulgación.
AT13. Investigación e transferencia forestal.
AT14. As Administracións públicas no sector forestal.

Bloque III







AT15. Políticas públicas en materia de fomento e fiscalidade forestal.
AT16. Estatística forestal. Sistemas de apoio á toma de decisións.
AT17. A cadea monte industria e o emprego forestal.
AT18. Cambios estruturais cara á bioeconomía ou economía hipocarbónica.
AT19. Marco normativo: representatividade sectorial.
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4.2. Documento previo de avance do diagnóstico e da proposta inicial da 1ª
Revisión do Plan Forestal de Galicia.
De conformidade co disposto no artigo 21 da lei galega de ordenación do territorio, ao
obxecto da formulación e aprobación da 1ª Revisión do PFG, para o inicio efectivo do
procedemento preceptivo requírese en primeira instancia elaborar un avance do Plan forestal
revisado, de maneira que conteña os seus obxectivos prioritarios e propoña a súa formulación
inicial e a estrutura básica que articule as iniciativas, medidas e accións a propoñer, conforme
aos eixes estratéxicos de intervención, instrumentos de execución e programas temáticos de
actuacións previstos en principio.
Decidiuse incorporar tamén un avance das análises e diagnósticos que se estaban realizando
do estado forestal e natural do monte galego, do escenario de riscos naturais e ambientais
que lle ameazan relativos a procesos erosivos e hidrolóxicos, riscos e ameazas fitosanitarias
producidas por axentes patóxenos e a problemática dos incendios forestais, así como do
escenario socioeconómico do monte e sector forestal galego, incluso un avance da avaliación
do grao de cumprimento do Plan Forestal de Galicia de 1992 vixente até o momento.
Pola súa banda, o documento previo proporcionou un avance do documento propositivo que
ha de dispor e configurar o novo PFG cuxa revisión e actualización preténdese formular e
aprobar unha vez adecuado ás circunstancias actuais, e ás demandas e tendencias emerxentes
en materia de política forestal no ámbito rexional, nacional e internacional.
En principio, o documento dispositivo de avance da 1ª Revisión do PFG adiantaba a seguinte
configuración de estrutura e contidos previstos:
Fundamentos e referentes de política e planificación forestal estratéxica no ámbito
internacional, nacional e autonómico.
Principios fundamentais e criterios básicos orientadores da política forestal galega que
sexa integral e sustentable, lexítima, transparente e eficaz: planificada, acordada,
comprometida e verificable.
Concepción e finalidade da 1ª Revisión do Plan Forestal de Galicia.
Obxectivos xerais da política forestal galega. Obxectivos estratéxicos e programáticos
do PFG revisado.
Modelo de gobernanza da política forestal galega: referentes normativos, facultativos,
técnicos e instrumentais para a ordenación e xestión sustentable dos espazos e recursos
forestais. Desenvolvemento territorial mediante os Plans de Ordenación dos Recursos
Forestais (PORF) de distrito. Modelo de referencia do monte galego.
Estrutura e configuración da 1ª Revisión do PFG: articula as iniciativas, medidas e
accións propostas, conforme aos eixes estratéxicos de intervención, instrumentos de
execución e programas temáticos de actuacións previstos.
Vixencia da 1ª Revisión do PFG. Programación de prioridades, períodos e prazos.
Programación orzamentaria e liñas de financiamento.
Criterios e indicadores estratéxicos de avaliación e seguimento.
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4.3. Documentos de análises e diagnósticos do monte e do sector forestal
galego.
De conformidade co disposto no apartado 1 do artigo 72 da lei galega de montes para elaborar
a 1ª Revisión do PFG requírese previamente avaliar a situación do monte galego a cuxo fin o
apartado 5 establece que a revisión do Plan forestal fundamentarase no diagnóstico sobre os
espazos e recursos forestais derivado da análise do inventario forestal de Galicia e outros
estudos ou análises sobre o monte e o sector forestal galego que se estimen necesarios, antes
de establecer as directrices e programas de actuación adecuados para o seu
desenvolvemento, así como os mecanismos de seguimento e avaliación do seu cumprimento.
Con este obxecto, a Dirección Xeral de Ordenación Forestal en xaneiro de 2015 procedeu á
elaboración dunha análise e diagnóstico técnico do monte e do sector forestal galego, así
como do grao de desenvolvemento e idoneidade do modelo de monte, e de cumprimento dos
obxectivos e compromisos previstos no PFG de 1992 con vistas á súa revisión e actualización. O
documentos xerados como estudos previos conteñen o seguintes contidos:
Escenario forestal do monte galego que describe a evolución e transformación histórica
da paisaxe forestal galega, como antesala para a caracterizar a evolución, estado actual e
tendencias dos espazos e recursos forestais de Galicia analizada e interpretada a partir dos
datos rexistrados no catro inventarios forestais nacionais sucesivos realizados en Galicia
desde 1973 a 2009.
Escenario natural do monte galego que inclúe as análises e diagnósticos pertinentes
sobre biodiversidade e hábitats forestais como contribución dos espazos forestais
protexidos á conservación do patrimonio natural de Galicia, así como sobre a súa
multifuncionalidade que contempla outros servizos ambientais e sociais que proporciona o
monte e a propiedade forestal en beneficio da sociedade.
Escenario de riscos naturais e ambientais que ameazan aos montes de Galicia,
proporcionando unha análise, diagnóstico e prognóstico sobre:

 O papel protector dos bosques ante os riscos erosivos e hidrolóxicos onde, en
función dos factores máis significativos do medio físico galego, analízanse a función
ambiental da cobertura forestal para a conservación e protección do solo, a regulación do
réxime hidrolóxico para evitar o desenvolvemento de procesos erosivos de degradación do
solo e da cuberta vexetal e reducir o risco de inundacións.
 O estado de saúde do monte galego que contempla os principais problemas, riscos e
ameazas fitosanitarias de axentes patóxenos que afectan as masas forestais de Galicia.
 O problema e o perigo dos incendios forestais que analiza os riscos e causas que os
orixinan.
A estrutura, distribución e dimensións da propiedade forestal galega segundo a súa
titularidade, réxime xurídico e administrativo.
O escenario socioeconómico do monte e do sector forestal en Galicia onde se describe a
produción e contribución do sector forestal galego á actividade económica e o emprego.
Cadea monte- industria: empresas e industrias forestais.
Avaliación do grao de cumprimento do Plan Forestal de Galicia (1992) vixente e
desenvolvemento do modelo de monte previsto.
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4.4. Documentos derivados do proceso de contraste do diagnóstico e
integración de propostas da Administración e o sector forestal.
As anteriores análises e diagnósticos do monte e do sector forestal galego elaborados por un
equipo técnico especializado dunha empresa pública como medio propio instrumental da
Administración autonómica galega, foron debidamente contrastados e validados pola
Dirección Xeral de Ordenación Forestal.
As análises e os diagnósticos elaborados refiren as principais carencias e debilidades, os riscos
e ameazas, problemas e conflitos detectados, que foron proxectados mediante prognósticos e
predicións sobre as necesidades, fortalezas, potencialidades, solucións, retos e oportunidades
que se presentan, proporcionando as correspondentes matrices de diagnósticos para cada un
dos aspectos e ámbitos analizados.
Con este material de análise e diagnóstico emprendeuse un proceso de participación interna
mediante 30 sesións temáticas no seo da Dirección Xeral de Ordenación Forestal nas que
interviñeron responsables de diferentes áreas propias da Administración forestal que
contrastaron e validaron o diagnósticos elaborados, e procederon ademais á integración de
propostas derivadas da Administración e do sector forestal, en base ás directrices
proporcionadas polo Grupo de Traballo do Consello Forestal de Galicia.
Como resultado deste proceso de contraste, validación e integración na Administración
forestal promotora da 1ª Revisión do Plan Forestal de Galicia, elaborouse un documento de
síntese e conclusións do diagnóstico sobre o escenario do monte e a súa administración, que
constitúe un documento anexo que forma parte da documentación da 1ª Revisión do Plan
Forestal de Galicia.
Ademais o proceso proporciona a proposta de 1ª Revisión do Plan Forestal de Galicia que se
describe a continuación no capítulo seguinte e que será sometida a información e consultas
con representantes do sector forestal galego antes da súa presentación formal no Consello
Forestal de Galicia e previamente a someterse ao preceptivo trámite de información pública.
Tras a incorporación das alegacións e modificacións derivadas do procedemento de
información pública e de avaliación ambiental estratéxica que correspondan a este
documento propositivo da 1ª Revisión do Plan Forestal de Galicia formularase finalmente o
documento dispositivo preparado para su aprobación definitiva.

4.5. Documentación preceptiva requirida no procedemento de avaliación
ambiental estratéxica da 1ª Revisión do Plan Forestal de Galicia.
Procedeuse a cumprimentar o documentación preceptiva requirida no procedemento de
avaliación ambiental estratéxica da 1ª Revisión do Plan Forestal de Galicia; en efecto,
conforme ao disposto no artigo 6 da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental, a
revisión do Plan hase sometido ao procedemento ordinario ou simplificado por decisión da
Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático como órgano ambiental competente
ao efecto na Comunidade Autónoma de Galicia.
Tras a solicitude de inicio do procedemento de avaliación ambiental estratéxica ordinaria ante
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o citado órgano ambiental, presentouse o preceptivo documento inicial estratéxico, xunto
cun borrador da 1ª Revisión do PFG (documento previo) sometidos ambos á consulta das
Administracións públicas afectadas e das persoas interesadas por un prazo mínimo de 45 días
hábiles.
O contido do documento inicial estratéxico, que foi presentado para comezar o trámite
preceptivo de avaliación ambiental estratéxica segundo ás esixencias da Lei 21/2013, do 9 de
decembro, de avaliación ambiental, resúmese a continuación:
1.- Caracterización da situación do medio ambiente antes do desenvolvemento do Plan
forestal no ámbito territorial afectado. Para iso, como resumen do diagnóstico incluído no
referido documento previo, caracterizouse o medio físico e natural de Galicia, xunto cunha
descrición da socioeconomía vinculada ao sector forestal.
2.- Obxectivos da planificación nos que se expresa a motivación do Plan Forestal xunto cos
obxectivos xerais.
3.- Alcance do contido do Plan Forestal xunto coas alternativas razoables, técnicas e
ambientalmente viables, onde se d escriben as alternativas consideradas para a formulación
do Plan, tendo en consideración os efectos da non- elaboración do mesmo (alternativa cero) e
o proceso levado ata o momento para elaborar o borrador do Plan elaborado como avance do
mesmo , facendo fincapé nas directrices estratéxicas dos representantes do sector para a 1ª
Revisión do Plan Forestal de Galicia.
4.- Desenvolvemento previsible do Plan mediante una descrición da estratexia a seguir para
o desenvolvemento do Plan Forestal de Galicia revisado en coherencia con o modelo de
gobernanza proposto no referido documento previo.
5.- Potenciais efectos ambientais: móstrase unha aproximación aos efectos ambientais
derivados do desenvolvemento do Plan Forestal de Galicia, tendo en conta que os efectos
esperados son positivos, respecto das seguintes variables ambientais:
Medio natural e biodiversidade.
Atmosfera e cambio climático.
Solo e auga.
Paisaxe e patrimonio cultural.
Medio socioeconómico.
6.- Incidencias sobre plans sectoriais e territoriais concorrentes: analízase a xerarquía e a
concorrencia que poda ter o Plan Forestal de Galicia sobre outros instrumentos de ordenación
do territorio, para o que se inclúe unha relación da planificación concorrente, a escala
europea, estatal e autonómica, en materia forestal, desenvolvemento rural, medio ambiente,
ordenación do territorio e paisaxe.
Con tales antecedentes e premisas exponse a continuación os contidos e alcance da proposta
da 1ª Revisión do Plan Forestal de Galicia.
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DOCUMENTO PROPOSITIVO
1. Antecedentes,
fundamentos
e
referentes
de
planificación
forestal
estratéxica
no
ámbito
internacional, nacional e autonómico.
A 1ª Revisión do Plan Forestal de Galicia débese fundamentar sobre a base dos compromisos,
recomendacións e requirimentos internacionais como referencia para a formulación de plans
estratéxicos de política forestal a nivel nacional e subnacional, no marco das directrices de
Nacións Unidas referidas ao ámbito paneuropeo e os instrumentos de referencia existentes ao
respecto, principalmente na Unión Europea e o Estado Español a nivel estatal e autonómico.
O esquema adxunto resume estes fundamentos e referentes de política e planificación
forestal estratéxica para formular políticas forestais sustentables no ámbito internacional,
nacional e autonómico, que se describen a continuación.
Figura 2. Fundamentos e referentes de política e planificación forestal estratéxica
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1.1. Fundamentos e requirimentos internacionais para formular plans
estratéxicos de política forestal.
Considéranse a continuación os antecedentes, fundamentos, referentes, recomendacións,
compromisos e requirimentos internacionais a escala global para a formulación de plans
estratéxicos de política forestal en todos os países do mundo e refírense as principais
demandas e tendencias emerxentes de política forestal sustentable a nivel mundial.

1.1.1. Antecedentes, recomendacións, compromisos mundiais para a
formulación de plans estratéxicos de política forestal.
Como consecuencia do diálogo internacional xerado tras o desenvolvemento dos acordos de
Río de Xaneiro (1992) sobre medio ambiente e desenvolvemento sustentable a nivel mundial,
desde entón veuse desenvolvendo un diálogo intergobernamental a nivel mundial que xerou
compromisos, recomendacións, demandas e tendencias internacionais emanadas dos
organismos de Nacións Unidas (FAO, Foro Forestal Mundial UNFF) para o desenvolvemento de
plans estratéxicos de política forestal de ámbito nacional ou subnacional, conforme aos
principios, directrices e criterios de sustentabilidade e de boa gobernanza universalmente
admitidos para todos os bosques e demais terras forestais do mundo.
A tal fin, en cumprimento dos compromisos internacionais adquiridos en materia de política
forestal, ínstase a todos os países do mundo a desenvolver un proceso iterativo e de
participación de planificación estratéxica de política forestal para o desenvolvemento das
súas capacidades normativas, administrativas, orzamentarias e financeiras en función das
súas características, necesidades e intereses, dunha forma coordinada, descentralizada e
progresivamente graduada, cada cal conforme á súa propia configuración institucional e os
seus propios ámbitos de decisión a nivel nacional e subnacional, correspondentes ás
diferentes escalas de planificación, desde o ámbito estatal e rexional até o ámbito local a nivel
de monte (pensar globalmente para actuar localmente).
Para iso, hai que trasladar os principios internacionais de gobernabilidade e sustentabilidade
dos bosques e demais terras forestais dispondo normas, instrumentos, instrucións e
directrices adecuadas para procurar o exercicio da ordenación e xestión forestal sustentable
dos seus espazos e recursos renovables.
Ademais considérase imprescindible a participación dos axentes sociais interesados, así como
a colaboración intersectorial e institucional con outras políticas implicadas ou relacionadas coa
política forestal, principalmente en materia de medio ambiente, desenvolvemento rural,
industria e enerxía.
Como se mencionou anteriormente, Nacións Unidas dispuxo recomendacións (Guía FAO,
2011) para a formulación dunha política forestal sustentable, coherente, integral e intelixente,
de maneira que sexa lexítima, eficaz e transparente en calquera país ou rexión do mundo, que
comprende os criterios e requirimentos necesarios para a súa execución mediante plans
estratéxicos de política forestal.

22

DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN FORESTAL

1ª REVISIÓN DO PLAN FORESTAL DE GALICIA

En esencia, como se explicou, estas directrices veñen recomendar que o exercicio dunha
política forestal eficiente para o desenvolvemento e exercicio da ordenación e a xestión
sustentable dos espazos e recursos forestais debe deseñarse e desenvolverse dunha maneira
planificada, comprometida e acordada, de modo que poida ser verificable:

1.1.2. Referentes, demandas e tendencias emerxentes de política
forestal sustentable a nivel mundial.
O Plan Forestal de Galicia como plan director da política forestal galega, en primeiro lugar,
debe adaptarse ás demandas actuais e tendencias previsibles a escala global conforme aos
compromisos adquiridos no tres convenios mundiais xuridicamente vinculantes sobre medio
ambiente (Cambio Climático, Biodiversidade e Desertificación) cos que os bosques están
intimamente relacionados xa que xogan un papel esencial pola súa decisiva contribución ao
medio ambiente e á calidade de vida a escala planetaria.
Os obxectivos sobre bosques derivados da Convención Marco das Nacións Unidas sobre
Cambio Climático (CMNUCC) aplicado mediante programas de redución de emisións por
deforestación e desertificación (REDD+) ou cambios de usos da terra e os bosques (LULUFC),
e actualizado recentemente co Acordo de París no que os bosques adoptarán o protagonismo
que lles corresponde; neste contexto os obxectivos concrétanse na retención de carbono, en
a resiliencia e vitalidade dos ecosistemas forestais, na adaptación dos bosques a previsibles
alteracións climáticas.
Pola súa banda, os obxectivos sobre bosques derivados do Convenio de Diversidade Biolóxica
(CBD) concrétanse mediante a Estratexia de Biodiversidade con horizonte 2020 (metas Aichi)
sendo xestionados con criterios de sustentabilidade para garantir a conservación e uso
sustentable da diversidade biolóxica, protexéndoos da súa perda ou degradación e da
fragmentación dos hábitats forestais, contribuíndo así á protección e mellora do medio
ambiente. No marco do o Convenio sobre Desertificación, en que o papel protector da
cobertura forestal é fundamental,os fins concrétanse na reforestación e restauración de áreas
degradadas.
De acordo cos obxectivos do Milenio sobre desenvolvemento sustentable que marca a axenda
internacional con horizonte a 2020 e 2030, de conformidade co tres alicerces fundamentais
(ambiental, social e económico) do principio universal de sustentabilidade hai que compatibilizar
o valor ambiental co interese socioeconómico dos bosques, de modo que poidan desempeñar
o rol que lles corresponde como provedores de materias primas procedentes de recursos
naturais renovables como produtos ecolóxicos emerxentes de base biolóxica.
Desta maneira, a xestión sustentable dos bosques procurará actividades produtivas que xeren
rendas e emprego para contribuír ao desenvolvemento socioeconómico sustentable do medio
rural que permitirán ao sector forestal incorporarse ao futuro da economía verde, que inclúe a
bioeconomía baixa en carbono e as enerxías renovables (bioenerxía procedente de biomasa), a
economía circular con produtos do bosque derivados de recursos renovables, reciclables e
reutilizables, así como o consumo responsable e a construción sustentable, ademais doutras
aplicacións innovadoras procedentes dos recursos forestais.
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Segundo Nacións Unidas, a tal fins resultarán claves as políticas públicas a longo prazo que
contemplen os dereitos das futuras xeracións e outros aspectos como a valoración de activos
naturais e ambientais do patrimonio forestal, ou o pago compensatorio por prestación de
servizos ambientais, o tratamento fiscal diferenciado da propiedade forestal e a prevalencia da
calidade e eficiencia da xestión sobre a titularidade da terra, a cohesión social e a participación
público- privada, así como incentivar aos emprendedores de actividades económicas no medio
rural, á innovación e a transferencia tecnolóxica da produción e a industria forestal para facilitar
a incorporación do sector forestal á economía verde.

1.2. Marco europeo instrumental e normativo de referencia sobre política e
plans forestais estratéxicos.
Considéranse a continuación os referentes paneuropeos de política, planificación e xestión
forestal sustentable para o ámbito do continente europeo, os instrumentos de referencia da
Unión Europea para formular políticas forestais integradas no desenvolvemento rural
sustentable, para indicar finalmente o marco español de referencia de estratexias e plans
forestais existentes a nivel estatal e autonómico.

1.2.1. Referentes paneuropeos para o ámbito do continente europeo.
As recomendacións e requirimentos internacionais a nivel mundial para a formulación de
políticas, plans e programas forestais nacionais e subnacionales (PFN), trasládanse ao ámbito
do continente europeo a través das sucesivas Resolucións das Conferencias Ministeriais
sobre Protección dos Bosques de Europa, asinadas por máis de corenta países do vello
continente, incluído o Estado español e a propia Unión Europea, coñecidas baixo a
denominación de Proceso Paneuropeo Forest Europe que estableceron como referencia
Directrices, Criterios e Indicadores Paneuropeos de Xestión Forestal Sustentable.
En particular, a 1ª Revisión do Plan Forestal de Galicia debe adoptar o denominado Enfoque
Paneuropeo PFN, que reúne os requisitos exixibles para a formulación de plans estratéxicos de
política forestal en Europa, conforme ao disposto no Anexo á Resolución V1 (Reforzo de
sinerxías para a xestión forestal sustentable a través da cooperación intersectorial e os
programas forestais nacionais. Viena, abril 2003).
Este enfoque paneuropeo recolleu as recomendacións de Nacións Unidas (2000) naquel entón
para os países de Europa, directrices que foron actualizadas posteriormente coa Guía FAO
(2011) para o desenvolvemento de políticas forestais sustentables, lexítimas e eficaces.
Desde entón, dispuxo a súa propia Estratexia Forestal (1998) e un Plan de Acción Forestal; así,
case todos os países europeos, incluso a propia a Unión Europea, dispoñen hoxe de plans
forestais nacionais e subnacionales ou rexionais, ou instrumentos equivalentes de
planificación estratéxica da política forestal dos estados, países ou rexións que os conforman,
cada cal segundo a súa propia configuración institucional, a súa distribución de competencias,
as súas capacidades, necesidades e intereses.
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1.2.2. Instrumentos de referencia da Unión Europea para formular
políticas forestais integradas no desenvolvemento rural
sustentable.
Como punto de partida os instrumentos de referencia de política forestal da Unión Europea
foron a Estratexia Forestal (1998), recentemente revisada en 2015, e o Plan de Acción para o
Sector Forestal (2006) para o período 2007-2011, cuxa revisión culminou en 2013 cunha nova
Estratexia da Unión Europea para os Bosques e o Sector Forestal, que recolle as
recomendacións de Nacións Unidas trasladadas ao contexto dos países membros da Unión
Europea, que han de servir de referencia para a formulación de plans estratéxicos de política
forestal nos países membros a nivel nacional e subnacional ou rexional e, por tanto, neste caso
para a 1ª Revisión do Plan Forestal de Galicia.
Entre outros instrumentos marco de referencia relacionados coa política forestal, a Unión
Europea tamén dispón das Estratexias de Biodiversidade (2020) e outras Estratexias de Medio
Ambiente, de Paisaxe e do Territorio ou políticas comunitarias sobre cambio climático e enerxía,
nas que os bosques xogan un papel esencial.
O marco internacional de referencia para a política forestal reflíctese en Europa na súa
relación co medio ambiente e o desenvolvemento rural sustentable que tamén implica ao
clima, a enerxía e a industria, así como o comercio legal de madeira, a construción sustentable
e o consumo responsable nun contexto global de bioeconomía verde baixa en carbono.
Así as políticas comunitarias prestan atención especial á relación vital dos bosques co clima, a
auga e as fontes de enerxía renovables (biomasa forestal) dentro da Estratexia de Crecemento
da Unión Europea 2020, como o Paquete de Medidas sobre Clima e Enerxía 2020 (obxectivos
20-20-20), ou o Marco sobre o Clima e Enerxía para 2030 (27% cota de enerxías renovables) e
especialmente a Estratexia da Unión Europea de Adaptación ao Cambio Climático (2013), así
como o Directiva Marco de Augas (2000) considerando o papel dos bosques para regular o
réxime hidrolóxico ante as previsións de cambio climático.
Pola súa banda, no marco da Política Agraria Común, constitúe outro referente instrumental a
considerar na política forestal galega o Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural
(FEADER) como instrumento de cofinanciamento cos países membros dos Programas de
Desenvolvemento Rural (PDR) para o período 2014-2020 que cada cal defina no seu marco
nacional e, en particular, o PDR que ao efecto se dispón para Galicia, no que se poden adecuar
medidas agroambientais e forestais (silvícolas) cofinanciables que se contemplen na 1ª
Revisión do Plan Foresta de Galicia.
Ademais de medidas forestais e de silvicultura no Regulamento de Desenvolvemento Rural
(FEADER 2014-2020), a Unión Europea dispón dun marco legal para a conservación da
biodiversidade e os hábitats, en que os espazos forestais ocupan un lugar principal dentro da
Rede Ecolóxica Europea Natura 2000 (Directiva Aves 2009; Directiva Hábitats, 1992). A Unión
Europea dispón ademais de fondos estruturais (FEDER) que priman a innovación, a
transferencia tecnolóxica e o emprendemento aplicables ao sector forestal.
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1.2.3. Normativa de referencia da Unión Europea en materia forestal.
Aínda que non existe un directiva marco de bosques que outorgue amparo legal para unha
política forestal común, inexistente de forma autónoma como tal na Unión Europea, en
contraste con algunha normativa en materia de conservación (Directiva de Aves 2009;
Directiva de Hábitats, 1992 que constitúen o marco legal que ampara á Rede Ecolóxica Europea
Natura 2000), disponse dalgunha normativa que afecta a algunhas materias no campo
forestal. Así, o Regulamento da Unión Europea de axudas ao desenvolvemento rural a través
do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) contempla medidas
agroambientais e forestais (silvícolas) cofinanciables que han de terse en conta na 1ª Revisión
do Plan Forestal de Galicia.
Con respecto á regulación del comercio legal de madeira, a Unión Europea ha disposto unha
normativa comunitaria para garantir o cumprimento das obrigacións que se deriven, entre
outras, dos Regulamentos sobre licenzas FLETG (UE 2173/2005; 1024/2008) e do Regulamento
UE 995/2010 do Parlamento Europeo e do Consello, do 20 de outubro de 2010, denominado
de Dilixencia Debida (EUTR Timber Regulation) para a comercialización de madeira legal.
En materia de sanidade forestal, disponse da Directiva 2000/29/CE do Consello, do 8 de maio
de 2000, relativa ás medidas de protección contra a introdución na Comunidade de
organismos nocivos para os vexetais ou produtos vexetais e contra a súa propagación no
interior da Comunidade, así como da Directiva 1999/105/CE do Consello, do 22 de decembro
de 1999, sobre a comercialización de materiais forestais de reprodución.

1.3. Marco español instrumental e normativo de referencia: estratexias e plans
forestais a nivel estatal e autonómico.
No ámbito nacional, entre outros instrumentos que articulan a política forestal estatal, a
Administración Xeral do Estado emprendeu a reforma da política forestal española
sucesivamente mediante a Estratexia Forestal Española (1999) e o Plan Forestal Español (2002)
amparados pola Lei 43/2003, do 21 de novembro, de montes, modificada despois pola Lei
10/2006, do 28 de abril, e máis recentemente mediante a Lei 21/2015, do 20 de xullo, que xunto
coa creación do Consello Nacional de Bosques, como órgano de consulta e representación do
sector forestal español, constitúen o novo contexto da política forestal española no tránsito
ao século XXI, trasladando ao ámbito español os compromisos e referentes internacionais
respecto diso.
Estes instrumentos estatais estableceron o marco común de referencia en España para o
desenvolvemento de políticas forestais sustentables nas Comunidades Autónomas, mediante
os seus correspondentes plans forestais autonómicos, cada cal conforme as súas competencias
propias en materia de política forestal, de forma que permitan o cumprimento das obrigacións
e compromisos internacionais adquiridos respecto diso polo Estado español.
Con anterioridade e posterioridade a este marco estatal de referencia, todas as Comunidades
Autónomas españolas foron formulando o seu propio plan forestal ou instrumento
equivalente de planificación estratéxica de política forestal autonómica, conforme ás súas
competencias. Así, tamén serven de referencia os demais plans forestais autonómicos
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dispostos nas Comunidades Autónomas españolas, en particular e por afinidade, as
estratexias e plans forestais de comunidades autónomas do Cantábrico e, por actualidade, os
dos últimos plans forestais autonómicos elaborados en Cataluña e Baleares, que responden ás
necesidades, demandas actuais e tendencias emerxentes no ámbito internacional e nacional.
Pola súa banda, tamén está próxima a 1ª Revisión do Plan Forestal Español de 2002 para a súa
actualización e adecuación ás novas circunstancias, demandas e tendencias emerxentes no
ámbito internacional a nivel mundial e europeo, entre cuxas previsións destacan a
mobilización de recursos forestais, a dinamización e o desenvolvemento socioeconómico do
sector forestal español, cuestións tamén candentes no sector forestal galego.
Neste sentido, recentemente, o Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación e Medio
Ambiente aprobou en 2015 un Plan de Activación Socioeconómica do Sector Forestal Español
que tamén pode servir de referencia actualizada para a súa integración no novo Plan forestal
galego como resultado da revisión e actualización do anterior de 1992.
Os espazos e recursos forestais deben desempeñar un papel importante noutras políticas
sectoriais relacionadas coa política forestal, dispondo de referentes como a Estratexia
Española de Bioeconomía Horizonte 2030, proxectada en 2015, a Estratexia Española de
Cambio Climático e Enerxía Limpa Horizonte 2007-2020, a Estratexia Española de Conservación e
Uso Sustentable dos Recursos Xenéticos Forestais (2006), ou a Estratexia Española de
Conservación da Diversidade Vexetal 2014‐2020, no marco da Estratexia Española para a
Conservación e Uso Sustentable da Diversidade Biolóxica (1998), dotada despois do marco legal
necesario para integrar a Rede Natura 2000 e que constitúe a Lei 42/2007, do 13 de decembro,
do patrimonio natural e da biodiversidade, máis recentemente modificada pola Lei 33/2015, do
21 de setembro.
Como referentes normativos que afectan á política forestal galega, ademais da citada lei
estatal de montes e do Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o
texto refundido da lei de contratos do sector público, convén ter en conta a normativa estatal
que se cita a continuación.
Empezando polo Real Decreto 1852/2009, do 4 de decembro, polo que se establecen os criterios
para subvencionar os custos no marco do Programa de Desenvolvemento Rural cofinanciado polo
Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) pola súa transcendencia no
cofinanciamento da política forestal galega, convén citar a Lei 5/1977, do 4 de xaneiro, de
fomento de produción forestal (derogada), e o seu regulamento en tanto non se desenvolva a
normativa referente aos contratos temporais de xestión pública, prevista na Lei 7/2012, do 28
de xuño, de montes de Galicia.
Tamén son transcendentes para o monte galego a Lei 43/2002, do 20 de novembro, de
sanidade vexetal, a Lei 30/2006, do 26 de xullo, de sementes e plantas de viveiro e de recursos
fitoxenéticos, o Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre comercialización dos materiais
forestais de reprodución e as súas modificacións (Real Decreto 1220/2011, do 5 de setembro), así
como o Real Decreto 630/2013, do 2 de agosto, polo que se regula o catálogo español de especies
exóticas invasoras.
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1.4. Marco legal e instrumental de referencia propios para a 1ª Revisión do Plan
Forestal de Galicia.
Non convén esquecer, ademais, que se viñeron promulgando sucesivas modificacións da Lei
básica de montes (2003, 2006 e 2015) de España que proporcionan un novo marco legal ao
sector forestal español acorde cos tempos actuais, ao que tamén responde a Lei 7/2012, do 28
de maio, de montes de Galicia que é preciso aplicar e desenvolver regulamentariamente.
Entre a normativa forestal galega de referencia destacan a Lei 3/2007, do 9 de abril, de
prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia e a súa normativa de
desenvolvemento, a Lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes veciñais en man común e outra
normativa para o seu desenvolvemento, como o Decreto 23/2016, do 25 de febreiro, polo que se
regula o reinvestimento dos ingresos obtidos polos montes veciñais en man común en actuacións
de mellora e protección forestal. Outra normativa forestal galega son o Decreto 135/2004, do 17
de xuño, polo que se crea o rexistro galego de materiais de base para a produción de materiais
forestais de reprodución, o Decreto 220/2007, do 15 de novembro, polo que se crea o sistema
oficial para o control da produción e comercialización dos materiais forestais de reprodución e o
Decreto 45/2011, do 10 de marzo, polo que se regula o fomento das agrupacións de propietarios
forestais, os requisitos e cualificación das sociedades de fomento forestal e a creación do seu
rexistro. Tamén convén mencionar o Decreto 50/2014, do 10 de abril, polo que se regulan os
aproveitamentos madeireiros e leñosos, de cortiza, de pastos e micolóxicos en montes ou terreos
forestais de xestión privada na Comunidade Autónoma de Galicia e o contido, organización e
funcionamento do rexistro de empresas do sector forestal, el Decreto 52/2014, do 16 de abril, polo
que se regulan as instrucións xerais de ordenación e xestión de montes de Galicia, e a Orde do 19
de maio de 2014 pola que se establecen os modelos silvícolas ou de xestión forestal orientativos e
referentes de boas prácticas forestais para os distritos forestais de Galicia.
Entre outra normativa sectorial incidente, atópanse a Lei 5/2007, do 7 de maio, de emerxencias
de Galicia, a Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, o Decreto 19/2011, do 10 de
febreiro, polo que se aproban definitivamente as directrices de ordenación do territorio, o Decreto
20/2011, do 10 de febreiro, polo que se aproba definitivamente o Plan de ordenación do litoral de
Galicia, a Lei 6/2011, do 13 de outubro, de mobilidade de terras, a Lei 14/2013, do 26 de
decembro, de racionalización do sector público autonómico, o Decreto 37/2014, do 27 de marzo,
polo que se declaran zonas especiais de conservación os lugares de importancia comunitaria e
apróbase o plan director da Rede Natura 2000 de Galicia, e a Lei 4/2015, do 17 de xuño, de
mellora da estrutura territorial agraria de Galicia.
A primeira referencia como instrumento de planificación estratéxica da política forestal
galega loxicamente é o Plan Forestal de Galicia de 1992 obxecto da presente revisión.
Ademais convén citar outros instrumentos de referencia como o Programa de
Desenvolvemento Rural de Galicia 2014-2020 e algúns outros que se atopan en tramitación
como Estratexia Galega da Paisaxe, ou en desenvolvemento como a Estratexia Galega de
Cambio Climático e Transición Enerxética 2050, ou a Estratexia Galega de Impulso da
Biomasa Forestal.
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2. Concepción e ámbito de aplicación da 1ª Revisión do
Plan Forestal de Galicia.
Neste apartado explícase a concepción da 1ª Revisión do Plan Forestal de Galicia
considerado como instrumento de planificación estratéxica da política forestal galega, e
contémplase o seu ámbito territorial e competencial de aplicación.

2.1. Concepción do Plan Forestal de Galicia como instrumento de planificación
estratéxica da política forestal galega.
De conformidade co disposto no apartado 1 do artigo 72 da lei galega de montes: O Plan
forestal de Galicia é o instrumento básico para o deseño e execución da política forestal galega,
no que se avalía a situación do monte galego e establécense as directrices e programas de
actuación da política forestal de Galicia, así como os mecanismos de seguimento e avaliación
necesarios para o seu cumprimento.
En consecuencia, o PFG concíbese como o instrumento básico de planificación estratéxica
da política forestal galega: trátase dun plan director que debe establecer os obxectivos,
modelos, directrices, estratexias, plans ou programas, medidas e accións configurados conforme
aos eixes de intervención, instrumentos de execución e programas de actuación que se
consideran necesarios para o seu desenvolvemento e aplicación en cumprimento dos seus
fins.
O plan director estratéxico que configura e articula a política forestal galega exponse para
liquidar as carencias e debilidades existentes, e propor solucións aos problemas, riscos e
ameazas detectados, de forma que permita responder adecuadamente ás necesidades,
demandas, retos e oportunidades de futuro que se presentan actualmente para o monte e o
sector forestal galego, para responder os compromisos, demandas e tendencias emerxentes
no ámbito rexional, nacional e internacional, a nivel mundial e paneuropeo e, en particular, da
Unión Europea, principalmente en materia de biodiversidade, cambio climático e enerxía, e
particularmente sobre desenvolvemento socioeconómico sustentable do medio rural galego para
xerar emprego e economía verde baixa en carbono (bioeconomía, economía circular, consumo
responsable e construción sustentable) sen prexuízo da prestación de servizos ambientais e
sociais que proporcionan os montes.
O Plan forestal definido como instrumento básico de planificación estratéxica para o deseño e
execución da política forestal galega conforme a lei de montes de Galicia que tamén o
considera como un instrumento de ordenación do territorio coa figura de programa
coordinado de actuación, aínda que non responda plenamente ao carácter, obxectivos,
funcións e determinacións que para este tipo de plan territorial establece a lei de ordenación
do territorio de Galicia, pois entre os seus fins non figura a localización nin execución de obras
nin actuacións para construír infraestruturas ou instalacións produtivas, industriais ou
agrícolas, nin equipamentos e vivendas ou asentamentos residenciais. Neste aspecto, o Plan
forestal galego non é precisamente un plan de ordenación territorial nin de planeamento
urbanístico en sentido estrito, tal como enfócase na lei galega de ordenación do territorio.
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Por tanto, pódese afirmar que o Plan Forestal de Galicia deseña a política forestal galega pero
en si mesmo non expón plans, programas ou proxectos de execución que afecten ou incidan
directamente sobre o territorio forestal, aínda que no seu marco poidan desenvolverse plans
de ordenación e xestión forestal que estarán suxeitos á súa propia avaliación ambiental
específica que, no seu caso, correspóndalles segundo as súas características, obxectivos e
efectos.
En definitiva , trátase dun plan director estratéxico para o deseño e execución da política
forestal galega, tal como establece a lei de montes de Galicia, pero non tanto para ordenar o
territorio forestal, finalidade que se atribúe máis apropiada para figura legal de Plan de
Ordenación dos Recursos Forestais (PORF) concibido para un ámbito supramunicipal, tanto na
normativa forestal autonómica como na estatal.
Neste sentido, quizá esta figura legal do PORF definido na lei de montes, estatal e
autonómica, e concibido como un instrumento de ordenación do territorio, responda mellor a
un Plan de Ordenación do Medio Físico en materia de solo forestal para un ámbito comarcal a
nivel de distrito, de acordo co artigo 17 da lei galega de ordenación do territorio.

2.2. Ámbito territorial e competencial de aplicación da 1ª Revisión do Plan
Forestal de Galicia.
El ámbito territorial de aplicación da 1ª Revisión do Plan Forestal de Galicia está constituído
polo conxunto do territorio forestal galego, cun carácter sectorial en materia de política
forestal para un ámbito rexional que afecta a todos aqueles terreos forestais que teñan a
condición legal de monte na totalidade do territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.
Por outra banda, o ámbito competencial de aplicación da 1ª Revisión do Plan Forestal de
Galicia correspóndese coas competencias propias en materia de política forestal asumidas pola
Comunidade Autónoma e atribuídas á Dirección Xeral de Ordenación Forestal no marco da
estrutura orgánica da Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia.
Conforme ao Decreto 166/2015, do 13 de novembro, polo que se aproba a estrutura orgánica da
Consellería do Medio Rural, as competencias da Dirección Xeral de Ordenación Forestal
distribúense entre as Subdireccións Xerais de Recursos Forestais, de Prevención e Defensa
contra os Incendios Forestais, e de Formación e Innovación Agroforestal.
Á Dirección Xeral de Ordenación Forestal correspóndelle o exercicio das competencias
inherentes á ordenación, fomento e mellora da produción forestal, as medidas de prevención
e defensa contra os incendios forestais, aínda que en materia de prevención a Administración
forestal autonómica só é competente nos montes ao seu cargo (o 15% da superficie forestal
galega), mentres que no resto do territorio forestal as medidas preventivas corresponden aos
propietarios titulares dos montes; ademais a citada Dirección Xeral asume as competencias en
materia de extinción dos incendios forestais, sen prexuízo da colaboración das
Administracións municipais e dos corpos de seguridade, por canto derívanse cuestións de
orde pública e de protección cidadá.
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No ámbito do sector agrícola, gandeiro, forestal e agroalimentario, á Dirección Xeral de
Ordenación Forestal correspóndelle tamén as funcións de programación, coordinación e
impulso da investigación e a innovación tecnolóxica, en coordinación co departamento da
Administración competente en materia de investigación e desenvolvemento tecnolóxico, a
formación, a transferencia e a adopción dos resultados da investigación; a realización de
programas formativos dirixidos ao persoal dependente da Consellería que melloren a súa
capacitación e o seu coñecemento técnico no campo agroforestal, sen prexuízo das
competencias en materia de formación doutros departamentos desta Administración.
En relación coas actuacións comprendidas dentro destes ámbitos competenciais, a Dirección
Xeral de Ordenación Forestal supervisará e inspeccionará os proxectos de obras e a súa
execución material, tanto nos supostos de adxudicación como nos de execución pola
Administración.
Como Administración ou órgano forestal, no ámbito das súas competencias e baseada en
métodos de xestión integrada de pragas, velará pola protección dos montes promovendo as
medidas de prevención, protección e tratamento, tanto silvícolas como sanitarias, que
favorezan a súa vitalidade e a utilización de axentes biolóxicos que impidan o incremento das
poboacións de axentes nocivos, así como o control e certificación de sementes, materiais
forestais de reprodución e produción forestal.
Por tanto, de acordo coas competencias da Dirección Xeral de Ordenación Forestal,
correspóndelle a ordenación e xestión dos montes propiedade da Comunidade Autónoma,
dos montes catalogados de utilidade pública e dos montes ao seu cargo suxeitos a contratos
administrativos de xestión pública, así como a tutela administrativa dos demais montes
públicos ou privados, de conformidade co disposto na Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de
Galicia, en materia de ordenación e xestión forestal sustentable, silvicultura, repoboacións e
aproveitamentos forestais.
En definitiva, o ámbito competencial da 1ª Revisión do Plan Forestal de Galicia circunscríbese
ao monte no que se refire ao aproveitamento, uso e xestión dos recursos forestais, de maneira
que non será da súa competencia o valor engadido que se estende desde o monte pola cadea
cara a industria de transformación dos produtos forestais.
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3. Finalidade e obxectivos da política e da 1ª Revisión
do Plan Forestal de Galicia.
A finalidade da 1ª Revisión do Plan Forestal de Galicia, como instrumento de planificación
estratéxica para o deseño e execución política forestal galega, é precisamente o seu deseño
e configuración para proceder ao seu desenvolvemento adecuado de acordo con las
características propias do monte galego e coas circunstancias e necesidades actuais, para
poder responder a las demandas e tendencias emerxentes a nivel internacional, nacional e
rexional (pensar globalmente para actuar localmente) proporcionando para iso os
instrumentos, medios e recursos necesarios para a súa execución e o cumprimento dos seus
fins, ao obxecto de aproveitar as oportunidades que se presentan e alcanzar os retos de futuro
que se propoñan para iso.
Os obxectivos desexables en calquera ámbito sempre serán máis factibles cando obedecen e
responden a un plan que sexa viable, crible e aplicable, que deseñe o camiño a percorrer para
alcanzalos, defina e propoña os medios, medidas, accións e solucións para logralos.
Ante todo, a 1ª Revisión do Plan Forestal de Galicia debe proxectar un novo modelo de monte
como escenario desexable que procure unha distribución adecuada do espazo forestal galego
para garantir a súa sustentabilidade, entendida como a persistencia sostida do monte e dos
valores e recursos forestais que alberga ao longo do tempo.
A conservación e o desenvolvemento sustentable dos espazos e recursos forestais que supón o
concepto de sustentabilidade implican optimizar e compatibilizar os múltiples bens e servizos,
valores, obxectivos e intereses económicos, ambientais e sociais que converxen neles, en
cumprimento das súas funcións produtivas, ecolóxicas e recreativas ou culturais inherentes.
O enfoque con esta tripla perspectiva proporciona unha tripla dimensión á política e á 1ª
Revisión do Plan Forestal de Galicia, pola que ás funcións e valores ecolóxicos inherentes aos
montes entendidos como ecosistemas forestais, incorpórase o valor engadido das súas
funcións e obxectivos sociais e económicos procurando actividades produtivas rendas e
emprego derivados do monte, contribuíndo deste xeito tanto á conservación e mellora do
medio ambiente e á calidade de vida, como ao desenvolvemento socioeconómico sustentable
para fixar poboación rural.
O monte galego é sobre todo un monte produtor, sen prexuízo da súa consideración como
monte protector e recreativo, en continuo crecemento renovable, polo que na súa esencia e
natureza está a crecer e, en consecuencia, a producir madeira e outros recursos forestais
aproveitables de forma sustentable, mentres non se supere a súa capacidade de renovación.
Neste sentido, o monte galego como posuidor de materias primas que poden ser obxecto de
aproveitamento sustentable, debe cumprir o seu papel esencial e primordial como provedor
de produtos ecolóxicos de base biolóxica procedentes de recursos naturais renovables. Convén
resaltar que o monte produtor galego poboado con especies de crecemento rápido pódese
considerar unha auténtica máquina de absorber carbono e almacenar enerxía.
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Polo tanto, o monte galego ademais dunha despensa de madeira e outros recursos forestais non
madeireiros (pastos, caza, cortizas, resinas, cogomelos, castañas e outros froitos e plantas
silvestres) é unha reserva de biodiversidade que alberga hábitats de flora e fauna silvestres e
tamén un almacén de carbono e unha fonte de enerxía renovable (biomasa forestal) alternativa
a combustibles fósiles, desempeñando un rol fundamental nun contexto actual de previsible
cambio climático.
En cumprimento dos seus fins a 1ª Revisión do Plan Forestal de Galicia orientarase á
revalorización, eficiencia e produtividade do monte galego que permita o aproveitamento e uso
sustentable dos recursos forestais, de modo que se procure o desenvolvemento
socioeconómico sustentable do monte galego, sen prexuízo dos servizos ambientais e sociais
que prestan os montes, nun novo contexto global de bioeconomía baixa en carbono (economía
e verde), de economía circular e enerxías renovables, de construción sustentable e consumo
responsable, ámbitos aos que o monte galego deben incorporarse sen demasiada dilación en
pleno século XXI. O monte galego proporciona produtos verdes.
A incorporación do monte galego a unha economía verde de futuro require garantir o
exercicio dunha ordenación e xestión forestal sustentable, que sexa eficiente, responsable e
acreditada mediante sistemas de control de calidade, auditoría e certificación. Os produtos
madeireiros e non madeireiros do monte galego han de supor unha marca de calidade
rexistrada que garanta a súa calidade, responsabilidade e eficiencia.
Tampouco convén esquecer que a superficie forestal de dous millóns de hectáreas que o
monte ocupa en Galicia supera as dúas terceiras partes (70%) de todo o territorio galego,
fincado nun medio rural cada vez máis despoboado, polo que dadas as súas dimensións, a súa
importancia e transcendencia, debe considerarse un sector estratéxico para Galicia.
Con este enfoque estratéxico multifuncional, eficiente e de calidade, a 1ª Revisión do Plan
Forestal de Galicia pretende expor a consecución dos obxectivos xerais como instrumento de
execución da política forestal galega, así como os obxectivos estratéxicos e programáticos
do Plan que se describen a continuación e que son os que han de conformar a estrutura e
configuración da 1ª Revisión do Plan Forestal de Galicia de maneira que procure o
cumprimento dos seus fins.
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3.1.

Obxectivos xerais da reforma da política forestal galega.

Con tales fins e de acordo cos compromisos, normas e referentes de política forestal
sustentable no ámbito internacional e nacional, adaptados ás propias circunstancias,
necesidades e problemas que acontecen ao redor dos montes en Galicia, considérase o
seguinte decálogo de obxectivos xerais da política forestal galega:
Garantir a sustentabilidade do monte galego, compatibilizando o seu valor ambiental e
socioeconómico, de modo que se poidan harmonizar e equilibrar as múltiples funcións,
servizos e beneficios económicos, sociais e ecolóxicos que proporcionan á sociedade.
Manter unha actividade produtiva no monte galego que procure revalorizar e mellorar a
súa calidade, eficiencia, produtividade, rendibilidade e competitividade, fomentando a
organización e dinamización da propiedade forestal privada de forma que permita a
activación e mobilidade de recursos forestais infrautilizados.
Procurar un desenvolvemento socioeconómico sustentable do monte galego con maior
contribución á produción final agraria e ao produto interior bruto de Galicia, de modo que
a política forestal galega contribúa tanto ao desenvolvemento rural sustentable e á fixación
da súa poboación, como á conservación e mellora do medio ambiente e a calidade de vida.
Favorecer a multifuncionalidade e a diversificación usos, bens e servizos do monte galego
mellorando a diversidade e alternancia da paisaxe agraria e forestal.
Asegurar que a actividade forestal produtiva non reduza nin empobreza a biodiversidade,
conservando e aumentando na medida do posible a presenza no monte de masas
autóctonas de Galicia.
Cumprir e facer cumprir a legalidade vixente para garantir a protección e seguridade das
persoas, os bens e servizos ante os riscos que lles ameazan relacionados co monte galego,
en especial ante o perigo dos incendios forestais.
Exercer un bo goberno e manexo do monte galego dispondo as normas e instrumentos
necesarios que garantan o exercicio da xestión forestal sustentable, de forma que
favoreza a incorporación da política forestal galega a unha economía verde de futuro, a
construción sustentable, o consumo responsable no contexto de bioeconomía baixa en
carbono e economía circular.
Propiciar un escenario normativo, administrativo e financeiro favorable, áxil e estable
para xerar oportunidades de actividade económica e emprego no monte galego, de modo
que se fomenten iniciativas empresariais innovadoras e unha cultura asociativa para a
produción e comercialización de produtos forestais para contribuír a paliar a actual crise
económica, social e ambiental.
Implicar ás empresas privadas e á industria forestal de Galicia no fomento e o
financiamento necesario para a activación da política forestal galega, na organización e o
apoio da propiedade forestal para mellorar a produción, a protección e a seguridade do
monte para satisfacer as súas necesidades que non son cubertas con fondos públicos.
Facilitar a participación dos axentes sociais, económicos e ambientais interesados ou
implicados no monte e o sector forestal galego para mellorar a transparencia, lexitimidade,
obxectividade e eficacia dela política forestal de Galicia.
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3.2.

Obxectivos estratéxicos da 1ª Revisión do Plan Forestal de Galicia.

No marco dos referidos obxectivos xerais da política forestal galega, establécense os
seguintes obxectivos estratéxicos da 1ª Revisión do Plan Forestal de Galicia:
Proxectar un modelo de monte que garanta a súa sustentabilidade e sirva de referencia no
futuro para organizar adecuadamente a distribución do espazo forestal galego.
Mellorar a contribución do monte galego á conservación da natureza, á biodiversidade e
ao patrimonio natural galego, dos recursos xenéticos forestais, así como a prestación
doutros servizos ambientais relacionados co cambio climático e as enerxías renovables.
Procurar a adecuada saúde, vitalidade, protección, seguridade e defensa do monte ante
riscos naturais e ambientais que lles ameazan, provocados por procesos erosivos e
hidrolóxicos, incendios, enfermidades e pragas forestais.
Favorecer o desenvolvemento socioeconómico sustentable do monte e a propiedade
forestal galega para a súa incorporación á economía verde, incrementando a eficiencia da
produción forestal e fomentando unha cultura forestal asociativa que facilite a mobilización
de terras e recursos forestais inmobilizados.
Promover o adecuado desenvolvemento e mellora do coñecemento e da cultura forestal
galega, favorecendo o acceso público á información forestal, a divulgación e
comunicación da cultura forestal, a educación, formación e capacitación forestal, así
como a investigación, innovación desenvolvo tecnolóxico e emprendemento forestal.
Deseñar un modelo de gobernanza do monte galego que dispoña os instrumentos
necesarios para garantir o exercicio da ordenación e xestión forestal sustentable, dispondo
o adecuado marco normativo e administrativo, e a colaboración institucional e sectorial
adecuadas para a súa conservación e desenvolvemento sustentable.
A consecución destes obxectivos estratéxicos efectuarase mediante os correspondentes eixes
estratéxicos de intervención que conforman e articulan a estrutura da 1ª Revisión do Plan
Forestal de Galicia.
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3.3.

Obxectivos programáticos da 1ª Revisión do Plan Forestal de Galicia.

Á marxe do modelo de monte galego de referencia para organizar a distribución futura do
espazo forestal galego, para o cumprimento de cada un dos obxectivos estratéxicos que
pretende alcanzar a 1ª Revisión do Plan Forestal de Galicia para o seu adecuado
desenvolvemento e execución, defínense os seguintes obxectivos temáticos ou
programáticos:
Para mellorar a contribución do monte galego á conservación da natureza e á prestación
doutros servizos ambientais, preténdense lograr os seguintes obxectivos programáticos:

 Procurar unha adecuada conservación e mellora da biodiversidade e a
multifuncionalidade do monte galego como hábitat forestal.


Consolidar e mellorar a contribución do monte galego á mitigación do cambio
climático e ao desenvolvemento de enerxías renovables.



Garantir a conservación e mellora dos recursos xenéticos forestais do monte galego.

Para procurar a adecuada saúde, vitalidade, protección, seguridade e defensa do monte
galego, preténdense lograr os seguintes obxectivos programáticos:



Asegurar o papel protector do monte galego para reducir os riscos erosivos e
hidrolóxicos e procurar a restauración de áreas queimadas ou degradadas.



Adoptar medidas fitosanitarias que melloren a saúde, vitalidade e resiliencia das
masas forestais que integran o monte galego ante previsibles ataques de axentes
patóxenos ou alteracións ambientais.



Procurar a legalidade e a seguridade necesarias que requiren as medidas de
prevención e defensa contra incendios forestais.
Para favorecer o desenvolvemento socioeconómico sustentable do monte e a propiedade
forestal galega e a súa incorporación a unha economía verde de futuro, preténdense lograr
os seguintes obxectivos programáticos:



Fomentar o desenvolvemento duna cultura forestal asociativa para optimizar a
xestión e a produtividade do monte galego e a comercialización de produtos forestais.



Favorecer a mobilización de recursos forestais e posta en valor do monte galego, así
como a concentración e dinamización da propiedade forestal.
Para promover a mellora do coñecemento do monte e unha adecuada cultura forestal
galega, así como favorecer o acceso público á información forestal, preténdense lograr os
seguintes obxectivos programáticos:



Procurar o acceso público á información e estatísticas forestais mediante novas
tecnoloxías que procuren un sistema de información xeográfica e de “catastro forestal”.



Mellorar os medios de divulgación e comunicación da cultura forestal galega.
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Adecuar os programas, materiais e métodos de educación nos diferentes ciclos
universitarios e ciclos de formación profesional, e os de formación esixible a traballadores.



Fomentar a investigación,
emprendemento forestal.

innovación,

desenvolvemento

tecnolóxico

e

Para desenvolver un modelo de gobernanza do monte galego que garanta o exercicio de a
xestión forestal sustentable, preténdense lograse os seguintes obxectivos programáticos:



Emprender o desenvolvemento normativo que proporcione un adecuado marco legal
en materia forestal.



Elaborar os instrumentos necesarios para desenvolvemento territorial da
planificación, ordenación forestal, promovendo a certificación da xestión forestal
sustentable.



Dispor a adecuada organización e coordinación administrativa, institucional e
sectorial para favorecer o desenvolvemento da política forestal galega.
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4. Modelo de gobernanza da política forestal galega.
De acordo cos fundamentos, principios e criterios orientadores antes mencionados, para
formular un modelo galego de gobernanza da política forestal que sirva de referencia para
procurar un bo goberno do monte, garantindo a ordenación e xestión sustentable dos espazos
e recursos forestais de Galicia, é necesario adecuar as directrices internacionais para a boa
gobernanza da política forestal dun país ou rexión segundo as propias características,
capacidades, necesidades, obxectivos e intereses que afectan o monte galego.
Segundo as recomendacións, requirimentos e compromisos internacionais, a nivel mundial
(FAO e Foro Forestal Nacións Unidas UNFF) e europeo (Proceso Forestal Paneuropeo), a
planificación estratéxica da política forestal é un proceso iterativo de aprendizaxe que se
retroalimenta mediante a súa propia avaliación e revisión periódica, que se efectúa a través
dun procedemento democrático de participación que permita intervir a todos os implicados, que
require o liderado e compromiso dos poderes públicos para o seu emprendemento a través da
iniciativa dos gobernos e Administracións competentes. Os ingredientes e requisitos
recomendables para o desenvolvemento do modelo estratéxico de gobernabilidade e
sustentabilidade da política forestal nun país ou rexión resúmense no esquema gráfico
adxunto.
Figura 3. Modelo estratéxico de gobernanza e sustentabilidade da política forestal.

O desenvolvemento de políticas forestais sustentables debe efectuarse en todos os países do
mundo mediante o desenvolvemento das súas propias capacidades, dispoñibilidades e
potencialidades de forma que, establezan un marco legal adecuado mediante as iniciativas e
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medidas lexislativas pertinentes, procuren a adecuada organización e coordinación
administrativa, así como os mecanismos de colaboración interadministrativa e
intersectorial necesarios, dispondo os compromisos orzamentarios e financeiros suficientes
para o cumprimento dos seus fins.
Os criterios de gobernanza forestal recomendables para o exercicio dunha ordenación e
xestión forestal sustentable deben transmitirse progresivamente mediante a adecuada
descentralización administrativa, en función da organización institucional e competencial de
cada país ou rexión segundo as súas competencias propias en materia de política forestal, a
través dos mecanismos, referentes e estándares forestais nacionais e rexionais pertinentes,
desenvolvidos dunha maneira graduada, segundo os sucesivos ámbitos competenciais de
decisión (nacional, rexional e local) e as oportunas escalas progresivas de planificación
correspondentes para a adecuada ordenación e xestión dos espazos e recursos forestais.
Antes do modelo de referencia para o bo goberno do monte galego, defínense os principios
fundamentais e criterios básicos orientadores de boa gobernanza emanados dos
compromisos e requirimentos internacionais que han de rexer a política forestal galega.

4.1. Principios fundamentais e criterios básicos orientadores de boa gobernanza
que han de rexer a política forestal galega.
A política forestal galega debe ter en conta as demandas e tendencias internacionais a nivel
mundial emanadas dos organismos de Nacións Unidas (FAO, Foro Forestal Mundial UNFF) e
trasladadas a Europa e España para o desenvolvemento de políticas, plans e programas
forestais nacionais e subnacionais segundo os principios, directrices e criterios de
sustentabilidade e boa gobernanza universalmente admitidos para procurar a conservación,
uso e xestión sustentable dos montes e recursos forestais.
En consecuencia, ao obxecto de proxectar o enfoque de boa gobernanza que requiren as
directrices internacionais para a formulación dunha política forestal galega que sexa integral e
sustentable, lexítima e eficaz (FAO, 2011), a 1ª Revisión do Plan Forestal de Galicia adopta os
seguintes principios fundamentais que han de dirixir o Plan e os seus correspondentes
criterios básicos orientadores, esenciais para a súa aplicación mediante o desenvolvemento
do Modelo Galego de Gobernanza Forestal que se dispón ao efecto.
Estes principios e criterios que rexen os máis recentes plans forestais autonómicos realizados
en España (Cataluña e Baleares) adáptanse ás características propias do monte galego. Cada
un dos principios fundamentais que se enumeran a continuación pódese aplicar mediante o
seu correspondente criterio básico:
Principio universal de sustentabilidade. Garantirase a compatibilidade e persistencia
sostida dos bens e servizos ambientais, económicos e sociais que os espazos e recursos
forestais dos montes galegos sexan capaces de proporcionar, mediante o exercicio dunha
xestión forestal sustentable e unha ordenación racional e eficiente, de maneira que o uso
e goce dos sistemas forestais non supere a capacidade de carga dos ecosistemas nin a de
renovación dos seus recursos, conservando a súa diversidade biolóxica e os hábitats
forestais nun estado próximo á natureza e manténdoos nun adecuado estado de saúde e
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vitalidade, sen afectar aos lindeiros nin a outros procesos ecolóxicos esenciais
relacionados. Este principio xeral de sustentabilidade preside e comprende aos demais
principios e criterios do que forman parte.



Criterio xeral de multifuncionalidade. Por este criterio enténdese que os espazos
forestais deben considerarse sistemas de usos múltiples, de modo que sobre eles converxen
as diversas funcións e prestacións ecolóxicas, económicas e sociais que, en xeral, non se
consideran excluíntes entre si, á marxe da prevalencia dalgunha delas sobre as demais
(criterio de converxencia multifuncional, UN 1997).
Implica a aplicación de criterios de xestión forestal multifuncional e ordenación multicriterio
que permitan unha adecuada zonificación de usos dos espazos e recursos forestais (xestión
multiusos), establecendo prevalencias funcionais e usos preferentes por zonas
homoxéneas, segundo os seus graos de prioridade, compatibilidade e de subordinación
entre eles. Trátase dunha cuestión de ordenación de usos do territorio forestal en función
dos seus valores naturais para a conservación, os riscos ambientais para a seguridade, e os
intereses socioeconómicos para a xeración de emprego e actividades produtivas en zonas
sen excesivas limitacións ambientais.
Principio fundamental de responsabilidade ambiental. Trátase de adoptar a obrigada
consideración e perspectiva ambiental inherente aos ecosistemas forestais como principio
ético de actuación, polo cal a política forestal ten unha dimensión ambiental
consubstancial que obriga a ter en conta os factores, alternativas e efectos ambientais no
seu deseño e aplicación, o que require asumir en todo caso obxectivos de conservación na
xestión dos espazos e recursos forestais, en xeral, e con carácter prioritario nos espazos
forestais protexidos, en particular. Desta forma, a 1ª Revisión do Plan Forestal de Galicia
integra en si mesmo a súa propia avaliación ambiental.



Criterio xeral de conservación da biodiversidade. Enténdese que, en todo caso,
débese garantir a conservación e uso sustentable da diversidade biolóxica que almacenan os
montes como ecosistemas forestais, tanto das especies de flora e fauna silvestres ou dos
recursos xenéticos que albergan, como dos hábitats, ecosistemas e paisaxes dos que
forman parte.
Isto implica adoptar criterios ecolóxicos e considerar un enfoque ecosistémico na xestión
forestal sustentable, interpretada como unha xestión de hábitats forestais que conteñen
elementos e procesos biolóxicos, unha xestión próxima ao medio natural, sobre todo
cando se trata de espazos forestais protexidos.
Principio democrático de lexitimidade e transparencia. Recoñecerase o dereito dos
cidadáns a ser informados e escoitados (Convenio Paneuropeo Aarhus, 1998) para ter a
oportunidade de intervir activamente na toma de decisións, así como de involucrarse no
desenvolvemento e execución da 1ª Revisión do Plan Forestal de Galicia acordado cos
axentes implicados do sector, cada cal de acordo cos seus compromisos e
responsabilidades. A Lei 27/20006, do 18 de xullo, pola que se regulan os dereitos de
acceso á información, de participación pública e de acceso á xustiza en materia de medio
ambiente, que incorpora as Directivas 2003/4CE e 2003/35/CE, é a norma lexislativa de
referencia.
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Este principio democrático de participación descarta, por tanto, a imposición unilateral das
disposicións ambientais polos gobernos e autoridades, como sucede coas determinacións de
calquera Plan forestal, antepondo o diálogo e a negociación, o consenso e o acordo ou pacto
social na formulación da política forestal galega e no desenvolvemento da 1ª Revisión do Plan
Forestal de Galicia.

 Criterio esencial de participación social. Para a aplicación do principio anterior, a 1ª
Revisión do Plan Forestal de Galicia adopta o principio democrático de lexitimidade e
transparencia que supón a participación e intervención activa das entidades e axentes
locais implicados ou interesados na política forestal galega, de acordo coa normativa
europea e estatal aplicables sobre o dereito de acceso dos cidadáns á información, á
participación pública e á xustiza en materia de medio ambiente.
Os axentes sociais implicados deben ter a oportunidade de intervir activamente tanto no
diagnóstico da situación como na proposta de alternativas e solucións, de modo que lles
permitan influír nas decisións e resultados do Plan, tal como efectuouse durante a 1ª
Revisión do Plan Forestal de Galicia a través, do seu órgano institucional de consulta e
representación: o Consello Forestal de Galicia.
O xestor forestal, ademais dun silvicultor responsable, un xestor multiusos de recursos
naturais renovables e dun xestor de hábitats forestais e da súa biodiversidade, tamén debe
ser un xestor de consensos manexados a través do diálogo e consenso para conseguir
compromisos e lograr acordos entre as partes que procuren pactos sociais sobre retos e
aspiracións comúns en materia de política forestal.
A 1ª Revisión do Plan Forestal de Galicia obtense así por consenso mediante a
obxectividade que proporciona unha concorrencia de perspectivas e opinións, unha
pluralidade de ideas e proposicións, como resultado do diálogo, a negociación e o
consenso.
Esta consideración de Plan forestal acordado permitirá aos axentes sociais, económicos e
ambientais implicados no sector forestal galego involucrarse na súa execución de forma
corresponsable (criterio de corresponsabilidade) para procurar o exercicio dunha ordenación
e xestión sustentable dos espazos e recursos forestais.
Principio de gobernanza economicamente comprometida. Un Plan eficiente para que
sexa viable require adoptar compromisos económicos formais, tanto orzamentarios como
financeiros para procurar o seu cumprimento e execución de maneira que, segundo as
recomendacións internacionais, gobernanza e financiamento son aspectos ineludibles e
imprescindibles para desenvolver unha política forestal eficaz que sexa sustentable.
Trátase de harmonizar obxectivos sociais e económicos con obxectivos ecolóxicos e
ambientais.

 Criterio de equilibrio e desenvolvemento socioeconómico sustentable. A
conservación e uso sustentable dos espazos e recursos forestais, ademais dos criterios de
sustentabilidade, responsabilidade ambiental e participación social, require adoptar un
criterio socioeconómico que manteña o equilibrio exixible polo principio universal de
sustentabilidade para compatibilizar o valor ambiental e socioeconómico dos montes, é
dicir, harmonizar os obxectivos e intereses ambientais, económicos e sociais que
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converxen sobre os bosques e sistemas forestais.
Neste sentido, un adecuado desenvolvemento socioeconómico do monte galego mediante
actividades produtivas sustentables (economía verde), que xeren emprego rural alternativo,
é esencial para a contribución da política forestal galega tanto á protección do medio
ambiente e á mellora da calidade de vida, como ao desenvolvemento sustentable do
medio rural galego.
Principio de legalidade. É preciso cumprir e facer cumprir a lexislación vixente en
materias de montes aplicable en Galicia, en xeral, respecto ás obrigacións das
Administracións públicas implicadas, aos deberes e dereitos dos propietarios forestais, de
conformidade co establecido na Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia e na Lei
3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia e a súa
normativa de desenvolvemento.



Criterio de seguridade de persoas e bens: o cumprimento da lei e a pertinente tutela
das Administracións públicas deben garantir a protección e seguridade das persoas, os bens
e servizos ante os riscos que lles ameazan relacionados co monte galego, en especial ante
o perigo dos incendios forestais, que polo risco e delito que supón a súa ocorrencia,
constitúen unha cuestión de protección cidadá e de orde pública.
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4.2. Un modelo de referencia para o goberno do monte galego.
Conforme ás directrices internacionais para formular unha política forestal que sexa integral e
sustentable, lexítima e eficaz (FAO, 2011) é preciso levala a cabo nun marco estratéxico
planificado, comprometido e acordado, de maneira que sexa verificable. Para iso, debe
desenvolverse un modelo de referencia que garanta un bo goberno dos montes nas sucesivas
escalas territoriais de planificación e execución, correspondentes a distintos ámbitos
competenciais de decisión en Galicia (rexional/ distritos/ montes).
Por tanto, o modelo de gobernanza forestal que se pretende desenvolver en Galicia
establécese de acordo cun modelo de referencia que se deriva das recomendacións e
requirimentos internacionais para a formulación de plans estratéxicos de política forestal, de
forma que o seu desenvolvemento e aplicación efectuarase mediante as normas,
instrumentos e mecanismos adecuados para o exercicio da ordenación e xestión sustentable
dos espazos e recursos forestais de Galicia, cuxos compoñentes xenéricos se representan
graficamente no esquema adxunto.
Figura 4. Desenvolvemento do modelo de gobernanza para o monte galego.

En consecuencia, o desenvolvemento deste modelo de referencia que a 1ª Revisión do Plan
forestal de Galicia pretende para garantir o adecuado exercicio da ordenación e xestión
forestal sustentable dos espazos e recursos forestais galegos, configúrase mediante o
establecemento e desenvolvemento dos referentes adecuados ás características e
necesidades propias do monte galego (estándares forestais rexionais) que respondan os
compromisos e requirimentos internacionais respecto diso, así como aos referentes estatais
da política forestal española, fundamentalmente a Lei estatal de montes, e a Estratexia e o
Plan Forestal Español.
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Trátase de deseñar e desenvolver patróns de bo goberno e boas prácticas forestais adecuadas
para os montes de Galicia que é preciso dispor, prescribir ou regular co suficiente rigor
normativo, técnico, facultativo e administrativo, de forma que garantan a conservación e uso
sustentable dos espazos e recursos forestais do monte galego.
Para implantar o modelo galego de gobernanza forestal que se pretende, previamente é
necesario un desenvolvemento das capacidades propias e do adecuado marco normativo
forestal autonómico vixente para garantir a conservación e uso sustentable dos espazos e
recursos forestais galegos, mediante unha organización apropiada da Administración forestal
autonómica competente, central e periférica (distritos), establecendo os mecanismos
adecuados de coordinación institucional e interadministrativa e colaboración intersectorial,
así como a programación e disposición dos compromisos orzamentarios e financeiros
suficientes para lograr a consecución dos fins que pretende a 1ª Revisión do Plan Forestal de
Galicia como plan director da política forestal galega.
O modelo galego de bo goberno forestal que se propón desenvolver para responder os
compromisos e requirimentos exixibles, de acordo coas características propias dos espazos e
recursos forestais en Galicia, consta do tres compoñentes seguintes:
Referentes normativos, técnicos, facultativos e instrumentais que conforman o marco
legal, doutrinal e instrumental adecuado para o exercicio de boas prácticas forestais, é
dicir, para a adecuada planificación, ordenación e xestión sustentable dos espazos e
recursos forestais. Desenvolverase territorialmente mediante Plans de Ordenación de
Recursos Forestais (PORF) por distritos, e a nivel de monte constará de instrucións e
prescricións técnicas, modelos de silvicultura e instrumentos de ordenación e xestión forestal
conforme á normativa forestal galega aplicable.
Procedementos de verificación, inspección e control de calidade que permitan
comprobar o cumprimento das normas e instrumentos de planificación e ordenación
forestal establecidos como referentes e certificar o exercicio de boas prácticas forestais, así
como o establecemento e disposición dos documentos, protocolos ou mecanismos de
coordinación administrativa necesarios.
Sistemática de información e observación permanente que permita a avaliación
continua e o seguimento periódico do estado, evolución e tendencias dos espazos e
recursos forestais de Galicia, así como da súa adecuada administración, ordenación e
xestión sustentable mediante un sistema de criterios e indicadores que sexan
homologables e comprobables (Observatorio permanente do monte galego).
En conxunto, o modelo de referentes, instrumentos e mecanismos que se propón desenvolver
constitúe unhas pautas de comportamento no goberno e manexo dos montes galegos que
procura unha determinada forma de proceder para garantir o exercicio de prácticas forestais
adecuadas, de modo que permitan a súa normalización, comprobación e observación.
O modelo de monte galego debe tomar como referencia os “montes modelo” de xestión
pública a cargo da Administración forestal galega que deben servir de exemplo para todos,
onde os instrumentos de ordenación e a certificación forestal serán obrigatorios. Trátase de
garantir a calidade da xestión forestal mediante sistemas normalizados e acreditados.
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5. Proxección do modelo de monte de referencia cara
ao futuro: distribución do espazo forestal galego.
A partir das análises e diagnósticos realizados sobre a distribución e ocupación das formacións
e existencias forestais en Galicia (MFE25- IFN4) dedúcense as tendencias e perspectivas de
futuro dos espazos forestais na rexión, de maneira que permitan dirixir a súa proxección a
curto, medio e longo prazo sobre o modelo de monte galego previsto no marco da 1ª Revisión
do Plan Forestal de Galicia (PFG).

5.1.

Previsións sobre a evolución, tendencia e proxección dos espazos
forestais de Galicia.

5.1.1. Perspectivas sobre a distribución e ocupación da superficie
forestal galega, arborada e desarborada.
A superficie forestal galega leva mantendo máis ou menos a mesma ocupación desde hai
varias décadas dado que xa non ten apenas marxe de expansión no territorio galego: el uso
forestal do solo non ten apenas marxe de ampliación sobre outros usos do territorio galego.
Por tanto, a proxección de futuro do uso forestal do territorio galego suxire manter a
ocupación da superficie forestal sobre 2 millóns de hectáreas que ten na actualidade.
O monte desarborado foi o protagonista principal da paisaxe forestal galego durante séculos,
de maneira que cara á metade do século pasado o monte arborado apenas ocupaba a cuarta
parte da superficie forestal de Galicia. A superficie forestal arborada a partir de entón
experimentou un crecemento continuo até superar a metade do territorio forestal galego en
1972; despois, a superficie forestal arborada en Galicia nos últimos 40 anos experimentou un
notable crecemento do 27% á conta do monte desarborado, aínda que esta tendencia
crecente retardouse na primeira década do século XXI, durante a cal a superficie forestal
arborada apenas creceu en Galicia un 1,3%.
A superficie forestal desarborada actualmente ocupa unha superficie aproximada de 600 mil
hectáreas, das que case 175 mil hectáreas están incluídas en áreas protexidas, no seu maior
parte na Rede Natura 2000, e aproximadamente unhas 225- 250 mil hectáreas deberían ter un
destino preferente gandeiro segundo o Grupo de Traballo do Consello Forestal de Galicia que
tamén propón o incremento da superficie forestal arborada.
No futuro débese manter o predominio da superficie forestal arborada en Galicia, procurando
o seu aumento contido, dado que tampouco queda demasiado espazo forestal que ocupar,
pois tamén convén conservar espazo suficiente para superficies forestais arbustivas e
matogueiras, tan beneficiosas para a fauna silvestre, así como de pasteiros para favorecer a
alternancia, discontinuidade e diversidade de biotopos e da paisaxe forestal galega.
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As previsións sitúan o máximo de ocupación da superficie forestal arborada pouco máis aló do
75% do territorio forestal galego, polo que o máximo de extensión da superficie forestal
arborada non poderá ir máis aló de 125- 150 mil hectáreas á conta da superficie forestal
desarborada. O ideal sería situar a ocupación do monte arborado entre o 75- 77% da superficie
forestal de Galicia.
Con estas cifras de referencia, o modelo de monte galego deséñase sobre un incremento
previsto da superficie forestal arborada cunha taxa media de 100 mil hectáreas, situada entre
un mínimo aumento de 75 mil hectáreas e un máximo de 125 mil hectáreas, durante a vixencia
da 1ª Revisión do Plan Forestal de Galicia cun horizonte a 20 anos.

5.1.2. Procedencia das superficies consideradas para a proxección da
distribución e ocupación del monte galego segundo as súas
especies arbóreas dominantes.
As proxeccións realizadas no Plan Forestal de Galicia de 1992 efectuáronse partindo da
cartografía existente naquel momento que representaba con maior precisión os espazos
forestais; esta foi o Mapa Forestal de Galicia de 1986. A partir das transformacións deseñadas
pretendíase chegar ao monte proxectado no horizonte de 40 anos.
Táboa 1. Modelo de monte. PFG de 1992.

Modelo deseñado polo PFG 1992
Uso

Uso e superficies consideradas en 1992

Superficie
M.
Matogueira
(ha)
arborado

Agrícola

Augas e
outros

Total

M. vexetación
espontánea

282.287

14.724

267.573

0

0

282.297

Espazos sensibles

341.521

62.856

254.658

24.007

0

341.521

75.499

21.974

14.854

30.671

8.000

75.499

852.899

37.891

16.273

798.735

0

852.899

10.865

0

0

10.865

10.865

1.388.964

848.047

472.263

68.654

0

1.388.964

2.952.035

985.492

1.025.621

922.067

18.865

2.952.045

Urbano e periurbano
Agricultura
Augas e outros
M. función produtiva

Para poder comparar as superficies do modelo de monte proxectado polo Plan Forestal de
Galicia de 1992 e as superficies actuais segundo o último inventario forestal (MFE25- IFN4),
efectuáronse algunhas agrupacións afíns e excluíronse outras (urbano e periurbano, alóctonas
invasoras). Ademais, considerouse a existencia de 40.000 hectáreas de Eucalyptus nitens, 20
mil delas sobre a superficie asignada polo IFN a eucaliptais de Eucalyptus globulus e o resto
sobre superficie forestal non arborada.
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É preciso tamén destacar que a superficie baixo algunha figura de protección ambiental,
maioritariamente Rede Natura 2000, asimilouse á categoría recollida no PFG de 1992 como
espazos sensibles (341.521 hectáreas en total, 317.514 hectáreas con uso forestal). Nos datos
de superficie actuais non se considera oportuno que teñan unha mención diferenciada, dado
que non é apropiado considerar os espazos protexidos alleos á superficie forestal, menos
aínda cando case o 90% da superficie protexida en Galicia é monte.
Tendo en conta as consideracións anteriores, móstrase a continuación unha táboa coa
distribución do monte por usos e especies dominantes asimiladas ao modelo de monte
proxectado en 1992 e a situación actual (a superficie de eucaliptais está incrementada en 40
mil hectáreas segundo o criterio indicado anteriormente).
Táboa 2. Táboa de distribución do monte por usos e especies dominantes. Superficies asimiladas co modelo
de monte de 1992 e situación actual.

Distribución do monte por usos ou especies dominantes
Especie arbórea dominante

Modelo PFG 1992 (ha)

MFE25- IFN4 (ha)

Pinus pinaster

334.132

217.281

Pinus radiata

231.207

96.177

76.411

32.737

Pinus sylvestris
Outras coníferas
Eucalyptus globulus
Eucalyptus nitens
Frondosas caducifolias
Castiñeiro e bidueiros
Carballos e outras frondosas caducifolias
Especies en mezcla
Eucalyptus + P. pinaster
Eucalyptus + Q. robur
P. pinaster + Q. robur
Frondosas alóctonas
Total monte arborado
Arborado ralo, matogueiras e pastos
Espazos sensibles
Total monte

92.763

87.759

245.654

267.984

--

40.000

408.767
218.953
189.814
------

413.301
46.455
366.846
250.934
124.415
21.517
105.002
1.789

1.388.934
282.287
317.514
1.988.735

1.407.962
622.720
-2.030.682

A ocupación e a composición das formacións arbóreas galegas que han de conformar o futuro
modelo de monte arborado para Galicia efectuarase mediante dúas operacións xenéricas:
Incremento da superficie forestal arborado mediante nova repoboación sobre a
superficie forestal desarborada. A taxa media de repoboación forestal estimouse en
125.000 hectáreas (superficie mínima 100.000 hectáreas e máxima 150.000 hectáreas)
durante a vixencia da 1ª Revisión do Plan Forestal de Galicia cun horizonte a 20 anos.
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Modificación da composición das especies arbóreas dominantes mediante a
transformación de masas mixtas en masas puras mediante silvicultura. A taxa media de
transformación estimouse en 55.000 hectáreas (superficie mínima 48.000 hectáreas e
máxima 60.000 hectáreas) durante a vixencia 1ª Revisión do Plan Forestal de Galicia cun
horizonte a 20 anos.
A superficie repoboada (125.000 hectáreas) repartirase entre especies de piñeiros e de
frondosas caducifolias a partes iguais, 50.000 ha cada unha: piñeirais con fins produtores
(Pinus pinaster, Pinus radiata, etc.) ou protectores, ou ben frondosas caducifolias para a
conservación e mellora da biodiversidade. Tamén se estima un aumento medio de 25.000
hectáreas de Eucalyptus nitens no período de vixencia da 1ª Revisión do Plan Forestal.
Preténdese así aumentar a superficie arborada ocupada por piñeirais e bosques de frondosas
caducifolias, de forma que se favorezan sobre todo bosques de especies propias, tanto de
carballos e outras frondosas como de coníferas (piñeiro marítimo e piñeiro silvestre) fronte á
expansión das especies foráneas, en detrimento de plantacións de eucaliptos, aínda que se
prevé incrementar algo a superficie ocupada por Pinus radiata e estímase que aumentará a
superficie de Eucalyptus nitens durante os primeiros anos de vixencia da 1ª Revisión do Plan
Forestal.
A superficie ocupada por piñeirais debería aumentar unha taxa media de 50 mil hectáreas
(mínimo 35 mil hectáreas e máximo 65 mil hectáreas) con fins produtores e/ou protectores:
Las masas de Pinus pinaster deberían recuperar o terreo perdido na primeira década deste
século XXI. No entanto, de acordo coa demanda dos representantes do sector forestal
galego, proxéctase incrementar un 16% a superficie actual desta especie que debería
ampliarse en 34.765 hectáreas de media (mínimo 25.844 hectáreas e máximo 43.073
hectáreas).
Las masas de Pinus sylvestris aínda teñen unha importante desviación respecto da
previsión establecida no ano 1992, que foi de 76,4 mil hectáreas, cando actualmente
apenas ocupan 32,7 mil hectáreas, polo que aínda poderían duplicar a súa superficie actual
para alcanzar a extensión prevista no modelo de monte establecido en 1992, que permitiría
ampliar a súa superficie en 4.583 hectáreas de media (mínimo 3.407 hectáreas e máximo
5.678 hectáreas), o que suporía un incremento do 14% da súa superficie actual, de acordo
coa demanda dos representantes do sector forestal galego.
Pola súa banda, a previsión da superficie ocupada por masas de Pinus radiata establecida
no ano 1992 aínda queda moi afastada da realidade actual, pois se prevían 231,2 mil
hectáreas e apenas se alcanzan 96,2 mil hectáreas, polo que aínda poderían duplicar a súa
extensión, ampliando a súa superficie en máis de 135 mil hectáreas, segundo o modelo de
1992. No entanto, a súa proxección no novo modelo de monte arborado expón ampliar a
súa superficie actual nun 12%, en resposta á demanda dos representantes do sector
forestal galego, o que suporía un aumento medio de 11.541 mil hectáreas (mínimo 8.579
hectáreas e máximo 14.299 hectáreas).
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O Mapa Forestal de España a escala 1:25.000 (MFE25) e o Cuarto Inventario Forestal de
España (IFN4) non reflicten a realidade actual sobre a superficie ocupada polo Eucalyptus
nitens en Galicia. Algunhas estimacións realizadas no ano 2016 cifran na contorna de 40.000
hectáreas a superficie ocupada por esta especie. Presuponse que este progreso non chegou ao
seu tope, e considérase un potencial avance medio de 25.000 hectáreas máis (entre 20 e 30
mil hectáreas). Para non exceder as cifras deste aumento serán establecidos criterios técnicos
e normas que axuden a limitar a súa expansión.
Por outra banda, os bosques de frondosas caducifolias hanse expandido até superar a
superficie prevista no modelo de monte galego establecido en 1992, considerando a
agregación de 124.780,49 hectáreas de Quercus robur, 76.570,88 hectáreas de Quercus
pyrenaica, 121.665,19 hectáreas de masas de Quercus robur e outras frondosas autóctonas, así
como 46.455,40 hectáreas de masas de Castanea sativa e Betula spp., 17.220,98 hectáreas de
repoboacións novas de frondosas autóctonas e 26.607,58 hectáreas de bosques de ribeira.
O novo modelo de monte arborado proxecta aumentar notablemente a extensión das masas
de frondosas caducifolias por si mesmas, mediante repoboación, ou ben mediante
tratamentos silvícolas de axuda á súa rexeneración natural. Así, proxéctase a súa expansión
mediante repoboación, incrementando a súa ocupación actual (413.301 hectáreas), de 54 mil
hectáreas de media (mínimo 38.000 hectáreas e máximo 60.000 hectáreas),
correspondéndose 20 mil hectáreas con masas de castiñeiro.
De conformidade co artigo 68 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, sobre
distancias mínimas de novas repoboacións (anexo II da lei) poderanse empregar frondosas
caducifolias (anexo I da lei) en repoboacións até 15 metros a partir do dominio público de
canles fluviais maiores de 2 metros, que poden constituír auténticos corredores verdes como
corredores de diversidade biolóxica; tamén se poderán empregar sobre faixas secundarias
preventivas ante incendios forestais (coroas periurbanas, marxes da rede de transporte viario
e enerxético), segundo os disposto na referida lei galega de montes e, en particular, conforme
ao artigo 21 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de
Galicia.
Ademais, conforme ao disposto no artigo 61 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia,
sobre cambios de actividade agrícola a forestal, as novas repoboacións forestais con especies
de frondosas autóctonas poderán efectuarse de maneira que constitúan enclaves de até 5
hectáreas en superficie arborada, preferentemente lindeiros con terreos forestais, soamente
sobre terreos rústicos de uso agrícola en estado de manifesto abandono e que estivesen
adscritos a un banco de terras agrarias ou instrumento semellante, por un período de polo
menos dous anos, previa comunicación á Administración forestal.
O futuro modelo de monte arborado que se proxecta para Galicia tamén pretende a
modificación da composición das especies arbóreas dominantes por transformación de
masas mixtas, que actualmente ocupan preto de 251 mil hectáreas (IFN4), mediante
tratamentos silvícolas selectivos sobre unha media de 52,5 mil hectáreas (mínimo 46,5 mil
hectáreas e máximo 58,5 mil hectáreas), en función do desenvolvemento arbóreo e a fracción
de cabida cuberta de cada unha das especies mesturadas.
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A distribución de referencia da transformación específica prevista afectaría a unha superficie
máxima de 50.332 hectáreas poboadas con Pinus pinaster e Eucalyptus spp. (mínimo do 50%
de ocupación de piñeiral e fracción de cabida cuberta maior ou igual ao 50%) transformadas a
masas dominantes de Pinus pinaster, a sumar á actual superficie ocupada por Pinus pinaster
segundo o IFN4 (217.281 hectáreas).
Parte da superficie arborada mesturada de Pinus pinaster e Eucalyptus spp. inclúe tamén pés
de Pinus radiata, prevíndose a transformación de 3.100 hectáreas con presenza desta última
especie en mestura con Eucalyptus spp. (mínimo do 50% de ocupación de piñeiral e fracción
de cabida cuberta maior ou igual ao 50%) en masas dominantes de Pinus radiata, a sumar á
actual superficie ocupada por esta especie segundo o IFN4 (96.177 hectáreas). Finalmente,
prevese a transformación de 9.000 hectáreas a partir da eliminación de frondosas alóctonas
(1.789 hectáreas) e da transformación de 7.500 hectáreas poboadas con frondosas autóctonas
mesturadas con Eucalyptus spp., a transformar en masas de frondosas autóctonas, que se
sumaría á actual superficie de frondosas caducifolias (413.301 hectáreas).
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Táboa 3. PROXECCIÓN DO NOVO MODELO DE MONTE ARBORADO MEDIANTE REPOBOACIÓN FORESTAL
Distribución do monte por usos ou especies dominantes.
1ª Revisión PFG

Superficies, en hectáreas
Especie arbórea dominante
Pinus pinaster
Pinus radiata
Pinus sylvestris
Outras coníferas
Eucalyptus globulus
Eucalyptus nitens
Frondosas caducifolias
Castiñeiro
Carballos e outras frondosas caducifolias
Especies en mestura
Eucalyptus + P. Pinaster
Eucalyptus + Q. robur
P. pinaster + Q. robur
Frondosas alóctonas
Total monte arborado
Arborado ralo, matogueiras e pastos
Total monte

Modelo
PFG 1992
334.132
231.207
76.411
92.763
245.654
-408.767
218.953
189.814
--

-1.388.934
282.287
2.012.742**

MFE25- IFN4 Rep. mínimo Rep. media Rep. máximo
217.281
96.177
32.737
87.759
267.984
40.000*
413.301
46.455
366.846
250.934
124.415
21.517
105.002
1.789
1.407.962
622.720
2.030.682

25.844
8.579
3.407
--20.000
40.000
20.000
20.000
--

34.765
11.541
4.583
--25.000
50.000
25.000
25.000
--

43.073
14.299
5.678
--30.000
60.000
30.000
30.000
--

--

--

--

-97.830
0

-125.889
0

-153.050
0

Sup. mínima

Sup. media

Sup. máxima

243.125
104.756
36.144
87.759
267.984
60.000
453.301
66.455
386.846
250.934
124.415
21.517
105.002
-1.504.003
524.890
2.028.893

252.046
107.718
37.320
87.759
267.984
65.000
463.301
71.455
391.846
250.934
124.415
21.517
105.002
-1.532.063
496.831
2.028.893

260.354
110.476
38.415
87.759
267.984
70.000
473.301
76.455
396.846
250.934
124.415
21.517
105.002
-1.559.223
469.670
2.028.893

* A superficie de 40.000 ha de Eucalyptus nitens estímase a partires de 20.000 ha procedentes da substitución de Eucalyptus globulus e outras 20.000 ha de zonas desarboradas.
** A superficie total do modelo de monte do PFG de 1992 está incrementada na superficie de espazos sensibles (341.521 ha).
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Táboa 4. PROXECCIÓN DO NOVO MODELO DE MONTE ARBORADO MEDIANTE TRANSFORMACIÓN DE ESPECIES ARBÓREAS DOMINANTES
Distribución do monte por usos ou especies dominantes.
1ª Revisión PFG

Superficies, en hectáreas
Especie arbórea dominante
Pinus pinaster
Pinus radiata
Pinus sylvestris
Outras coníferas
Eucalyptus globulus
Eucalyptus nitens
Frondosas caducifolias
Castiñeiro
Carballos e outras frondosas caducifolias
Especies en mestura
Eucalyptus + P. Pinaster
Eucalyptus + Q. robur
P. pinaster + Q. robur
Frondosas alóctonas
Total monte arborado
Arborado ralo, matogueiras e pastos
Total monte

Modelo
PFG 1992
334.132
231.207
76.411
92.763
245.654
0
408.767
218.953
189.814
0

0
1.388.934
282.287
1.988.735**

MFE25- IFN4

Transf. mínima

Transf. media

Transf. máxima

Sup. mínima

Sup. media

Sup. máxima

217.281
96.177
32.737
87.759
267.984
40.000*
413.301
46.455
366.846
250.934
124.415
21.517
105.002
1.789
1.407.962
622.720
2.030.682

37.520
2.480
0
0
0
0
0
0
8.289

42.210
2.790
0
0
0
0
0
0
9.289

46.900
3.100
0
0
0
0
0
0
10.289

254.801
98.657
32.737
87.759
267.984
40.000

259.491
98.967
32.737
87.759
267.984
40.000

264.181
99.277
32.737
87.759
267.984
40.000

46.455
375.135

46.455
376.135

46.455
377.135

-40.000
-6.500
0
-1.789

-45.000
-7.500
0
-1.789

-50.000
-8.500
0
-1.789

0

0

0

84.415
15.017
105.002
0
1.407.962
622.720
2.030.682

79.415
14.017
105.002
0
1.407.962
622.720
2.030.682

74.415
13.017
105.002
0
1.407.962
622.720
2.030.682

* A superficie de 40.000 ha de Eucalyptus nitens estímase a partires de 20.000 ha procedentes da substitución de Eucalyptus globulus e outras 20.000 ha de zonas desarboradas.
** A superficie total do modelo de monte do PFG de 1992 está incrementada na superficie de espazos sensibles (341.521 ha).
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Táboa 5. PROXECCIÓN DO NOVO MODELO DE MONTE ARBORADO MEDIANTE REPOBOACIÓN E TRANSFORMACIÓN DE ESPECIES ARBÓREAS
DOMINANTES

Distribución do monte por usos ou especies dominantes.
1ª Revisión PFG

Superficies, en hectáreas
Especie arbórea dominante
Pinus pinaster
Pinus radiata
Pinus sylvestris
Outras coníferas
Eucalyptus globulus
Eucalyptus nitens
Frondosas caducifolias
Castiñeiro
Carballos e outras frondosas caducifolias
Especies en mestura
Eucalyptus + P. Pinaster
Eucalyptus + Q. robur
P. pinaster + Q. robur
Frondosas alóctonas
Total monte arborado
Arborado ralo, matogueiras e pastos
Total monte

Modelo
PFG 1992
334.132
231.207
76.411
92.763
245.654
-408.767
218.953
189.814
0

0
1.388.934
282.287
2.012.742**

MFE25- IFN4
217.281
96.177
32.737
87.759
267.984
40.000*
413.301
46.455
366.846
250.934
124.415
21.517
105.002
1.789
1.407.962
622.720
2.030.682

Rep+Transf
mínimo
63.364
11.059
3.407
--20.000
0
20.000
28.289
--40.000
-6.500
0
-1.789

Rep+Transf
media
76.975
14.331
4.583
--25.000
0
25.000
34.289
--45.000
-7.500
0
-1.789

-97.830

-125.889

Rep+Transf
Sup. mínima Sup. media Sup. máxima
máximo
89.973
280.645
294.256
307.254
17.399
107.236
110.508
113.576
5.678
36.144
37.320
38.415
-87.759
87.759
87.759
-267.984
267.984
267.984
30.000
60.000
65.000
70.000
0
---30.000
66.455
71.455
76.455
40.289
395.135
401.135
407.135
-----50.000
84.415
79.415
74.415
-8.500
15.017
14.017
13.017
0
105.002
105.002
105.002
-1.789
---1.505.792
1.533.852
1.561.012
-524.890
496.831
469.670
153.050
2.030.682
2.030.682
2.030.682

* A superficie de 40.000 ha de Eucalyptus nitens estímase a partires de 20.000 ha procedentes da substitución de Eucalyptus globulus e outras 20.000 ha de zonas desarboradas.
** A superficie total do modelo de monte do PFG de 1992 está incrementada na superficie de espazos sensibles (341.521 ha).

53

DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN FORESTAL

1ª REVISIÓN DO PLAN FORESTAL DE GALICIA

5.2.

Proxección da evolución prevista do modelo de monte galego.

De acordo coas previsións anteriores pódese configurar o novo modelo de monte arborado
galego no marco da 1ª Revisión do Plan forestal de Galicia, cuxas principais cifras referidas
aos valores medios estimados responderían á seguinte distribución:
A superficie forestal arborado aumentaríase en aproximadamente 125 mil hectáreas durante 20
anos á conta de diminuír outro tanto a superficie forestal desarborada e transformando algo máis
de 50.000 hectáreas de masas mixtas, quedando distribuídas aproximadamente en case tres
cuartos (75%) de monte arborado e un cuarto (25%) desarborado.
Táboa 6. Evolución prevista modelo de monte. Monte arborado e desarborado.
Superficie en uso forestal (ha)
Arborado
Arborado ralo, matogueiras e
pastos
Espazos sensibles

Mapa Forestal de
Modelo PFG 1992
Galicia 1986

MFE25- IFN4

Modelo 1ª
Revisión PFG

1.045.376

1.388.964

1.407.962

1.533.852

922.935

282.287

622.720

496.831

--

317.514

--

1.968.311

1.988.765

2.030.682

2.030.682

O novo modelo de monte arborado proxectado comporía unha distribución aproximada de algo
máis dun terzo (34,5%) de coníferas, máis dunha quinta parte de eucaliptais (21,71%) e o resto
de frondosas caducifolias e masas mixtas.
Táboa 7. Evolución prevista modelo de monte. Coníferas, eucaliptais, frondosas e masas mixtas.
Modelo PFG
1992

MFE25- IFN4

Modelo 1ª Revisión
PFG

Piñeirais e outras coníferas

734.513

433.954

529.843

34,54

Eucaliptais

245.654

307.984

332.984

21,71

0

252.723

198.434

12,94

Bosques de frondosas caducifolias

218.953

366.846

401.135

26,15

Castiñeiros

189.814

46.455

71.455

4,66

1.388.934

1.407.962

1.533.852

100

Estructura/ composición (ha)

Bosques mixtos / masas mesturadas

%

O novo modelo de monte arborado proxectado suporía que a superficie forestal galega
dedicaríase en torno ao 70% a produción sustentable preferente de madeira e o 30% á
produción sustentable de usos múltiples.
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Táboa 8. Evolución prevista modelo de monte. Produción sustentable de madeira e usos múltiples.

Obxectivo preferente
Produción sustentable preferente de
madeira
Produción sustentable multifuncional con
alto valor ambiental

Modelo
PFG 1992

MFE25IFN4

Modelo 1ª Revisión
PFG

%

980.167

994.661

1.061.262

69,19

408.767

413.301

472.590

30,81

1.388.934

1.407.962

1.533.852

100

Esta proxección de futuro apenas suporía un incremento de 75 mil hectáreas de monte
arborado con especies forestais en produción, controlando ademais a expansión de especies
forestais foráneas produtivas, sobre todo as plantacións de eucaliptos.
O aumento da produción do monte galego non se baseará tanto no incremento da superficie
forestal produtiva como na mellora da produtividade forestal para producir máis cantidade con
mellor calidade: lograr unha produción forestal moito máis eficiente de forma sustentable.
A mellora da produtividade forestal do monte galego require silvicultura ordenada, aplicada
mediante tratamentos silvícolas selectivos de mellora que permitan dosificar a competencia
arbórea, e mediante mellora xenética das masas forestais existentes con material certificado
mellorado de reprodución, así como a conversión de monte baixo a monte alto de frondosas
tanto autóctonas (castiñeiros e carballos) como alóctonas (eucaliptos).
Así, unha silvicultura aplicada de forma ordenada e unha mellora dos recursos xenéticos
forestais, ademais de incrementar a produtividade do monte, mellorarán a súa sanidade,
vitalidade e resiliencia para procurar unha saúde adecuada e unha mellor adaptación da masa
forestal ao medio natural, mesmo ás previsibles alteracións climáticas.
Para a mellora da produtividade forestal do monte galego, ademais de silvicultura e mellora
xenética das masas forestais arboradas, requírese unha reestruturación do minifundio da
propiedade forestal particular que permita a súa agrupación para formar superficies eficientes
para a súa ordenación e xestión forestal sustentable de forma conxunta.
O modelo asociativo debe estenderse pola cadea monte- industria, agrupando propiedade
produción e venda de produtos forestais, de maneira que a concentración da oferta de
produtos forestais favorecerá a súa comercialización a mellor prezo e estimularase a demanda
da industria forestal, que gozará dun abastecemento organizado.
A todo iso débese engadir un escenario normativo, administrativo, financeiro e fiscal máis
propicio para o monte, a propiedade e o sector forestal galego.
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6. Estrutura e configuración da 1ª Revisión do Plan
Forestal de Galicia.
De acordo cos obxectivos estratéxicos e programáticos, procédese a configurar a estrutura
básica da 1ª Revisión do Plan Forestal de Galicia, que se compón daqueles eixes de
intervención, instrumentos de execución, estratexias e plans ou programas temáticos de
actuación que agrupen o conxunto de iniciativas, paquetes de medidas e accións afíns que a
cada cal lle correspondan para o cumprimento dos obxectivos previstos, tal como
represéntase no esquema gráfico adxunto.
Figura 5. Obxectivos xerais da política forestal galega

Obxectivos específicos
MÁIS DE 60
INICIATIVAS,
MEDIDAS E
ACCIÓNS
ESPECÍFICAS

Obxectivos programáticos
15
INSTRUMENTOS
DE EXECUCIÓN
PROGRAMAS
DE ACTUACIÓN

5 EIXES DE
INTERVENCIÓN

Obxectivos estratéxicos
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6.1.

Eixes estratéxicos de intervención.

A estrutura básica da 1ª Revisión do Plan Forestal de Galicia comporase de 5 eixes
estratéxicos de intervención cada un dos cales agrupará os instrumentos de execución,
mediante estratexias e plans ou programas temáticos de actuación ou liñas de acción que lle
sexan afíns co fin de cumprir os obxectivos estratéxicos propostos, que son os seguintes:
EIXE I. Contribución do monte galego á conservación da natureza e á prestación
doutros servizos ambientais.
EIXE II. Protección, saúde, seguridade e defensa do monte ante riscos naturais e
ambientais.
EIXE III. Dinamización socioeconómica sustentable do monte e a propiedade forestal
galega para a súa incorporación á economía verde.
EIXE IV. Mellora do acceso á información e divulgación do coñecemento do monte e
divulgación da cultura forestal galega.
EIXE V. Desenvolvemento do modelo de gobernanza de referencia do monte galego.
Figura 6. Eixes estratéxicos de intervención do Plan Forestal de Galicia.

EIXES ESTRATÉXICOS DE INTERVENCIÓN DA 1ª
REVISIÓN DO PLAN FORESTAL DE GALICIA
EIXE I
Contribución do
monte galego á
conservación da
natureza e á
prestación
doutros servizos
ambientais

EIXE II
Protección, saúde,
seguridade e
defensa do monte
ante riscos
naturais e
ambientais

EIXE III
Dinamización
socioeconómica
do monte e a
propiedade
forestal galega
para a súa
incorporación á
economía verde.

EIXE IV
Desenvolvemento
e mellora do
coñecemento e da
cultura forestal
galega

EIXE V
Modelo de
gobernanza do
monte galego:
administración,
planificación e
xestión forestal
sustentable
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6.2.

Instrumentos de execución da 1ª Revisión do Plan Forestal de Galicia:
estratexias, plans e programas temáticos de actuación ou liñas de acción.

De acordo coa citada estrutura básica da 1ª Revisión do Plan Forestal de Galicia, cada un dos 5
eixes estratéxicos de intervención así definidos desenvolverase mediante aqueles
instrumentos de execución que compoñen as estratexias e plans ou programas temáticos
de actuación e liñas de acción que lles correspondan para procurar o cumprimento dos
obxectivos programáticos previstos, de acordo coas capacidades e dispoñibilidades
orzamentarias e de financiamento da Administración.
Esta configuración que conforma os 5 eixes estratéxicos de intervención articúlase nos
correspondentes instrumentos de execución que compoñen en total 15 estratexias e plans ou
programas de actuación e liñas de acción resumidas no cadro adxunto, e que á súa vez
comprenden máis de 60 iniciativas, medidas ou accións específicas para a consecución dos
seus fins que se relacionan a continuación para cada un deles.

58

DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN FORESTAL

1ª REVISIÓN DO PLAN FORESTAL DE GALICIA

Táboa 9. Configuración da estrutura programática da 1ª Revisión do Plan Forestal de Galicia.
EIXES ESTRATÉXICOS DE INTERVENCIÓN

EIXE I

EIXE II

EIXE III

CONTRIBUCIÓN DO MONTE
GALEGO Á CONSERVACIÓN DA
NATUREZA E Á PRESTACIÓN
DOUTROS SERVIZOS
AMBIENTAIS

PROTECCIÓN, SAÚDE,
SEGURIDADE E DEFENSA DO
MONTE ANTE RISCOS
NATURAIS E AMBIENTAIS

DINAMIZACIÓN
SOCIOECONÓMICA DO MONTE
E DA PROPIEDADE FORESTAL
GALEGA PARA A súa
INCORPORACIÓN Á ECONOMÍA
VERDE

INSTRUMENTOS DE EXECUCIÓN: estratexias, liñas acción, plans
e programas
I. 1.- MEDIDAS, ACCIÓNS E DIRECTRICES PARA A CONSERVACIÓN E
MELLORA DA BIODIVERSIDADE E E A MULTIFUNCIONALIDADEE DOS
MONTES COMO HÁBITATS FORESTAIS
I.2.- CONTRIBUCIÓN DO MONTE E O SECTOR FORESTAL GALEGO Á
MITIGACIÓN DO CAMBIO CLIMÁTICO E Ao DESENVOLVEMENTO DE
ENERXÍAS RENOVABLES
I.3.- ESTRATEXIA GALEGA PARA A CONSERVACIÓN E MELLORA DOS
RECURSOS XENÉTICOS FORESTAIS
II.1.- ESTRATEXIA DE PROTECCIÓN CONTRA RISCOS EROSIVOS E
HIDROLÓXICOS. RESTAURACIÓN E MELLORA DE ÁREAS QUEIMADAS
Ou DEGRADADAS
II.2.- ESTRATEXIA GALEGA DE SANIDADE FORESTAL
II.3.- PLAN ESTRATÉXICO PARA A PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA
INCENDIOS FORESTAIS DE GALICIA
III.1.- PROMOCIÓN E DESENVOLVEMENTO DUNHA CULTURA FORESTAL
ASOCIATIVA PARA OPTIMIZAR A XESTIÓN, A PRODUTIVIDADE DO
MONTE E A COMERCIALIZACIÓN DE PRODUTOS FORESTAIS.
III.2.- PLAN DE MOBILIZACIÓN DE TERRAS E RECURSOS FORESTAIS.
POSTA EN VALOR DO MONTE. CONCENTRACIÓN E DINAMIZACIÓN DA
PROPIEDADE FORESTAL
IV.1.- INFORMACIÓN E ESTATÍSTICAS FORESTAIS

EIXE IV

EIXE V

DESENVOLVEMENTO E
MELLORA DO COÑECEMENTO E
DA CULTURA FORESTAL
GALEGA

MODELO DE GOBERNANZA DO
MONTE GALEGO:
ADMINISTRACIÓN,
PLANIFICACIÓN E XESTIÓN
FORESTAL SUSTENTABLE

IV.2.- ESTRATEXIA GALEGA DE INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN DA
CULTURA FORESTAL
IV.3.- PROGRAMA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN E CAPACITACIÓN
FORESTAL
IV.4.PROMOCIÓN
DA
INVESTIGACIÓN,
INNOVACIÓN,
DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO E EMPRENDEMENTO FORESTAL
EN MATERIA DE PRODUCIÓN FORESTAL PRIMARIA
V.1.- INICIATIVAS LEXISLATIVAS E DESENVOLVEMENTO NORMATIVO
EN MATERIA FORESTAL
V.2.- DESENVOLVEMENTO TERRITORIAL
ORDENACIÓN E CERTIFICACIÓN FORESTAL.

DA

PLANIFICACIÓN,

V.3.- ADMINISTRACIÓN, XESTIÓN PÚBLICA E EXTENSIÓN FORESTAL:
ORGANIZACIÓN E COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, INSTITUCIONAL E
SECTORIAL
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Táboa 10. Táboa resumen de instrumentos do Plan Forestal
EIXES ESTRATÉXICOS DE
INTERVENCIÓN

INSTRUMENTOS DE
EXECUCIÓN

MEDIDAS
1.- Medidas de fomento de actuacións de repoboación e rexeneración natural de frondosas autóctonas

I.1.- MEDIDAS, ACCIÓNS E
DIRECTRICES PARA A
CONSERVACIÓN DA
BIODIVERSIDADE E A
MULTIFUNCIONALIDADE
E DOS MONTES COMO
HÁBITATS FORESTAIS

EIXE I

CONTRIBUCIÓN
DO MONTE
GALEGO Á
CONSERVACIÓN
DA NATUREZA E Á
PRESTACIÓN
DOUTROS
SERVIZOS
AMBIENTAIS

2.- Desenvolvemento regulamentario do rexistro administrativo de masas consolidadas de frondosas autóctonas.
3.- Medidas de regulación das plantacións de eucaliptos
4.- Medidas de fomento e directrices para a conservación e mellora da biodiversidade nos montes
5.- Medidas de fomento para favorecer a multifuncionalidade en montes colectivos e agrupados.
6.- Ordenación do uso sociorrecreativo en montes periurbanos

I.2.- CONTRIBUCIÓN DO
MONTE E O SECTOR
FORESTAL GALEGO Á
MITIGACIÓN DO CAMBIO
CLIMÁTICO E Ao
DESENVOLVEMENTO DE
ENERXÍAS RENOVABLES

1.- Xestión forestal activa para o incremento da capacidade de fixación de carbono e a resiliencia das masas forestais ao
cambio climático
2.- Programa estratéxico para fomento da biomasa forestal
3.- Directrices para a elaboración e aprobación de plans de aproveitamento de biomasa forestal con fins enerxéticos
4.- Desenvolvemento normativo da xestión e do aproveitamento de biomasa forestal en Galicia
1.- Plan de conservación e mellora xenética forestal

I.3.- ESTRATEXIA GALEGA
PARA A CONSERVACIÓN
E MELLORA DOS
RECURSOS XENÉTICOS
FORESTAIS

2.- Inventario de masas arbóreas de especial interese para a conservación do patrimonio xenético forestal
3.- Potenciación da trazabilidade da planta de produción e comercialización para repoboación forestal
4.- Medidas de regulación dos materiais forestais de base e os campos de plantas nai de Galicia.

60

DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN FORESTAL

1ª REVISIÓN DO PLAN FORESTAL DE GALICIA

EIXES ESTRATÉXICOS DE
INTERVENCIÓN

INSTRUMENTOS DE
EXECUCIÓN
II.1.- ESTRATEXIA DE
PROTECCIÓN CONTRA
RISCOS EROSIVOS E
HIDROLÓXICOS.
RESTAURACIÓN E
MELLORA DE ÁREAS
QUEIMADAS Ou
DEGRADADAS

MEDIDAS
1.- Inventario de masas forestais de especial carácter protector do chan e da dinámica vexetal e hidrolóxica.
2.- Identificación, selección e declaración de zonas prioritarias de actuación en áreas forestais degradadas
3.- Prescricións técnicas preventivas, protectoras e correctoras para reducir riscos erosivos por curtas de arborado.
4.- Criterios técnicos de usos e prácticas agrarias e silvícolas en terreos de monte
1.- Programa de saúde e vitalidade forestal

II.2.- ESTRATEXIA
GALEGA DE SANIDADE
FORESTAL
EIXE
II

PROTECCIÓN,
SAÚDE E
SEGURIDADE DO
MONTE ANTE
RISCOS NATURAIS
E AMBIENTAIS

1.1. Regulación de competencias en materia de sanidade forestal
1.2. Inspección e control de organismos exóticos de corentena
1.3. Loita integrada e control biolóxico de pragas e enfermidades
2.- Posta en valor da rede galega de seguimento de danos nos bosques
1.- Plan de prevención e defensa contra incendios forestais do medio rural
1.1. Plan de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia (PLADIGA).
1.2. Plan de prevención e defensa contra os incendios forestais de distrito.

II.3.- PLAN
ESTRATÉXICO PARA A
PREVENCIÓN E
DEFENSA CONTRA
INCENDIOS FORESTAIS
DE GALICIA

2.- Rede de infraestruturas preventivas de incendios forestais
2.1. Redes de defensa contra os incendios forestais de distrito.
3.- Desenvolvemento normativo en materia de incendios forestais
3.1. Revisión dos criterios para a ordenación preventiva do territorio forestal.
3.2. Requisitos, instalacións e equipamentos de áreas recreativas en zonas de alto risco de incendio forestal.
3.3. Regulación de actividades de uso público no ámbito forestal.
3.4. Normas técnicas e funcionais para a realización de queimas agrícolas e forestais.
4.- Grupo de investigación de causas de incendios forestais e rexistro de investigacións de incendios forestais.

61

DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN FORESTAL

1ª REVISIÓN DO PLAN FORESTAL DE GALICIA

EIXES ESTRATÉXICOS DE
INTERVENCIÓN

EIXE
III

INSTRUMENTOS DE
EXECUCIÓN
III.1.- PROMOCIÓN E
DESENVOLVEMENTO
DUNHA CULTURA
FORESTAL ASOCIATIVA
PARA OPTIMIZAR A
XESTIÓN, A
PRODUTIVIDADE DO
MONTE E A
COMERCIALIZACIÓN DE
PRODUTOS FORESTAIS.

DINAMIZACIÓN
SOCIOECONÓMIC
A DO MONTE E DA
PROPIEDADE
FORESTAL
GALEGA PARA A
súa
INCORPORACIÓN
Á ECONOMÍA
VERDE

MEDIDAS
1.- Incremento da produción e mellora da produtividade forestal
2.- Medidas de apoio para procurar unha xestión forestal activa profesionalizada
3.- Fomento de sociedades de propietarios particulares para unha xestión conxunta de montes.
4.- Promoción de asociacións de propietarios que propicien a concentración da propiedade, a produción e comercialización
agrupada de produtos forestais
1.- Coñecemento da propiedade de uso forestal. Estado de abandono e absentismo.
1.1.- Montes veciñais en man común

III.2.- PLAN DE
MOBILIZACIÓN DE
TERRAS E RECURSOS
FORESTAIS. POSTA EN
VALOR DO MONTE.
CONCENTRACIÓN E
DINAMIZACIÓN DA
PROPIEDADE
FORESTAL

1.2.- Montes de particulares e montes abertais
2.- Consolidación da propiedade forestal
2.1.- Deslinde de montes veciñais en man común e montes abertais
2.2.- Reestruturación de montes de particulares
3.- Plan de mobilización dos recursos forestais
3.1.- Promoción de montes de xestión forestal activa e dinamización de montes abandonados ou de propiedade
descoñecida
3.2.- Ordenación do aproveitamento de pastos en terreos forestais
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EIXES ESTRATÉXICOS DE
INTERVENCIÓN

INSTRUMENTOS DE EXECUCIÓN

MEDIDAS
1.- Programa galego de información e estatísticas forestais

IV.1.- INFORMACIÓN E
ESTATÍSTICAS FORESTAIS

EIXE
IV

DESENVOLVEMEN
TO E MELLORA DO
COÑECEMENTO E
DA CULTURA
FORESTAL
GALEGA

IV.2.- ESTRATEXIA GALEGA DE
INFORMACIÓN E
COMUNICACIÓN DA CULTURA
FORESTAL

1.1.

Centro documental e observatorio forestal de Galicia

1.2.

Sistema integrado de información xeográfica forestal de Galicia

1.3.

Rexistro de parcelas xestionadas e montes de Galicia

1.- Programa galego para divulgación e comunicación da cultura forestal
2.- Rede galega de centros de interpretación, divulgación e concienciación forestal.
1.- Fomento da educación regulada en materia forestal

IV.3. PROGRAMA DE EDUCACIÓN,
FORMACIÓN E CAPACITACIÓN
FORESTAL

2.- Iniciativa de extensión forestal en Galicia
3.- Profesionalización de propietarios/ xestores de montes.

IV.4.- PROMOCIÓN DA
INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN,
DESENVOLVEMENTO
TECNOLÓXICO E
EMPRENDEMENTO FORESTAL
EN MATERIA DE PRODUCIÓN
FORESTAL PRIMARIA

1.- Promoción da investigación, innovación e desenvolvemento tecnolóxico en Galicia

2.- Innovación e emprendemento verde.
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EIXES ESTRATÉXICOS DE
INTERVENCIÓN

INSTRUMENTOS DE
EXECUCIÓN

MEDIDAS
1.- Desenvolvemento da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia

V.1.- INICIATIVAS E
MEDIDAS LEXISLATIVAS
DE
DESENVOLVEMENTO
NORMATIVO EN
MATERIA FORESTAL

EIXE
V

MODELO DE
GOBERNANZA DA
POLÍTICA
FORESTAL
GALEGA:
ADMINISTRACIÓN,
PLANIFICACIÓN,
ORDENACIÓN E
XESTIÓN
FORESTAL
SUSTENTABLE

V.2.DESENVOLVEMENTO
TERRITORIAL DA
PLANIFICACIÓN,
ORDENACIÓN E
CERTIFICACIÓN
FORESTAL

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Multifuncionalidade das masas forestais
Biomasa e cultivos enerxéticos forestais
Recursos xenéticos forestais
Planificación e ordenación do territorio forestal

2.- Desenvolvemento da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia.
2.1. Ordenación preventiva do territorio forestal
2.2. Acceso, circulación e permanencia en zonas forestais
2.3. Uso do lume
3.- Modificación da Lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes veciñais en man común e regulamento de desenvolvemento.
1.- Desenvolvemento, contido e alcance dos Plans de Ordenación dos Recursos Forestais por distritos
2.-Fomento de plans de ordenación de montes e instrumentos equivalentes de xestión forestal sustentable
3.- Promoción da certificación forestal dos montes galegos
4. Creación dun Gabinete de planificación forestal e coordinación administrativa
1.- Contratos temporais de xestión pública
2.- Seguros forestais. Análise de viabilidade en Galicia

V.3.- ADMINISTRACIÓN,
XESTIÓN PÚBLICA E
EXTENSIÓN FORESTAL:
ORGANIZACIÓN E
COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA,
INSTITUCIONAL E
SECTORIAL

3.- Organización e estrutura administrativa
3.1.- Servizo de sanidade forestal
3.2.- Servizo de extensión forestal
3.3.- Servizo de información, divulgación e comunicación
3.4.- Gabinete de estudos, planificación e coordinación
3.5.- Brigadas de Investigación de Incendios Forestais (BIF) e de Incumprimentos Preventivos (BIIP)
4. Coordinación administrativa, institucional e sectorial
4.1.- Coordinación administrativa e institucional
4.2.- Colaboración sectorial
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7. Vixencia, execución e programación económica da 1ª
Revisión do Plan Forestal de Galicia.
7.1.

Período de execución da 1ª Revisión do Plan Forestal de Galicia.

A 1ª Revisión do Plan Forestal de Galicia proxéctase cun horizonte a longo prazo, como
corresponde aos sistemas forestais, de conformidade coas recomendacións internacionais
para formular instrumentos de planificación estratéxica da política forestal.
Ao obxecto de efectuar a programación económica do Plan considérase conveniente axustar a
súa execución aos períodos de financiamento dos Programas de Desenvolvemento Rural
(PDR) no marco da Política Agraria Común da Unión Europea, de acordo coa nova Estratexia
Forestal e co previsto Plan de Acción do Sector Forestal da Unión Europea, e coa articulación
periódica do propio Plan Forestal Español.
La distribución orzamentaria temporal da 1ª Revisión do Plan Forestal de Galicia expón a súa
execución a curto e medio prazo; a vixencia operativa a efectos orzamentarios do Plan
establécese durante o seu primeiro período de aplicación (2018- 2022) e as previsións
estimadas a longo prazo proxéctanse cun horizonte a 20 anos.

7.2. Distribución orzamentaria da 1ª Revisión do Plan Forestal de Galicia
durante o primeiro período de execución (2018- 2022).
En función das partidas orzamentarias de investimentos anteriormente asignados a medidas e
actuacións forestais, se parte dun investimento inicial previsto de aproximadamente 115
millóns de euros para 2018, primeiro ano de execución do Plan, no que se consideran os
investimentos propios procedentes do orzamento da Dirección Xeral de Ordenación Forestal,
das que se espera un incremento anual dun 1% durante a vixencia do Plan.
Ademais deste criterio de variación temporal progresiva, engádense as previsións de fondos
cofinanciables (FEADER, Administración Xeral do Estado e Comunidade Autónoma de Galicia)
procedentes do Programa de Desenvolvemento Rural (PDR) previsto en Galicia para medidas
e investimentos forestais durante o período 2014- 2020.
Esta consideración implica un orzamento indicativo distribuído polos programas a
desenvolver na 1ª Revisión do Plan Forestal de Galicia, que con carácter orientativo reflíctese
na táboa e gráfico adxuntos.
er

Táboa 11. Evolución orzamentaria prevista 1 quinquenio.

EVOLUCIÓN PREVISTA 1ER QUINQUENIO (€)
2018
112.350.000

2019
113.474.000

2020
114.609.000

2021
115.755.000

2022
116.913.000

TOTAL
573.101.000
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Gráfica 1. Evolución orzamentaria prevista 1er quinquenio.
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A distribución de investimentos entre os 5 eixes de intervención efectúase partindo da
distribución porcentual dos investimentos medios aplicadas en 2017, e das estimacións dos
futuros investimentos definidos para os distintos programas operativos deseñados no ámbito
da 1ª Revisión do Plan Forestal de Galicia.
O criterio xeral para a distribución de investimentos baseouse na aposta pola mellora de
calidade e seguridade ambiental, fomentando a mellora das masas forestais, a diversidade
das masas arboradas, a prevención e protección contra incendios e a potenciación da
multifuncionalidade do monte, apostando pola economía verde.
Táboa 12. Distribución porcentual orzamentos por eixes de intervención.
EIXES
EIXE I. CONTRIBUCIÓN DO MONTE GALEGO Á CONSERVACIÓN
DA NATUREZA E Á PRESTACIÓN DOUTROS SERVIZOS
AMBIENTAIS

ASIGNACIÓN
ORZAMENTARIA
20-25 %

EIXE II. PROTECCIÓN, SAÚDE, SEGURIDADE E DEFENSA DO
MONTE ANTE RISCOS NATURAIS E AMBIENTAIS
EIXE III. DINAMIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DO MONTE E DA
PROPIEDADE FORESTAL GALEGA PARA A súa INCORPORACIÓN Á
ECONOMÍA VERDE

30-35 %

EIXE IV. DESENVOLVEMENTO E MELLORA DO COÑECEMENTO E
DA CULTURA FORESTAL GALEGA
EIXE V. MODELO DE GOBERNANZA DO MONTE GALEGO:
ADMINISTRACIÓN, PLANIFICACIÓN E XESTIÓN FORESTAL
SUSTENTABLE

5-10%

32-35 %

< 5%

As porcentaxes indicadas na táboa anterior son estimativas e deberán ser calculadas de novo
segundo as asignacións establecidas en posteriores Programas de Desenvolvemento Rural,
reaxustando os intervalos de asignación orzamentaria segundo sexa necesario.
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Táboa 13. Asignación dos eixes do orzamento segundo medidas do PDR Galicia 2014- 2020.
MEDIDAS
PDR Galicia 2014-2020

EIXES
EIXE I. CONTRIBUCIÓN DO MONTE GALEGO Á CONSERVACIÓN DA
NATUREZA E Á PRESTACIÓN DOUTROS SERVIZOS AMBIENTAIS

8.1/ 8.2/ 8.3/ 8.4/ 8.5/15.2

EIXE II. PROTECCIÓN, SAÚDE, SEGURIDADE E DEFENSA DO MONTE
ANTE RISCOS NATURAIS E AMBIENTAIS

8.3/ 8.4/ 8.5

EIXE III. DINAMIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DO MONTE E DA
PROPIEDADE FORESTAL GALEGA PARA A SÚA INCORPORACIÓN Á
ECONOMÍA VERDE

8.1/ 8.5/ 8.6

EIXE IV. DESENVOLVEMENTO E MELLORA DO COÑECEMENTO E DA
CULTURA FORESTAL GALEGA

8.5/ 15.2

EIXE V. MODELO DE GOBERNANZA DO MONTE GALEGO:
ADMINISTRACIÓN,
PLANIFICACIÓN
E
XESTIÓN
FORESTAL
SUSTENTABLE

8.1/ 8.2/ 8.3/ 8.6/ 16.8

Neste contexto, a proxección de orzamentos a medio e longo prazo preséntase sempre nun
escenario de incerteza, aínda que con carácter orientativo reflíctese unha distribución
temporal de orzamentos seguindo a tendencia que se estableceu na programación do
primeiro quinquenio.
Neste sentido, mantendo un incremento anual progresivo aproximado dun 1%, obtense unha
proxección orzamentaria orientativa para os seguintes períodos de aplicación do Plan.
Táboa 14. Distribución anual estimada dos orzamentos.
EVOLUCIÓN PREVISTA 1ER QUINQUENIO (€)
2018

2019

2020

2021

2022

112.350.000

113.474.000

114.609.000

115.755.000

116.913.000

2023

2024

2025

118.082.000

119.263.000

120.456.000

Total
573.101.000

EVOLUCIÓN PREVISTA 2º QUINQUENIO (€)
2026

2027

Total

121.661.000

122.878.000 602.340.000

ER

EVOLUCIÓN PREVISTA 3 QUINQUENIO (€)
2028

2029

2030

2031

2032

Total

124.107.000

125.348.000

126.601.000

127.867.000

129.146.000 633.069.000

2033
130.437.000

2034
131.741.000

EVOLUCIÓN PREVISTA 4º QUINQUENIO (€)
2035
133.058.000

2036
134.389.000

2037
Total
135.733.000 665.358.000
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Gráfica 2. Distribución da evolución orzamentaria prevista no período de vixencia do Plan.
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En todo caso, débese ter en conta que se trata dunha distribución de orzamentos indicativos,
recomendables para efectuar os investimentos previstos no Plan, de modo que poden ser
revisables en función das circunstancias e das dispoñibilidades orzamentarias en cada
momento.

68

DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN FORESTAL

1ª REVISIÓN DO PLAN FORESTAL DE GALICIA

8. Revisión, avaliación e seguimento da 1ª Revisión do
Plan Forestal de Galicia.
A 1ª Revisión do Plan Forestal de Galicia deberá ser actualizada ao final de cada un dos
períodos de aplicación, para proceder a realizar axústelos orzamentarios pertinentes en
función do marco financeiro dispoñible, así como ás modificacións necesarias para dar cabida
ás actuacións nel establecidas.
En todo caso, considérase pertinente proceder á realización dunha avaliación interna do grao
de desenvolvemento do Plan, de carácter bianual, como referencia para analizar o nivel de
cumprimento do mesmo. Os resultados que se obteñan detallaranse nun informe de
avaliación, de maneira que permita analizar o grao de cumprimento do período estudado e,
deste xeito, poder realizar as modificacións necesarias para alcanzar os obxectivos
establecidos para o primeiro quinquenio.
Como ferramenta para facilitar a avaliación e seguimento da Revisión do Plan Forestal de
Galicia, establécese unha base de datos con fichas resumen por medida para cada programa
de actuación, nas que se indica a xustificación, obxecto e descrición, ámbito territorial de
aplicación, suxeito responsable e instrumento para a súa implantación, directrices e referentes
técnicos para o seu desenvolvemento, a súa vixencia, horizonte e prioridade de actuación a
curto, medio ou longo prazo segundo os períodos de execución previstos, así como os
indicadores de seguimento para analizar o grao de desenvolvemento da mesma.
Na táboa seguinte detállanse os indicadores de seguimento propostos por cada unha das
accións que contempla o presente Plan.

Táboa 15. Indicadores de seguimento.
EIXE

MEDIDA

INDICADOR DE SEGUIMENTO

UNIDADE

1.1.

Elaboración de recomendacións para a conservación e
mellora da biodiversidade e hábitats forestais en
montes produtivos/referentes técnicos para a
ordenación e xestión forestal sustentable.

Nº recomendacións/
referentes técnicos

1.1.

Superficie de bosques e outros terreos forestais
protexidos para conservar a biodiversidade, paisaxes e
elementos naturais específicos, segundo as categorías
da Conferencia Ministerial sobre a Protección dos
Bosques en Europa

Superficie (ha)

I

1.1.

Incremento ou mellora da superficie ocupada por
frondosas mediante a repoboación con frondosas ou
tratamentos silvícolas de mellora e rexeneración natural
de carballos (Quercus robur)

Superficie (ha)

I

1.1.

Realización de inventario de formacións forestais de
especial interese natural, singulares, regresivas ou
relictas

Documento técnico

I

I
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EIXE

MEDIDA

INDICADOR DE SEGUIMENTO

I

1.2.

Desenvolvemento regulamentario do rexistro público
administrativo de masas consolidadas de frondosas
autóctonas

Aprobación normativa

I

1.3.

Criterios técnicos e normas para regular as plantacións
da plantación do xénero Eucalyptus spp.

Nº normas

I

1.4.

Manuais de boas prácticas, mesmo de directrices e
criterios técnicos de ordenación e xestión forestal
sustentable para a conservación activa de espazos
forestais protexidos.

Nº publicacións

I

1.4.

Directrices de ordenación e xestión forestal sustentable
para a conservación activa de espazos forestais
protexidos

Nº directrices aprobadas

I

1.4.

Axudas públicas para a conservación e mellora da
diversidade arbórea en montes produtivos

Miles de euros

I

1.5.

Incentivos para favorecer a multifuncionalidade en
montes privados produtivos con dimensións suficientes,
preferentemente en montes agrupados (SOFOR ou
equivalentes) e montes colectivos

Miles de euros

I

1.6.

Elaboración de instrumentos de ordenación e
planificación dos usos turísticos, sociais ou recreativos

I

2.1.

Carbono almacenado e cambios no carbono
almacenado na biomasa forestal, solo forestal e
produtos madeireiros

% de fixación de CO2

I

2.2.

Programa estratéxico para fomento da biomasa
forestal.

Documento técnico

I

2.3.

Normas técnico- administrativas de referencia para
definir a estrutura e o contido mínimo dos instrumentos
de ordenación e xestión forestal vinculados co
aproveitamento da biomasa forestal (e cultivos
forestais leñosos) con fins enerxéticos

Nº normas realizadas

I

2.4.

Desenvolvemento normativo do réxime legal dos
aproveitamentos de biomasa forestal

Aprobación normativa

I

3.1.

Plan de conservación e mellora xenética forestal

I

3.1./3.2

Creación dunha rede de parcelas forestais de alto valor
xenético

Nº parcelas

I

3.2

Creación dunha rede de masas forestais de especial
valor estratéxico na prevención de incendios forestais
na rexión.

Nº masas inventariadas

I

3.3./3.4

Inspeccións de control técnico- administrativo

UNIDADE

Nº documentos
técnicos

Documento técnico

Nº de inspeccións
realizadas
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EIXE

MEDIDA

INDICADOR DE SEGUIMENTO

I/V

3.3./1.1.3

Desenvolvemento e/ou adaptación do regulamento
técnico de control e certificación dos materiais de base
de Galicia para a produción de materiais forestais de
reprodución (identificados, seleccionados, cualificados
e controlados) e dos campos de plantas nai
(implantación, inscrición e manexo) en Galicia

II

1.1.

Inventario de masas forestais protectoras

II

1.2.

Identificación, selección e declaración de zonas
prioritarias de actuación tras incendio forestal

Superficie identificada/
seleccionada/ declarada
como zonas prioritarias de
actuación

II

1.3.

Establecemento de prescricións técnicas preventivas,
protectoras e correctoras para reducir riscos erosivos
por cortas de arborado

Nº de prescricións técnicas
elaboradas

II

1.4.

Establecemento de criterios técnicos orientadores de
usos e prácticas agrícolas, gandeiras e forestais ou
silvícolas en terreos pendentes de monte con altos
riscos erosivos, así como medidas protectoras de
conservación do solo

Nº de criterios técnicos
elaborados

II

2.1.

Programa de saúde e vitalidade forestal de Galicia

II

2.1.1/2

2.1.2/ 2.2.2
II

UNIDADE

Documento técnico e/ou
Aprobación normativa

Número de masas
inventariadas

Documento técnico

Desenvolvemento, execución e seguimento dos
correspondentes Plans de Continxencia/ Plans de
acción/ Plans específicos de loita integrada para a
prevención de riscos de pragas e enfermidades

Nº Plans continxencia/
Plans de acción/ Plans
específicos de loita
integrada elaborados

Mantemento, actualización e avaliación continua da
Rede rexional de seguimento de danos nas masas
forestais galegas

Parcelas de mostraxe

Documento técnico

II

3.1.

Actualización e revisión do Plan de prevención e
defensa contra os incendios forestais de Galicia
(PLADIGA)

II

3.1.

Planes específicos de defensa en Zonas de Alto Riesgo
(ZAR)

II

3.1.

Elaboración de Plans de Prevención e defensa contra
incendios forestais de distrito

Documento técnico

II

3.2.

Elaboración dun inventario da rede de faixas de xestión
de biomasa forestal.

Nº faixas inventariadas

II/V

3.3.

Desenvolvemento regulamentario de criterios para
ordenación preventiva del territorio forestal

Documento técnico e/ou
Aprobación normativa

3.3.

Desenvolvemento regulamentario dos requisitos,
instalacións e equipamentos específicos para a
construción e uso de áreas recreativas, especialmente
en ZAR, e das actividades ou servizos en montes ou
terreos forestais

Documento técnico e/ou
Aprobación normativa

II

Nº plans
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EIXE

MEDIDA

II/V

3.3./2.2.

Desenvolvemento regulamentario das actividades ou
servizos en montes ou terreos forestais. Uso social e
acceso público

Documento técnico e/ou
Aprobación normativa

II

3.3.

Revisión ou adaptación da normativa reguladora da
realización de queimas controladas en terreos agrícolas
e forestais e zonas de influencia forestal, así como as
normas técnicas e funcionais para a súa realización

Nº instrumentos
regulamentarios
revisados/adaptados

II

3.4.

Regulación do Rexistro administrativo de investigacións
en materia de incendios forestais de Galicia

Documento técnico

II

3.4.

Reforzar a vixilancia e acoutar á actividade criminal
incendiaria (Brigadas de Investigación de Incendios
Forestais, BIIF)

Nº brigadas creadas

III

1.1.

INDICADOR DE SEGUIMENTO

UNIDADE

Obxectivo 10 anos:
1.474.901 ha

Superficie forestal arborada (hectáreas)

Obxectivo 20 anos:
1.533.851 ha
Obxectivo 10 anos: 12
3
millóns m

3

III

1.1.

Volume de cortas (Mm )

III

1.2.

Fomento de silvicultura activa mediante xestión forestal
profesionalizada. Asesoramento técnico e manual de
boas prácticas forestais

Obxectivo 20 anos: 16
3
millóns m

Nº actuacións realizadas

Obxectivo 10 anos: 50-70
III

1.3.

Obxectivo 20 anos: 100130

Número de sociedades SOFOR

TOTAL 20 anos (horizonte
plan): 150-200
Obxectivo 10 anos: 7.50010.000 ha agrupadas

III

1.3.

MONTES AGRUPADOS: agrupación de
forestais en sociedades de xestión conxunta

terreos

Obxectivo 20 anos:
17.500-20.000 ha
agrupadas
TOTAL 20 anos (horizonte
plan): 25.000-30.000 ha
agrupadas

III

1.4.

Promoción de asociacións de propietarios forestais que
procuren unha xestión conxunta dos seus montes, dos
recursos forestais e da súa comercialización

III

2.1.1

Investigación da situación administrativa dos montes
veciñais en man común

Nº asociacións/
cooperativas/ contratos
plurianuais de
abastecemento
Nº expedientes tramitados
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EIXE

MEDIDA

INDICADOR DE SEGUIMENTO

III

2.1.2

Estudo da propiedade individual de uso forestal de
Galicia

Nº parcelas identificadas

III

2.2.1.

Deslinde administrativo dos montes veciñais en man
común e montes abertais

Hectáreas de montes
deslindados

III

2.2.2.

Parcelamento do monte de particulares en Galicia e
fomento da agrupación

Hectáreas agrupadas

III

3.3.1

Elaboración, execución e seguimento de plans de
promoción ou incentivación da actividade forestal por
propietarios privados/ plans de produción e
diversificación da actividade forestal naqueles montes
privados en estado de abandono ou descapitalización

Nº documentos técnicos
aprobados

III

3.3.2

Ordenación de aproveitamento de pastos en terreos
forestais

Hectáreas ordenadas

IV

1.1.

Creación do centro documental e observatorio forestal
de Galicia

Portal Web

IV

1.1.

Deseño e posta en funcionamento do Sistema
Integrado de Información Xeográfica Forestal de Galicia
(SIXFOR Galicia)

Portal Web

IV

1.1.

Deseño e posta en marcha do Sistema de Apoio ás
Decisións Forestais (SADFOR Galicia)

Portal Web

IV

1.1.

Deseño e posta en marcha do Rexistro de montes e
parcelas xestionadas de Galicia

Portal Web

IV

2.1.

Programa galego para divulgación e comunicación da
cultura forestal

Documento técnico

IV

2.2.

Rede galega de centros de interpretación, divulgación e
concienciación forestal

Nº centros integrados

IV

3.1.

Convenios de colaboración coa Administración
competente en educación, ou organizacións privadas
afíns para o fomento da educación en materia forestal.

Nº convenios

IV/V

3.2./3.3.2.

Prestación de asistencia técnica e capacitación
profesional, próxima e continua, a titulares e/ou
xestores forestais mediante un servizo público de
extensión forestal a través dos distritos forestais

Nº de actuacións
realizadas

IV/V

3.3./3.3.2.

Plans anuais de formación e capacitación profesional de
propietarios e/ou xestores de montes

Nº de actuacións
realizadas

IV

4.1.

Iniciativas de I+D+i

IV

4.2.

Iniciativas de emprendemento verde en Galicia

V

1.1.1./1.1.2./1.1.3

Iniciativas lexislativas e de desenvolvemento normativo
en materia forestal

UNIDADE

Nº iniciativas
Nº iniciativas aprobadas
Nº instrumentos
regulamentarios
aprobados
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EIXE

MEDIDA

INDICADOR DE SEGUIMENTO

UNIDADE

V

1.1.2

Aprobar modelos silvícolas ou de xestión forestal
orientativos ou manuais de boas prácticas con
obxectivos de produción de biomasa forestal

Nº Documentos técnicos
realizados

V

1.1.

Identificar e delimitar os terreos de alta produtividade
forestal (zonas de valor forestal)

Superficie
identificada/delimitada
Nº plans aprobados

V

2.1.

Elaboración de Plans de ordenación de recursos
forestais por distrito

Obxectivo:
Ano 1: 1 Plan piloto
9 anos seguintes: 2
PORF/ano
Situación actual superficie
ordenada: 210.000 ha
Obxectivo curto prazo (5
anos): 150.000 ha
Obxectivo medio prazo
(10 anos): 165.000 ha

V

2.2.

Superficie ordenada de monte arborado (hectáreas)

Obxectivo longo prazo (20
anos): 320.000 ha
Obxectivo horizonte plan
(20 anos): 640.000 ha
SUPERFICIE TOTAL
ORDENADA AO FINAL
DO PLAN: 850.000 ha
Situación actual superficie
ordenada: 180.000 ha
Obxectivo curto prazo (5
anos): 100.000 ha

V

2.3.

Superficie forestal certificada, de forma voluntaria por
calquera dos sistemas acreditados que acrediten o
exercicio da ordenación e xestión forestal sustentable

Obxectivo medio prazo
(10 anos): 125.000 ha
Obxectivo longo prazo (20
anos): 245.000 ha
Obxectivo horizonte plan
(20 anos): 470.000 ha
SUPERFICIE TOTAL
ORDENADA AO FINAL
DO PLAN: 650.000 ha

V

2.4.

Creación do Gabinete de planificación forestal e
coordinación administrativa

Servizo creado

V

3.1.

Desenvolvemento da figura do contrato temporal de
xestión pública

Documento técnico e/ou
Aprobación normativa

V

3.2.

Análise e estudos necesarios para sentar as bases e
dinamizar a implantación dun seguro contra incendios
forestais no territorio galego

Documento técnico
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EIXE

MEDIDA

V

3.3.

Organización e estrutura administrativa

Nº servizos creados
Nº procedementos/

3.3.1

Mecanismos de coordinación administrativa, protocolos
de actuación e procedementos de coordinación interna
na Administración forestal autonómica

3.4.1

Mecanismos
de
coordinación
intrae
interadministrativa, así como a celebración de acordos
de colaboración con outras Administracións
(autonómicas ou locais)

3.4.2

Creación e/ou regulación das mesas sectoriais da
madeira, a castaña e/ou de pastos en montes da
Comunidade. Análise de funcionamento doutros
órganos consultivos

V

V

V

INDICADOR DE SEGUIMENTO

UNIDADE

Protocolos/ mecanismos
aprobados
Nº procedementos/
Protocolos/ mecanismos
aprobados

Mesa sectorial ou outros
órganos consultivos
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Estrutura e configuración do novo Plan Forestal de Galicia.
De acordo cos obxectivos estratéxicos e programáticos, procédese a configurar a estrutura
básica do novo Plan Forestal de Galicia, que se compón daqueles eixes de intervención,
instrumentos de execución, estratexias e plans ou programas temáticos de actuación que
agrupen o conxunto de iniciativas, paquetes de medidas e accións afíns que a cada cal lle
correspondan para o cumprimento dos obxectivos previstos, tal como represéntase no
esquema gráfico adxunto.
Figura 1. Obxectivos xerais da política forestal galega

Obxectivos específicos
MÁIS DE 60
INICIATIVAS,
MEDIDAS E
ACCIÓNS
ESPECÍFICAS

Obxectivos programáticos
15
INSTRUMENTOS
DE EXECUCIÓN
PROGRAMAS
DE ACTUACIÓN

5 EIXES DE
INTERVENCIÓN

Obxectivos estratégicos
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1.1.

Eixes estratéxicos de intervención.

Por conseguinte, a estrutura básica do novo plan forestal galego comporase de 5 eixes
estratéxicos de intervención cada un dos cales agrupará os instrumentos de execución,
mediante estratexias e plans ou programas temáticos de actuación ou liñas de acción que lle
sexan afíns co fin de cumprir os obxectivos estratéxicos propostos, que son os seguintes:
EIXE I: Contribución do monte galego á conservación da natureza e á prestación
doutros servizos ambientais
EIXE II: Protección, saúde, seguridade e defensa do monte ante riscos naturais e
ambientais
EIXE III: Dinamización socioeconómica sustentable do monte e a propiedade forestal
galega para a súa incorporación á economía verde.
EIXE IV: Mellora do acceso á información e divulgación do coñecemento do monte e
divulgación da cultura forestal galega.
EIXE V: Desenvolvemento do modelo de gobernanza de referencia do monte galego.
Figura 2. Eixes estratéxicos de intervención do Plan Forestal de Galicia

EIXES ESTRATÉXICOS DE INTERVENCIÓN DO
PLAN FORESTAL DE GALICIA
EIXE I
Contribución do
monte galego á
conservación da
natureza e á
prestación
doutros servizos
ambientais

EIXE II
Protección, saúde,
seguridade e
defensa do monte
ante riscos
naturais e
ambientais

EIXE III
Dinamización
socioeconómica
do monte e a
propiedade
forestal galega
para a súa
incorporación á
economía verde.

EIXE IV
Desenvolvemento
e mellora do
coñecemento e da
cultura forestal
galega

EIXE V
Modelo de
gobernanza do
monte galego:
administración,
planificación e
xestión forestal
sustentable
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1.2.

Instrumentos de execución do plan forestal: estratexias, plans e
programas temáticos de actuación ou liñas de acción.

De acordo coa citada estrutura básica do novo plan forestal galego, cada un dos 5 eixes
estratéxicos de intervención así definidos desenvolverase mediante aqueles instrumentos de
execución que compoñen as estratexias e plans ou programas temáticos de actuación e liñas
de acción que lles correspondan para procurar o cumprimento dos obxectivos programáticos
previstos, de acordo coas capacidades e dispoñibilidades orzamentarias e de financiamento
da administración.
Esta configuración que conforma os 5 eixes estratéxicos de intervención articúlase nos
correspondentes instrumentos de execución que compoñen en total 15 estratexias e plans ou
programas de actuación e liñas de acción resumidas no cadro adxunto, e que á súa vez
comprenden máis de 60 iniciativas, medidas ou accións específicas para a consecución dos
seus fins que se relacionan a continuación para cada un deles.
Táboa 1. Configuración da estrutura programática do Plan Forestal de Galicia
EIXES ESTRATÉXICOS DE
INTERVENCIÓN

EIX
EI

CONTRIBUCIÓN DO MONTE
GALEGO Á CONSERVACIÓN DA
NATUREZA E Á PRESTACIÓN
DOUTROS SERVIZOS
AMBIENTAIS

EIX
E II

PROTECCIÓN, SAÚDE,
SEGURIDADE E DEFENSA DO
MONTE ANTE RISCOS
NATURAIS E AMBIENTAIS

EIX
E III

DINAMIZACIÓN
SOCIOECONÓMICA DO MONTE
E DA PROPIEDADE FORESTAL
GALEGA PARA A súa
INCORPORACIÓN Á ECONOMÍA
VERDE

INSTRUMENTOS DE EXECUCIÓN: estratexias, liñas acción, plans
e programas
I. 1.- MEDIDAS, ACCIÓNS E DIRECTRICES PARA A CONSERVACIÓN E
MELLORA DA BIODIVERSIDADE E E A MULTIFUNCIONALIDADEE DOS
MONTES COMO HÁBITATS FORESTAIS
I.2.- CONTRIBUCIÓN DO MONTE E O SECTOR FORESTAL GALEGO Á
MITIGACIÓN DO CAMBIO CLIMÁTICO E Ao DESENVOLVEMENTO DE
ENERXÍAS RENOVABLES
I.3.- ESTRATEXIA GALEGA PARA A CONSERVACIÓN E MELLORA DOS
RECURSOS XENÉTICOS FORESTAIS
II.1.- ESTRATEXIA DE PROTECCIÓN CONTRA RISCOS EROSIVOS E
HIDROLÓXICOS. RESTAURACIÓN E MELLORA DE ÁREAS QUEIMADAS
Ou DEGRADADAS
II.2.- ESTRATEXIA GALEGA DE SANIDADE FORESTAL
II.3.- PLAN ESTRATÉXICO PARA A PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA
INCENDIOS FORESTAIS DE GALICIA
III.1.- PROMOCIÓN E DESENVOLVEMENTO DUNHA CULTURA FORESTAL
ASOCIATIVA PARA OPTIMIZAR A XESTIÓN, A PRODUTIVIDADE DO
MONTE E A COMERCIALIZACIÓN DE PRODUTOS FORESTAIS.
III.2.- PLAN DE MOBILIZACIÓN DE TERRAS E RECURSOS FORESTAIS.
POSTA EN VALOR DO MONTE. CONCENTRACIÓN E DINAMIZACIÓN DA
PROPIEDADE FORESTAL
IV.1.- INFORMACIÓN E ESTATÍSTICAS FORESTAIS

EIX
E IV

DESENVOLVEMENTO E
MELLORA DO COÑECEMENTO E
DA CULTURA FORESTAL
GALEGA

EIX
EV

MODELO DE GOBERNANZA DO
MONTE GALEGO:
ADMINISTRACIÓN,
PLANIFICACIÓN E XESTIÓN
FORESTAL SUSTENTABLE

IV.2.- ESTRATEXIA GALEGA DE INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN DA
CULTURA FORESTAL
IV.3.- PROGRAMA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN E CAPACITACIÓN
FORESTAL
IV.4.PROMOCIÓN
DA
INVESTIGACIÓN,
INNOVACIÓN,
DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO E EMPRENDEMENTO FORESTAL
EN MATERIA DE PRODUCIÓN FORESTAL PRIMARIA
V.1.- INICIATIVAS LEXISLATIVAS E DESENVOLVEMENTO NORMATIVO
EN MATERIA FORESTAL
V.2.- DESENVOLVEMENTO TERRITORIAL DA PLANIFICACIÓN,
ORDENACIÓN E CERTIFICACIÓN FORESTAL.
V.3.- ADMINISTRACIÓN, XESTIÓN PÚBLICA E EXTENSIÓN FORESTAL:
ORGANIZACIÓN E COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, INSTITUCIONAL E
SECTORIAL
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Táboa 2. Táboa resumen de instrumentos do Plan Forestal
EIXES ESTRATÉXICOS DE
INTERVENCIÓN

INSTRUMENTOS DE
EXECUCIÓN

MEDIDAS
1.- Medidas de fomento de actuacións de repoboación e rexeneración natural de frondosas autóctonas

I.1.- MEDIDAS, ACCIÓNS E
DIRECTRICES PARA A
CONSERVACIÓN DA
BIODIVERSIDADE E A
MULTIFUNCIONALIDADE
E DOS MONTES COMO
HÁBITATS FORESTAIS

EIXE I

CONTRIBUCIÓN
DO MONTE
GALEGO Á
CONSERVACIÓN
DA NATUREZA E Á
PRESTACIÓN
DOUTROS
SERVIZOS
AMBIENTAIS

2.- Desenvolvemento regulamentario do rexistro administrativo de masas consolidadas de frondosas autóctonas.
3.- Medidas de regulación das plantacións de eucaliptos
4.- Medidas de fomento e directrices para a conservación e mellora da biodiversidade nos montes
5.- Medidas de fomento para favorecer a multifuncionalidade en montes colectivos e agrupados.
6.- Ordenación do uso sociorrecreativo en montes periurbanos

I.2.- CONTRIBUCIÓN DO
MONTE E O SECTOR
FORESTAL GALEGO Á
MITIGACIÓN DO CAMBIO
CLIMÁTICO E Ao
DESENVOLVEMENTO DE
ENERXÍAS RENOVABLES

1.- Xestión forestal activa para o incremento da capacidade de fixación de carbono e a resiliencia das masas forestais ao
cambio climático
2.- Programa estratéxico para fomento da biomasa forestal
3.- Directrices para a elaboración e aprobación de plans de aproveitamento de biomasa forestal con fins enerxéticos
4.- Desenvolvemento normativo da xestión e do aproveitamento de biomasa forestal en Galicia
1.- Plan de conservación e mellora xenética forestal

I.3.- ESTRATEXIA GALEGA
PARA A CONSERVACIÓN
E MELLORA DOS
RECURSOS XENÉTICOS
FORESTAIS

2.- Inventario de masas arbóreas de especial interese para a conservación do patrimonio xenético forestal
3.- Potenciación da trazabilidade da planta de produción e comercialización para repoboación forestal
4.- Medidas de regulación dos materiais forestais de base e os campos de plantas nai de Galicia.
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EIXES ESTRATÉXICOS DE
INTERVENCIÓN

INSTRUMENTOS DE
EXECUCIÓN
II.1.- ESTRATEXIA DE
PROTECCIÓN CONTRA
RISCOS EROSIVOS E
HIDROLÓXICOS.
RESTAURACIÓN E
MELLORA DE ÁREAS
QUEIMADAS Ou
DEGRADADAS

MEDIDAS
1.- Inventario de masas forestais de especial carácter protector do solo e da dinámica vexetal e hidrolóxica.
2.- Identificación, selección e declaración de zonas prioritarias de actuación en áreas forestais degradadas
3.- Prescricións técnicas preventivas, protectoras e correctoras para reducir riscos erosivos por curtas de arborado.
4.- Criterios técnicos de usos e prácticas agrarias e silvícolas en terreos de monte
1.- Programa de saúde e vitalidade forestal

II.2.- ESTRATEXIA
GALEGA DE SANIDADE
FORESTAL
EIXE
II

PROTECCIÓN,
SAÚDE E
SEGURIDADE DO
MONTE ANTE
RISCOS NATURAIS
E AMBIENTAIS

1.1. Regulación de competencias en materia de sanidade forestal
1.2. Inspección e control de organismos exóticos de corentena
1.3. Loita integrada e control biolóxico de pragas e enfermidades
2.- Posta en valor da rede galega de seguimento de danos nos bosques
1.- Plan de prevención e defensa contra incendios forestais do medio rural
1.1. Plan de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia (PLADIGA).
1.2. Plan de prevención e defensa contra os incendios forestais de distrito.

II.3.- PLAN
ESTRATÉXICO PARA A
PREVENCIÓN E
DEFENSA CONTRA
INCENDIOS FORESTAIS
DE GALICIA

2.- Rede de infraestruturas preventivas de incendios forestais
2.1. Redes de defensa contra os incendios forestais de distrito.
3.- Desenvolvemento normativo en materia de incendios forestais
3.1. Revisión dos criterios para a ordenación preventiva do territorio forestal.
3.2. Requisitos, instalacións e equipamentos de áreas recreativas en zonas de alto risco de incendio forestal.
3.3. Regulación de actividades de uso público no ámbito forestal.
3.4. Normas técnicas e funcionais para a realización de queimas agrícolas e forestais.
4.- Grupo de investigación de causas de incendios forestais e rexistro de investigacións de incendios forestais.

5

DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN FORESTAL

1ª REVISIÓN DO PLAN FORESTAL DE GALICIA

EIXES ESTRATÉXICOS DE
INTERVENCIÓN

EIXE
III

INSTRUMENTOS DE
EXECUCIÓN
III.1.- PROMOCIÓN E
DESENVOLVEMENTO
DUNHA CULTURA
FORESTAL ASOCIATIVA
PARA OPTIMIZAR A
XESTIÓN, A
PRODUTIVIDADE DO
MONTE E A
COMERCIALIZACIÓN DE
PRODUTOS FORESTAIS.

DINAMIZACIÓN
SOCIOECONÓMIC
A DO MONTE E DA
PROPIEDADE
FORESTAL
GALEGA PARA A
súa
INCORPORACIÓN
Á ECONOMÍA
VERDE

MEDIDAS
1.- Incremento da produción e mellora da produtividade forestal
2.- Medidas de apoio para procurar unha xestión forestal activa profesionalizada
3.- Fomento de sociedades de propietarios particulares para unha xestión conxunta de montes.
4.- Promoción de asociacións de propietarios que propicien a concentración da propiedade, a produción e comercialización
agrupada de produtos forestais
1.- Coñecemento da propiedade de uso forestal. Estado de abandono e absentismo.
1.1.- Montes veciñais en man común

III.2.- PLAN DE
MOBILIZACIÓN DE
TERRAS E RECURSOS
FORESTAIS. POSTA EN
VALOR DO MONTE.
CONCENTRACIÓN E
DINAMIZACIÓN DA
PROPIEDADE
FORESTAL

1.2.- Montes de particulares e montes abertais
2.- Consolidación da propiedade forestal
2.1.- Deslinde de montes veciñais en man común e montes abertais
2.2.- Reestruturación de montes de particulares
3.- Plan de mobilización dos recursos forestais
3.1.- Promoción de montes de xestión forestal activa e dinamización de montes abandonados ou de propiedade
descoñecida
3.2.- Ordenación do aproveitamento de pastos en terreos forestais
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EIXES ESTRATÉXICOS DE
INTERVENCIÓN

INSTRUMENTOS DE EXECUCIÓN

MEDIDAS
1.- Programa galego de información e estatísticas forestais

IV.1.- INFORMACIÓN E
ESTATÍSTICAS FORESTAIS

EIXE
IV

DESENVOLVEMEN
TO E MELLORA DO
COÑECEMENTO E
DA CULTURA
FORESTAL
GALEGA

IV.2.- ESTRATEXIA GALEGA DE
INFORMACIÓN E
COMUNICACIÓN DA CULTURA
FORESTAL

1.1.

Centro documental e observatorio forestal de Galicia

1.2.

Sistema integrado de información xeográfica forestal de Galicia

1.3.

Rexistro de parcelas xestionadas e montes de Galicia

1.- Programa galego para divulgación e comunicación da cultura forestal
2.- Rede galega de centros de interpretación, divulgación e concienciación forestal.
1.- Fomento da educación regulada en materia forestal

IV.3. PROGRAMA DE EDUCACIÓN,
FORMACIÓN E CAPACITACIÓN
FORESTAL

2.- Iniciativa de extensión forestal en Galicia
3.- Profesionalización de propietarios/ xestores de montes.

IV.4.- PROMOCIÓN DA
INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN,
DESENVOLVEMENTO
TECNOLÓXICO E
EMPRENDEMENTO FORESTAL
EN MATERIA DE PRODUCIÓN
FORESTAL PRIMARIA

1.- Promoción da investigación, innovación e desenvolvemento tecnolóxico en Galicia

2.- Innovación e emprendemento verde.
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EIXES ESTRATÉXICOS DE
INTERVENCIÓN

INSTRUMENTOS DE
EXECUCIÓN

MEDIDAS
1.- Desenvolvemento da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia

V.1.- INICIATIVAS E
MEDIDAS LEXISLATIVAS
DE
DESENVOLVEMENTO
NORMATIVO EN
MATERIA FORESTAL

EIXE
V

MODELO DE
GOBERNANZA DA
POLÍTICA
FORESTAL
GALEGA:
ADMINISTRACIÓN,
PLANIFICACIÓN,
ORDENACIÓN E
XESTIÓN
FORESTAL
SUSTENTABLE

V.2.DESENVOLVEMENTO
TERRITORIAL DA
PLANIFICACIÓN,
ORDENACIÓN E
CERTIFICACIÓN
FORESTAL

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Multifuncionalidade das masas forestais
Biomasa e cultivos enerxéticos forestais
Recursos xenéticos forestais
Planificación e ordenación do territorio forestal

2.- Desenvolvemento da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia.
2.1. Ordenación preventiva do territorio forestal
2.2. Acceso, circulación e permanencia en zonas forestais
2.3. Uso do lume
3.- Modificación da Lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes veciñais en man común e regulamento de desenvolvemento.
1.- Desenvolvemento, contido e alcance dos Plans de Ordenación dos Recursos Forestais por distritos
2.-Fomento de plans de ordenación de montes e instrumentos equivalentes de xestión forestal sustentable
3.- Promoción da certificación forestal dos montes galegos
4. Creación dun Gabinete de planificación forestal e coordinación administrativa
1.- Contratos temporais de xestión pública
2.- Seguros forestais. Análise de viabilidade en Galicia

V.3.- ADMINISTRACIÓN,
XESTIÓN PÚBLICA E
EXTENSIÓN FORESTAL:
ORGANIZACIÓN E
COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA,
INSTITUCIONAL E
SECTORIAL

3.- Organización e estrutura administrativa
3.1.- Servizo de sanidade forestal
3.2.- Servizo de extensión forestal
3.3.- Servizo de información, divulgación e comunicación
3.4.- Gabinete de estudos, planificación e coordinación
3.5.- Brigadas de Investigación de Incendios Forestais (BIF) e de Incumprimentos Preventivos (BIIP)
4. Coordinación administrativa, institucional e sectorial
4.1.- Coordinación administrativa e institucional
4.2.- Colaboración sectorial
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EIXE I: CONTRIBUCIÓN DO MONTE GALEGO Á
CONSERVACIÓN DA NATUREZA E Á PRESTACIÓN
DOUTROS SERVIZOS AMBIENTAIS
O monte galego en conxunto considérase un ecosistema forestal complexo e dinámico que
alberga diversos recursos naturais renovables, de forma que ademais de acumular madeira e
reter carbono, tamén constitúe unha reserva de biodiversidade e un almacén de enerxía
(biomasa forestal) en maior ou menor medida, tanto cando se trata bosques de especies
autóctonas ou foráneas, máis ou menos naturais, silvestres ou naturalizadas, como de
repoboacións ou plantacións forestais con fins produtivos.

Finalidade e obxectivos.
O primeiro eixe estratéxico de intervención no marco do Plan Forestal de Galicia ten por
obxecto garantir a conservación dos valores ecolóxicos que alberga o monte galego así como
a prestación dos diversos servizos ambientais que proporciona.
A tal fin preténdese que, en cumprimento das súas funcións ecolóxicas e o mantemento da
prestación dos servizos ecosistémicos e outros servizos ambientais que proporciona o monte
galego, alcance os seguintes obxectivos programáticos para contribuír a:
A conservación da biodiversidade e o patrimonio natural de Galicia, en particular dos
hábitats forestais que o monte conforma, a flora e fauna silvestre que alberga.
A mitigación do o cambio climático e á adaptación dos bosques ás previsións de
alteracións climáticas.
O desenvolvemento de enerxías renovables procedentes da biomasa forestal como
recurso natural renovable alternativo ao emprego de enerxía procedente de combustibles
fósiles.
A conservación e mellora dos recursos xenéticos forestais.
Con estes obxectivos preténdese relacionar á política forestal galega coa bioeconomía baixa
en carbono (economía verde), a economía circular, o consumo responsable e a construción
sustentable que se demandan como tendencias emerxentes recoñecidas no contexto
internacional para o seu desenvolvemento no presente século XXI.
Para a consecución destes obxectivos programáticos que pretende este eixe estratéxico de
intervención do Plan Forestal de Galicia disponse os seguintes instrumentos de execución
articulados nos correspondentes plans ou programas, neste caso, estratexias e liñas de
acción que se configuran e describen a continuación.
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EIXES ESTRATÉXICOS DE INTERVENCIÓN

EIXE I

CONTRIBUCIÓN DO MONTE
GALEGO Á CONSERVACIÓN DA
NATUREZA E Á PRESTACIÓN
DOUTROS SERVIZOS AMBIENTAIS

INSTRUMENTOS DE EXECUCIÓN: estratexias, liñas acción,
plans e programas
I.1.- MEDIDAS, ACCIÓNS E DIRECTRICES PARA A CONSERVACIÓN
DA BIODIVERSIDADE E A MULTIFUNCIONALIDADE DOS MONTES
COMO HÁBITATS FORESTAIS
I.2.- CONTRIBUCIÓN DO MONTE E O SECTOR FORESTAL GALEGO
Á MITIGACIÓN DO CAMBIO CLIMÁTICO E Ao DESENVOLVEMENTO
DE ENERXÍAS RENOVABLES
I.3.- ESTRATEXIA GALEGA PARA A CONSERVACIÓN E MELLORA
DOS RECURSOS XENÉTICOS FORESTAIS

I.1.- MEDIDAS, ACCIÓNS E DIRECTRICES PARA A CONSERVACIÓN
E MELLORA DA BIODIVERSIDADE E A MULTIFUNCIONALIDADE
DOS MONTES COMO HÁBITATS FORESTAIS.
As directrices e medidas incluídas nesta liña de acción como instrumento de execución do
Plan Forestal de Galicia diríxense á conservación e mellora da biodiversidade e dos hábitats
forestais que constitúen un factor clave para a sustentabilidade do monte galego, tendo en
conta que a conservación, ordenación e xestión de áreas protexidas non se consideran
dentro do ámbito competencial do Plan Forestal de Galicia, aínda que se trate de terreos
forestais que responden á condición legal de monte que estean incluídos na Rede Galega de
Espazos Naturais Protexidos ou na Rede Ecolóxica Europea Natura 2000.

Obxectivo programático
En consecuencia, esta liña de acción ten por obxecto a conservación e mellora da
biodiversidade e multifuncionalidade dos hábitats forestais que constitúen os montes
galegos fora dos límites de áreas protexidas, declaradas como tales mediante algunha das
figuras de protección establecidas pola súa propia lexislación específica en materia de
conservación da natureza.
A tal fin, como instrumento de execución do Plan Forestal de Galicia, esta liña de acción
pretende alcanzar os seguintes obxectivos específicos:
Incrementar a ocupación actual dos bosques de frondosas caducifolias procurando a
conservación e mellora da biodiversidade no monte galego.
Establecer normas que regulen a inclusión e pertenza ao rexistro administrativo de
masas consolidadas de frondosas autóctonas de Galicia
Emprender iniciativas e medidas lexislativas para controlar e regular a expansión excesiva
de plantacións de eucaliptos.
Fomentar e proporcionar recomendacións para a conservación e mellora da
biodiversidade e os hábitats forestais en montes produtivos
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Proporcionar referentes técnicos de ordenación e xestión forestal sustentable para a
conservación activa de espazos forestais incluídos en áreas protexidas.
Incentivar e favorecer a multifuncionalidade en montes colectivos e agrupados.

Iniciativas, medidas e accións ou actuacións
Para a consecución destes obxectivos articúlanse as seguintes accións ou actuacións, medidas
e directrices que se describen a continuación.

Medidas, accións e directrices para a conservación e mellora da biodiversidade e a
Multifuncionalidade dos montes como hábitats forestais
1.- Medidas de fomento de actuacións de repoboación e rexeneración natural de frondosas caducifolias
2.- Desenvolvemento regulamentario do rexistro administrativo de masas consolidadas de frondosas
autóctonas
3.- Medidas de regulación das plantacións de eucaliptos
4.- Medidas de fomento e directrices para a conservación e mellora da biodiversidade nos montes
5.- Medidas de fomento para favorecer a multifuncionalidade en montes colectivos e agrupados.
6.- Ordenación do uso sociorrecreativo en montes periurbanos
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I.1.1.- Medidas de fomento de actuacións de repoboación forestal e regeneración
natural de frondosas caducifolias.
Antecedentes e xustificación
A superficie prevista a alcanzar en 40 anos polo modelo de monte establecido polo plan
forestal galego de 1992 para a superficie forestal arbórea de frondosas autóctonas
estableceuse en case 409 mil hectáreas superando lixeiramente esta cifra na actualidade
alcanzado máis de 413 mil hectáreas segundo os datos rexistrados no IFN4 (2008-2010).
Esta superficie actual de frondosas autóctonas está referida ao Mapa Forestal realizado en
Galicia entre 2006 e 2007, e correspóndese ao agrupar case 125 mil hectáreas de carballeiras
de Quercus robur, case 77 mil hectáreas de masas de rebolos de Quercus pyrenaica, case 122
mil hectáreas de masas de Quercus robur e outras frondosas autóctonas, 46,5 mil hectáreas de
masas de Castanea sativa e Betula sp., así como máis de 17 mil hectáreas de repoboacións
novas de frondosas autóctonas e preto de 27 mil hectáreas de bosques de ribeira.
A pesar destas cifras favorables que indican unha considerable expansión de frondosas
autóctonas nas últimas décadas, o novo modelo de monte arborado establecido na presente
Revisión do Plan Forestal de Galicia contempla proseguir con esta expansión favorable para
alcanzar unha taxa media de incremento de 54 mil hectáreas máis (48-60 mil ha.) durante a
vixencia do plan forestal revisado proxectada cun horizonte a 20 anos.

Obxecto
As medidas teñen por obxecto incentivar actuacións de repoboación forestal e rexeneración
natural de frondosas caducifolias, así como mediante tratamentos silvícolas que favorezan a
súa expansión en masas mixtas nas que aparecen en mestura con piñeiros e eucaliptos, en
función do desenvolvemento arbóreo e a fracción de cabida cuberta do subpiso de frondosas
autóctonas.

Descrición e criterios de aplicación das medidas
A expansión de frondosas autóctonas podería efectuarse mediante repoboacións forestais e
tratamentos silvícolas de axuda á rexeneración natural destas especies, a cargo de
subvencións a través do Programa de Desenvolvemento Rural (medida 8.1) cofinanciado pola
Unión Europea e o Estado Español.
De conformidade co artigo 68 da lei 7/2012 de montes sobre distancias mínimas de novas
repoboacións (Anejo II) poderanse empregar frondosas caducifolias (Anexo I) en
repoboacións até 15 metros a partir do dominio público de canles fluviais maiores de 2
metros, que poden constituír auténticos “corredores verdes” como corredores de diversidade
biolóxica; tamén se poderán empregar sobre faixas secundarias preventivas ante incendios
forestais (coroas periurbanas, marxes transporte viario e enerxéticos), segundo os disposto na
referida lei de montes galega para especies do Anexo I e en particular conforme ao artigo 21
da Lei 3/2007 de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia.
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Ademais conforme ao disposto no artigo 61 da lei 7/2012 de montes de Galicia sobre cambios
de actividade agrícola a forestal, as novas repoboacións forestais con especies de frondosas
autóctonas poderán efectuarse de maneira que constitúan enclaves de até 5 hectáreas en
superficie arborada, preferentemente lindeiros con terreos forestais, soamente sobre terreos
rústicos de uso agrícola en estado de manifesto abandono e que estivesen adscritos a un
banco de terras agrarias ou instrumento semellante, por un período de polo menos dous anos,
previa comunicación á Administración forestal.
Outra maneira de procurar aumentar a ocupación de frondosas autóctonas é naquelas
masas mixtas onde aparecen en mestura con piñeiros e eucaliptos mediante tratamentos
silvícolas selectivos que lles favorezan como especies dominantes ou ben incrementen a súa
ocupación en función do seu desenvolvemento arbóreo e a súa fracción de cabida cuberta.
Considéranse máis factibles os tratamentos silvícolas de mellora e rexeneración natural de
carballos (Quercus robur) sobre masas mixtas en que aparecen mesturadas con piñeiros do
país (Pinus pinaster) que actualmente supoñen máis de 105 mil hectáreas, onde a convivencia
entre ambos aumentaría a súa posta en valor e procuraría unha adecuada conservación e
mellora da biodiversidade forestal. A dominancia de carballos sobre piñeiral alcanzaría unhas
7 ou 8 mil ha.
Estes tratamentos silvícolas considéranse menos viables economicamente naqueloutras
masas mixtas de eucaliptos que ocupan menos de 22 mil hectáreas, onde aparecen carballos
na súa maior parte (75-80%) cunha escasa fracción de cabida cuberta. No resto (apenas 4 ou 5
mil hectáreas) onde os carballos aparecen cunha fracción de cabida cuberta menos deficiente,
os tratamentos silvícolas poden ter maior viabilidade técnica e económica, sempre que os
incentivos para estas actuacións sexan suficientes para compensar o lucro cesante dos
propietarios forestais, a maioría privados.
Tamén se poden contemplar medidas e accións de conservación e mellora de especies e
formacións forestais de especial interese natural, singulares, regresivas ou relictas, para o
que previamente se require realizar un inventario destas formacións forestais de especial
interese natural, ben por ser singulares ou raras, ou ben porque se trate de especies relícticas
acubilladas en redutos, ou ben se trate de formacións forestais con especies de frondosas
autóctonas en estado de regresión.
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Indicadores de seguimento
EIXE

MEDIDA

INDICADOR DE SEGUIMENTO

UNIDADE

I

1.1.

Elaboración
de
recomendacións
para
a
conservación e mellora da biodiversidade e hábitats
forestais en montes produtivos/referentes técnicos
para a ordenación e xestión forestal sustentable.

Nº recomendacións/
Referentes técnicos

I

1.1.

Superficie de bosques e outros terreos forestais
protexidos para conservar a biodiversidade,
paisaxes e elementos naturais específicos, segundo
as categorías da Conferencia Ministerial sobre a
Protección dos Bosques en Europa

Superficie (Ha)

I

1.1.

Incremento ou mellora da superficie ocupada por
frondosas mediante a repoboación con frondosas
ou tratamentos silvícolas de mellora e rexeneración
natural de carballos carballos (Quercus robur)

Superficie (Ha)

I

1.1.

Realización de inventario de formacións forestais
de especial interese natural, singulares, regresivas
ou relictas

Documento técnico
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I.1.2.- Desenvolvemento regulamentario do rexistro administrativo de masas
consolidadas de frondosas autóctonas.
Antecedentes e xustificación.
O artigo 126 da Lei 7/2012 de Montes de Galicia crea o Sistema Rexistral Forestal de Galicia,
como rexistro administrativo de consulta pública adscrito á consellería competente en
materia forestal, no que se inscribirán, como seccións diferenciadas, o conxunto de datos
pertencentes a diferentes rexistros, entre inclúeos no seu apartado m) o Rexistro de Masas
Consolidadas de Frondosas Autóctonas.

Obxecto.
Trátase dunha medida lexislativa que ten por obxecto regular mediante o
desenvolvemento regulamentario necesario o rexistro público administrativo de masas
consolidadas de frondosas autóctonas, de conformidade co disposto no artigo 126 da Lei
7/2012 de Montes de Galicia.

Descrición e criterios de aplicación da medida lexislativa
Conforme ao disposto no citado artigo 126 da referida lei de montes galega, débese regular
por decreto o rexistro público administrativo de masas consolidadas de frondosas autóctonas,
onde han de quedar rexistradas aquelas masas de frondosas autóctonas cunha superficie en
coto redondo de polo menos 15 hectáreas e unha idade media de polo menos vinte anos de
acordo co artigo 93 da citada Lei.
O decreto debe promulgarse de forma que permita a definición de masas consolidadas de
frondosas autóctonas para a súa consideración como tales e de maneira estableza os seus
beneficios e obrigacións. Entre os beneficios atoparase a prioridade para percibir axudas
públicas, sempre que dispoñan de instrumento de ordenación ou xestión forestal, ou
documento equivalente, requisito que debe atoparse tamén entre as súas obrigacións, así
como preferencia para subscribir contratos de xestión pública coa administración forestal.
Ademais, nas masas inscritas no rexistro non se poderá efectuar cambio de especie
diferente a aquelas que expresamente se definan como frondosas autóctonas que deberán
relacionarse nominalmente no anexo correspondente do decreto.

Indicadores de seguimento
EIXE

MEDIDA

INDICADOR DE SEGUIMENTO

UNIDADE

I

1.2.

Desenvolvemento regulamentario do rexistro
público administrativo de masas consolidadas de
frondosas autóctonas

Aprobación normativa
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I.1.3.- Medidas de regulación de plantacións de eucaliptos.
Antecedentes e xustificación.
A previsión establecida polo modelo de monte establecido polo plan forestal galego de 1992
para a superficie de eucaliptales prevía que se poderían alcanzar 245,6 mil hectáreas en 40
anos, cando na actualidade estímase que segundo o IFN4 xa hai aproximadamente case 288
mil hectáreas de plantacións monoespecíficas de eucaliptos (Eucalyptus sp.), tendo en conta
que ademais case 125 mil hectáreas de eucaliptos conviven en mestura con piñeiros (Pinus
pinaster) e outras 21,5 mil hectáreas con carballos (Quercus robur).
En conxunto o eucalipto está presente en 434,5 mil hectáreas, cifra que excedeu preto do
dobre do previsto polo modelo de monte do Plan Forestal de Galicia de 1992 cun exceso de
case 190 mil hectáreas; e iso sen contar coa expansión dunha nova especie de eucalipto
(Eucaliptus nitens) non rexistrada no IFN4 (publicado en 2010 con traballo de campo entre
2006 e 2008) cuxa expansión algunhas fontes sinalan ao redor das 40 mil hectáreas, a costa
sobre todo de piñeirais e prados, mesmo de matogueiras.
O diagnóstico realizado ao efecto durante a revisión do Plan Forestal de Galicia indica que a
superficie ocupada polas plantacións de eucaliptos non debe seguir aumentando e conclúe
que deberían establecerse criterios técnicos e normas para limitar a súa expansión, xa que
non é posible reducir a súa ocupación actual con carácter retroactivo, salvo que se trate de
medida voluntaria suficientemente subvencionada, posiblemente en masas mesturadas con
piñeiros e carballos.

Obxecto.
Preténdese establecer criterios técnicos e normas para a plantación do xénero Eucalyptus, que
teña por obxecto regular a ocupación do eucalipto principalmente nas zonas de maior risco
de incendio forestal.

Descrición da medida: directrices e criterios orientadores para a súa aplicación.
A limitación da expansión das plantacións de eucalipto regularase conforme ás limitacións
legais establecidas, atendendo ao disposto na Lei 7/2012 de Montes de Galicia (artº 61 e 67),
sen prexuízo de que as repoboacións forestais estarán suxeitas aos supostos contemplados na
Lei 21/2013, de 9 de decembro, de avaliación ambiental.
En particular de conformidade co artigo 67 da referida lei de montes galega quedan
prohibidas as reforestacións e as novas plantacións intercaladas co xénero «Eucalyptus»
naquelas superficies poboadas por especies do anexo 1 desta lei, mesmo con posterioridade
ao seu aproveitamento ou a súa afectación por un incendio forestal.
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Esta prohibición non será de aplicación nos casos de rexeneración posterior á plantación ou
rexeneración, en piso inferior ou sotobosque, de especies do anexo I. Ademais, de acordo co
apartado 5 dese mesmo artigo, as novas plantacións que se realicen co xénero «Eucalyptus»
superiores ás 5 hectáreas precisarán de autorización da Administración forestal, non sendo de
aplicación ás masas preexistentes de «Eucalyptus» nos supostos de reforestación ou
rexeneración desa superficie, ou ben cando estean incluídas na planificación de instrumento
de ordenación ou xestión forestal aprobado pola administración.
De acordo coa lei, a prohibición de novas repoboacións ou plantacións con eucaliptos podería
estenderse a masas mixtas de eucaliptos con presenza manifesta de pés arbóreos de
frondosas caducifolias maiores de 10 centímetros de diámetro, ademais da súa plantación en
áreas protexidas como a Rede Natura 2000 onde xa está prohibido.
Ademais convén vixiar a presenza prohibida de eucaliptos a menos de 15 metros do dominio
público de canles de ríos con máis de 2 metros de ancho, e especialmente en zonas prohibidas
de alto risco de incendio forestal para que non se sitúen a menos 30 metros de coroas
cortalumes de defensa en zonas periurbanas, nin a máis de 10 metros do dominio público de
infraestruturas de vías de transporte e enerxía.
Tendo en conta as necesidades da industria forestal, e atendendo a factores bioxeográficos e
bioclimáticos referidos á produtividade forestal potencial e ao nivel de risco de incendios
forestais, as repoboacións realizadas con eucaliptos deberán ser reguladas.
Así, no caso de plantacións con especies do xénero Eucalyptus sp., haberá que contemplar a
súa limitación en certas zonas do interior por encima de determinada cota de altitude, ou
limitar a súa presenza sobre todo en zonas de especial perigo de incendio, principalmente en
zonas con prolongados períodos de aridez ou con orientacións cara a ventos que entrañan
habitualmente un elevado risco de incendio, onde se poden ampliar as distancias a zonas
sensibles periurbanas ou próximas a determinadas liñas de transporte.
Tamén se podería limitar a superficie de ocupación de novas plantacións de eucaliptos. Outro
nicho alcanzable onde reducir a ocupación de eucaliptos quizá se atope nas preto de 125
hectáreas de masas mixtas en que aparece en mestura con piñeiros do país (Pinus pinaster)
mediante tratamentos silvícolas que favorezan a este como especie dominante.

Indicadores de seguimento
EIXE

MEDIDA

INDICADOR DE SEGUIMENTO

UNIDADE

I

1.3.

Criterios técnicos e normas para regular as
plantacións da plantación do xénero Eucalyptus

Nº normas
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I.1.4.- Medidas de fomento e directrices para conservación e mellora da
biodiversidade nos montes galegos.
Antecedentes e xustificación.
Está constatado que a mellora da diversidade arbórea e arbustiva nun monte beneficia o
substrato nutritivo da cobertura forestal, favorecendo o crecemento e desenvolvemento de
calquera masa forestal, incluso cando se trate de especies arbóreas produtivas dominantes.
Así a presenza de especies arbóreas e de sotobosque non prexudica o crecemento das
especies arbóreas produtivas dominantes, habitualmente eucaliptos e piñeiros, pois apenas
supoñen unha competencia aérea nin radical significativa, incluso a maior diversidade de
restos orgánicos favorece a presenza variada de nutrientes no solo, o que tamén favorece a
toda a cobertura forestal e en particular ás especies arbóreas produtivas dominantes.
Igualmente a presenza de árbores vellas e grosas no monte favorece a biodiversidade do
bosque tanto en montes protexidos como produtivos.
Así, unha presenza de árbores sobremaduros ou extracortables no monte, excluídos de
tratamentos silvícolas e curtas de aproveitamento, favorece a biodiversidade do bosque,
tanto en montes protexidos como produtivos, así como a presenza de madeira morta en
cantidades non demasiado excesivas como para ser foco de axentes patóxenos que poidan
provocar pragas ou enfermidades forestais no monte.
Isto significa que mesmo nos montes produtivos hai que considerar a conservación e mellora
da biodiversidade forestal mediante plantación ou tratamentos silvícolas adecuados, e con
maior motivo aínda cando se trate de hábitats ou espazos forestais protexidos.
O principio de sustentabilidade que debe rexer calquera manexo do monte referido á
persistencia sostida dos recursos naturais renovables que alberga, mantendo a súa
capacidade de renovación, comprende tamén outros criterios de multifuncionalidade e de
biodiversidade estendidos ao conxunto do monte como ecosistema complexo e dinámico.
O criterio de multifuncionalidade do monte é aplicable tanto cando se trata de espazos
forestais protexidos en que a ordenación e xestión sustentable dos espazos e recursos
forestais, os incendios ou a sanidade forestal, a repoboación forestal, a silvicultura ou os
aproveitamentos forestais, cando resulten compatibles cos obxectivos prioritarios de
conservación deben quedar sempre subordinados a estes; do mesmo xeito cando se trate
doutros montes protectores mesmo de montes produtivos débense adoptar criterios de
conservación da biodiversidade e o medio natural, aínda que nestes casos queden
subordinados polos obxectivos preferentes de produción requiridos polos seus propietarios.
No entanto percíbese unha polarización excesiva entre as funcións do monte galego de
maneira que na maioría de montes produtivos non se presta atención á conservación da
biodiversidade como hábitats forestais, nin os incluídos en espazos protexidos considéranse
criterios de ordenación e xestión forestal sustentable compatibles coa súa conservación.
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Non convén esquecer que case o 90% da superficie protexida en Galicia corresponde a
terreos forestais que responden á condición legal de monte que requiren unha silvicultura
próxima á natureza que asegure a súa conservación, mellora e rexeneración natural para
garantir a súa persistencia sostida nun bo estado de saúde, de adaptación ao medio natural,
sen exceso de acumulación de combustible vexetal que incremente o risco de incendio
forestal.
Apréciase que os xestores e propietarios de montes privados perciben certa disparidade de
criterios entre os servizos de montes e de conservación da natureza, aplican políticas
diferentes que parecen antagónicas, aínda que se deron algunhas instrucións comúns.
Peticións parecidas que demandan a unificación de criterios para conxugar produción e
conservación, sobre todo nos montes ou espazos forestais protexidos son reclamadas polo
Grupo de Traballo do Consello Forestal de Galicia habilitado para propor directrices con vistas
á Revisión do Plan Forestal de Galicia. Por estes motivos, considérase necesario dispor de
directrices e manuais de prácticas forestais para a conservación da biodiversidade, tanto en
montes protexidos como en montes produtivos.

Obxecto.
Esta medida ten por obxecto subvencionar con axudas públicas para a conservación e
mellora da diversidade arbórea en montes produtivos, así como proporcionar manuais de
boas prácticas para iso, mesmo de directrices e criterios técnicos de ordenación e xestión
forestal sustentable para a conservación activa de espazos forestais protexidos.

Descrición e criterios de aplicación das medidas e directrices.
A aplicación do criterio de converxencia multifuncional dos sistemas forestais, polo que as súas
múltiples funcións e prestacións non son necesariamente excluíntes entre si, implica que, salvo
en áreas forestais protexidas onde poden existir algunhas incompatibilidades cos obxectivos
prioritarios de conservación, en principio non deben haber funcións, obxectivos ou usos
excluíntes entre si, de maneira que se pode ordenar por zonas o réxime de usos dun espazo
forestal (zonificación) de modo que se definan prioridades, compatibilidades e graos de
subordinación en cada zona: trátase dunha cuestión de ordenación do territorio.
Preténdese subvencionar a inclusión de frondosas autóctonas en repoboacións mesmo en
plantacións con fins produtivos, nese caso premiaríase a súa inclusión como especies
acompañantes da especie principal para a mellora da diversidade arbórea. Para iso requírese
dispor de manuais de prácticas forestais e directrices para a conservación da
biodiversidade tanto en montes protexidos como en montes produtivos.
 Manuais de boas prácticas forestais para a conservación da biodiversidade e o medio
natural en montes produtivos: a silvicultura consiste en tratamentos da cobertura
forestal que garantan a súa persistencia sostida procurando a súa conservación, mellora
(incluída biodiversidade) e rexeneración natural.
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Así, os manuais silvícolas deben incluír recomendacións para o mantemento da
diversidade arbórea e arbustiva que acompañen á especie dominante nos montes
produtivos; ademais, a xestión non debe reducirse tan só ás curtas finais para o
aproveitamento da madeira, senón que é recomendable a práctica de tratamentos
silvícolas intermedios de mantemento e mellora da masa forestal que ademais permiten
unha mellor selección do arborado e unha mellora da súa calidade e produtividade.
 Directrices de ordenación e xestión forestal sustentable para a conservación activa de
espazos forestais protexidos: trátase de montes ou terreos forestais incluídos en áreas
protexidas con obxectivos prioritarios de conservación onde a alternativa de non intervir é
necesaria pero non como regra xeneral aplicable en todo momento e lugar.
Para a súa propia supervivencia e resiliencia en bo estado de saúde, non se pode rexer o
monte protexido cunha conservación pasiva que o abandone á súa sorte sen unha
adecuada ordenación e xestión forestal sustentable que permita o exercicio dunha
conservación activa e organice unha silvicultura de conservación, mellora e rexeneración
natural da cobertura forestal, así como os aproveitamentos dos recursos forestais,
segundo cando (fóra da época de reprodución de fauna protexida ou de risco de
incendios), segundo onde (restricións en zonas sensibles ou áreas críticas de maior valor) e
segundo como (silvicultura adaptativa próxima á natureza), en todo caso subordinados ou
limitados sempre que sexan compatibles cos obxectivos prioritarios de conservación do
hábitat forestal sometido a un réxime especial de protección.

Indicadores de seguimento
EIXE

MEDIDA

INDICADOR DE SEGUIMENTO

UNIDADE

I

1.4.

Manuais de boas prácticas para iso, mesmo de
directrices e criterios técnicos de ordenación e
xestión forestal sustentable para a conservación
activa de espazos forestais protexidos.

Nº publicacións

I

1.4.

Directrices de ordenación e xestión forestal
sustentable para a conservación activa de espazos
forestais protexidos

Nº directrices aprobadas

I

1.4.

Axudas públicas para a conservación e mellora da
diversidade arbórea en montes produtivos

Miles de euros
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I.1.5.- Medidas de fomento para favorecer a multifuncionalidade en montes
colectivos e agrupados.
Antecedentes e xustificación.
Os montes son capaces de proporcionar múltiples bens e servizos de modo simultáneo pois
teñen un carácter protector (solo e auga), desempeñan funcións ecolóxicas e prestan servizos
ecosistémicos e ambientais esenciais para a vida silvestre e humana, á vez que desempeñan
funcións sociais, económicas e produtivas que poden proporcionar servizos e beneficios
socioeconómicos, procurando actividades produtivas que xeran emprego inducido, cumprindo
o seu rol ancestral como provedores de materias primas procedentes de recursos naturais
renovables, sen prexuízo da prestación dos seus servizos ambientais e sociais.
Os montes desempeñan pois diversas funcións transcendentes que lles son inherentes, é dicir,
cumpren simultaneamente múltiples obxectivos ecolóxicos, sociais e económicos que lles
son propios pola súa natureza e que converxen en todos os espazos forestais, de acordo co
criterio de converxencia multifuncional que indica que os múltiples bens e servizos
ambientais, económicos e sociais que os montes proporcionan “non son necesariamente
excluíntes entre si, á marxe de prevalecer algúns deles sobre os demais”.

Obxecto.
Esta medida ten por obxecto procurar incentivos para favorecer a multifuncionalidade en
montes privados produtivos con dimensións suficientes, preferentemente en montes
agrupados (SOFOR ou equivalentes) e montes colectivos tanto veciñais como abertais.

Descrición e criterios de aplicación das medidas.
Preténdese proporcionar medidas de fomento preferentes que procuren incentivos para
favorecer a biodiversidade forestal mediante a diversificación de usos dos montes.
Aplicaríanse en montes colectivos, veciñais ou abertais, e en agrupacións de propiedades
forestais con dimensións suficientes para tal fin.
Hanse de procurar incentivos financeiros e paquetes de axudas públicas que de forma
automática favorezan a multifuncionalidade do monte mediante a mobilización de diversos
recursos que proporcionen actividades produtivas de usos múltiples silvopastorales.
Así, excepto para eucaliptos que non se consideran subvencionables pola súa propia
rendibilidade e excesiva expansión, sempre que se dispoña dun plan viable de ordenación e
xestión da actividade forestal ou silvopastoril, poderíanse conceder axudas públicas para
financiar os custos de plantación e mantemento de especies arbóreas e/ou herbáceas que
permitan diversos usos en porcentaxe da superficie subvencionable:
 Plantación de especies de madeiras nobres e/ou de froito, como a cerdeira, o castiñeiro
ou a nogueira, así como tratamentos silvícolas e culturais (podas) durante os primeiros (45) anos ata a consolidación do arborado.
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 Plantación de especies de piñeiro e tratamentos silvícolas non comerciais durante os
primeiros (10-12) anos para a consolidación e mellora do arborado ata a primeira clara
comercial. Os tratamentos silvícolas intermedios de mellora permiten obter madeira
delgada que poden destinarse a trituración para biomasa forestal.
 Implantación de pastos e da infraestrutura asociada (cercados, bebedoiros,....) para que
os propietarios forestais poidan combinar usos forestais con pastoreo (ordenación
silvopastoril) ou ben alugar os pastos.
Trátase de diversificar usos e procurar actividades económicas produtivas en terreos
forestais para xerar rendas e emprego rural, mobilizando terreos de diferentes usos do solo
en mosaico, cada un dos cales sobre unha porcentaxe (20-25%) do total da propiedade
individual ou agrupada, favorecendo a diversidade e alternancia de formacións, usos do
solo e da paisaxe, reducindo á súa vez o grao de combustibilidade da vexetación e o risco de
propagación de incendios forestais
A aplicación destes paquetes de medidas que diversifican os usos do solo é máis factibles en
terreos forestais con dimensións suficientes para iso, como son os montes colectivos xa sexan
montes veciñais en man común ou montes abertais ou de varas, ou ben en montes
conformados por terreos forestais agrupados.
Estes terreos tamén poderían ter acceso a subvencións para a agricultura ecolóxica, de
maneira que o conxunto da propiedade rústica, colectiva ou agrupada, poida destinarse a
múltiples usos agrosilvopastoriles onde convivan usos agrícolas, gandeiros e forestais.
Tamén sería conveniente promover o uso e aproveitamento de recursos forestais non
madeirables en rodais de 5 hectáreas para a obtención de froitos (castañas, noces) e plantas
silvestres aromáticas, melíferas ou medicinais, mesmo de cultivos agroforestais de oliveira en
terreos de monte sobre solos que poden ocupar unhas 5 mil hectáreas en determinadas zonas
de Galicia.

Indicadores de seguimento
EIXE

MEDIDA

INDICADOR DE SEGUIMENTO

UNIDADE

I

1.5.

Incentivos para favorecer a multifuncionalidade en
montes privados produtivos con dimensións
suficientes, preferentemente en montes agrupados
(SOFOR ou equivalentes) e montes colectivos

Miles de euros
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I.1.6.-Ordenación do uso sociorrecreativo en montes periurbanos
Antecedentes e xustificación.
A demanda da poboación sobre o medio forestal e o medio natural, en canto á cobertura das
súas variadas actividades de lecer e esparexemento, expón a necesidade de ordenar o uso
social dos montes ou terreos forestais. A presión poboacional sobre o monte e os seus
recursos increméntase paulatinamente na súa procura dun lugar para esparexemento, recreo,
desenvolvemento de múltiples actividades, etc... Por tanto, un dos principios inspiradores de l
a 1ª Revisión do Plan consistirá en pór en valor a multifuncionalidade dos montes, e por iso
exponse fomentar as súas funcións sociais e recreativas.
Tal e como establece o artigo 5.2. da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, os
montes desenvolven unha función social relevante nos termos do artigo 4 da Lei 43/2003, do
21 de novembro, de montes. Neste sentido, o artigo 5.3 da Lei 7/2012 expón que a consellería
competente en materia forestal promoverá a dispoñibilidade de montes ou terreos forestais
para fins sociais, educativos, ambientais e recreativos, compatibilizados coa potencialidade
e utilización forestal dos mesmos.
No seu artigo 58.2, a lei galega de montes define actividade forestal toda acción material
relativa á conservación, mellora e aproveitamento dos montes –tanto madeireiros como non
madeireiros–, pastos, caza, cogomelos, aromáticas, froitos etc., así como a subministración de
servizos como o sociorrecreativo, paisaxe, protección dos recursos hídricos, o aire e o solo e a
cultura e o coñecemento forestal.
Por tanto, dentro dos preceptos do marco normativo autonómico, a Administración forestal e
os propietarios poderán fomentar a creación e mellora de montes periurbanos para fins
sociais e educativos, e regularán o seu goce baixo o principio do respecto ao medio natural
(artigo 88.1. da Lei 7/2012). Os montes periurbanos defínense como montes próximos a zonas
urbanas e habilitados para o uso sociorrecreativo en canto a accesibilidade, existencia de
infraestruturas e, en xeral, accións e dotacións que aumenten a súa capacidade de acollida
para reducir a presión da poboación sobre o resto de ecosistemas forestais (artigo 8 da Lei
7/2012).
En definitiva, elaboraranse os instrumentos de ordenación e planificación dos usos
turísticos, sociais ou recreativos, dos montes públicos e privados próximos ás contornas
urbanas ou incluídas en figuras de protección ambiental, co obxectivo de cubrir as demandas
da poboación en canto a estes servizos ambientais prestados ou xerados polos montes.

Obxecto.
Ordenación e regulación de usos e actividades sociorrecreativas a desenvolver nos diversos
montes ou terreos forestais de Galicia en aras da conservación e protección do medio natural.
A promoción do uso social ou turístico do monte será preferente en contornas urbanas e en
zonas de especial interese paisaxístico, independentemente da titularidade dos terreos.
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Descrición e criterios de aplicación das medidas.
Será necesario realizar estudos ou proxectos piloto para coñecer a aptitude e capacidade de
carga para usos recreativos de aplicación á ordenación e xestión dos montes ou terreos
forestais, diferenciando ou destacando os espazos naturais protexidos. Para iso, definiranse
ademais os obxectivos, liñas de acción e contidos mínimos que devanditos plans ou proxectos
de ordenación do uso social deberán cumprimentar.
Desta forma, permitirase compatibilizar o uso social dos montes con problemas asociados á
ordenación do medio físico e a estabilidade da contorna socioeconómica e ambiental:
planificar e ordenar o uso turístico dos montes ou espazos naturais protexidos en consonancia
coa zonificación de usos e actividades establecidas nos plans de ordenación dos recursos
forestais ou plans de ordenación dos recursos naturais ou, no seu caso, co instrumento de
ordenación e xestión do terreo forestal en cuestión.
A ordenación e regulación da actividade turística, social ou recreativa en zonas forestais ou
zonas baixo algunha figura de protección ambiental basearase de acordo aos principios de
conservación, protección e mantemento da calidade do ecosistema, a súa biodiversidade e
sustentabilidade, e compatibilidade coas características da contorna. Estableceranse os
criterios, ademais, para a normalización de usos asociados ao uso turístico que xeren rendas
directas sobre actividades de carácter privado.
As medidas de fomento, creación e mellora do servizo sociorrecreativo dos montes ou terreos
forestais, así como para a definición de montes periurbanos en Galicia, poderá atender:
1) Promoción do papel dos concellos e mancomunidades de concellos na creación,
promoción e sustentabilidade dos montes periurbanos.
2) Creación de oficio pola Administración, en caso de montes públicos próximos a
núcleos urbanos.
3) Elaboración de convenios, axudas e compensacións ás comunidades de montes
veciñais en man común para a súa creación, subvencionando os custos extra de
xestión periurbana.
En canto ás áreas recreativas, tentarase incrementar a superficie e dotacións das mesmas, así
como mellorar o seu mantemento, mediante:
1) Aumento das actuacións de mantemento nas áreas recreativas situadas en montes
xestionados pola Administración.
2) Fomento da subscrición de convenios para o mantemento de áreas recreativas entre
os concellos e os titulares dos terreos.
3) Desenvolvemento dun sistema homoxéneo de publicacións e sinalizacións das áreas
recreativas.
4) Incremento dos labores de vixilancia para evitar actos vandálicos.
5) Desgravacións fiscais en montes particulares, de varas ou montes veciñais en man
común que posúan áreas recreativas.
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6) Desenvolvemento dos requisitos necesarios para a inclusión de creación ou mellora de
áreas recreativas novas ou existentes nos instrumentos de ordenación ou xestión
forestal.
Desenvolvemento regulamentario dos requisitos, instalacións e equipamentos específicos
para a autorización de áreas recreativas incluídas en zonas de alto risco de incendio forestal,
segundo o artigo 36.4. da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os
incendios forestais en Galicia (submedida II.3.3.2).

Indicadores de seguimento
EIXE

MEDIDA

INDICADOR DE SEGUIMENTO

UNIDADE

I

1.6.

Elaboración de instrumentos de ordenación e
planificación dos usos turísticos, sociais ou
recreativos

Nº documentos
técnicos elaborados
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I.2.- CONTRIBUCIÓN DO MONTE E O SECTOR FORESTAL
GALEGO Á MITIGACIÓN DO CAMBIO CLIMÁTICO E Ao
DESENVOLVEMENTO DE ENERXÍAS RENOVABLES

Obxectivo programático
O presente programa deséñase co obxectivo de desenvolver iniciativas, medidas e accións ou
actuacións de mitigación e adaptación ao cambio climático para o monte galego co
obxectivo de incrementar a súa capacidade de fixación de carbono atmosférico (sumidoiro de
carbono), de reducir a súa vulnerabilidade e capacidade de adaptación (resiliencia e
resistencia) e de potenciar o emprego de produtos e subproductos forestais como fontes de
enerxía renovable (biomasa e cultivos enerxéticos forestais).

Iniciativas, medidas e accións ou actuacións
O programa articúlase en catro iniciativas, medidas e accións ou actuacións en materia de
mitigación e adaptación do monte galego ao cambio climático, liñas de traballo que se
desenvolven nas seguintes subseccións:

Contribución do monte e o sector forestal galego á mitigación do cambio climático e
ao desenvolvemento de enerxías renovables
1.- Xestión forestal activa para o incremento da capacidade de fixación de carbono e a resiliencia das
masas forestais ao cambio climático
2.- Programa estratéxico para fomento da biomasa forestal
3.- Medidas de regulación e referentes para a xestión e o aproveitamento de biomasa forestal en Galicia
4.- Directrices para a elaboración e aprobación de plans de aproveitamento de biomasa forestal con fins
enerxéticos
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I.2.1.- Xestión forestal activa para o incremento da capacidade de fixación de
carbono e a resiliencia das masas forestais ao cambio climático.
Antecedentes e xustificación
O artigo 4 da Convención Marco de Nacións Unidas sobre Cambio Climático establece que os
países deben impulsar a xestión sustentable dos bosques (aproveitamento sostido dos
recursos sen que estes diminúan a longo prazo) e promover e apoiar a conservación e o
reforzamento dos “sumidoiros”, incluíndo a biomasa e os bosques.
Os importantes cambios nos réximes de temperaturas e precipitacións, así como a existencia
de fenómenos climáticos extremos, tanto a escala local, rexional como global, intimamente
ligados ao cambio climático, están a afectar ineludiblemente á extensión e á composición
dos bosques. Á súa vez, a deforestación, a deterioración dos bosques e a súa falta de xestión
contribúe de xeito significativo a agravar este patrón climático.
O papel dos bosques na mitigación dos efectos do cambio climático foi amplamente
constatado e avalado por numerosos comités ou grupos científicos e é amplamente postulado
por institucións nacionais, rexionais e internacionais como unha meta estratéxica (reto) a
incorporar e potenciar dentro dos seus programas de goberno fronte ao cambio climático. Os
bosques constitúen unha reserva indiscutible de carbono que é necesario conservar para
mitigar os efectos do cambio climático. Igualmente, é crucial xestionar os bosques para
mellorar a súa resiliencia e capacidade de adaptación ao cambio climático.
Os montes son o maior sumidoiro de carbono de Galicia e, en gran medida, no territorio
nacional: absorben carbono e contribúen a reducir a cantidade de dióxido de carbono da
atmosfera. O 4º Inventario Forestal Nacional (INF4) estima en máis de 93 millóns de toneladas
de carbono fixadas na biomasa arbórea (radical e aérea) polas formacións forestais arbóreas
galegas. Á cifra anterior, sería necesario sumarlle o potencial anual de fixación de carbono dos
nosos montes, algo máis de 6 millóns de toneladas de carbono fixadas anualmente grazas ao
seu crecemento.
O balance de carbono hipotético nun bosque baixo criterios de
xestión forestal sustentable, maximizando o papel da masa forestal
como sumidoiro, permite visualizar:
1.

2.

3.

4.
5.

O carbono equivalente aos combustibles fósiles que
son substituídos por biomasa procedente do bosque
(azul)
A redución de emisións debida á diminución no
consumo de enerxía que se produce ao utilizar a
madeira producida no canto doutras materias primas
que levan maiores gastos enerxéticos (morado)
O carbono que queda almacenado temporalmente nos
produtos madeireiros, xa sexan de longa duración mobles, vigas para construción, xanelas, etc. (rosa
claro) ou de curta duración, fundamentalmente papel e
cartón (rosa escuro)
O carbono almacenado neste tipo de produtos que vai
parar aos vertedoiros (vermello)
E a biomasa en árbores (verde), solo (amarelo) e
hojarasca (laranxa).

Fonte: IPCC adaptada (2000). Ministerio de Agricultura e Pesca,
Alimentación e Medio Ambiente.
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Ademais, por unha banda, os produtos de madeira son tamén un importante almacén de
carbono; o seu uso permite aforrar emisións de dióxido de carbono e colabora, dese modo, na
mitigación do cambio climático. O carbono fixado polas árbores durante o seu ciclo de vida
mantense almacenado nos produtos madeireiros durante toda a súa vida útil, podendo ser
reempregados e reciclados, feitos que melloran de xeito significativo o aforro deste tipo de
emisións á atmosfera.
Doutra banda, a enerxía consumida nos procesos de fabricación e construción é un factor
inherente a calquera tipo de actividade, implica modificación da contorna e leva unha serie de
impactos ambientais recoñecidos. Tendo en conta o seu ciclo de vida, a madeira é un produto
de comportamento ambiental superior a outros materiais, dado que necesita menor gasto
enerxético na súa produción, é natural, biodegradable e reciclable (prolonga a súa retención
de carbono absorbido), entre outras múltiples características positivas dende o punto de vista
medioambiental.
En definitiva, a madeira é o único material capaz de reducir as emisións de carbono á
atmosfera e actuar como sumidoiro ao mesmo tempo. A seguinte táboa detalla os valores de
enerxía e emisións necesarios para a produción de certos materiais, destacando o papel da
madeira e dos seus produtos derivados como materias claramente sustentables.
Material

Custo enerxético
(kwh/kg)

Aceiro
Gasóleo
Cemento
Cal
Ladrillo
Madeira
Yeso
Áridos
Area
Auga
Cascallos

9.722
2.806
1.211
0.953
0.645
0.583
0.500
0.028
0.028
0.014
-0.014

Emisión CO2
(kg CO2/kg
material)
2.800
0.003
0.410
0.320
0.180
0.060
0.160
0.007
0.007
0.001
0.000

Peso
específico
(kN/m3)
78.500
8.900
13.950
9.950
12.070
14.600
12.500
15.000
15.200
10.000
12.500

Fonte: Departamento de Enxeñaría Mecánica, Enerxética e dos
Materiais, Universidade de Estremadura (2012).

Fonte: Athena, Sustainable Materials Institute ATHENA (2014).

Substituír cemento por madeira representa aforrar entre 0,725- 1,10 toneladas de CO2 por metro cúbico, dependendo do tipo de formigón. A
substitución de ladrillo representaría un aforro de 0,922 toneladas de CO2 por metro cúbico a favor da madeira. Os estudos de aforro en emisión de
dióxido de carbono sitúan entre 5 e 15 as toneladas de gases de efecto invernadoiro que poden evitarse por cada casa construída con paredes de
madeira no canto de ladrillo e cemento.
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Emisións netas de dióxido de carbono, incluído o efecto sumidoiro de carbono

Fonte: A redución da pegada de carbono e o impacto ambiental de edificios novos. Tazmania Timber, CSAW / RTS, Reportes ambientais para
materiais construtivos, 1998-2001 (CEI-Bois).

A conservación destas funcións ambientais é, en definitiva, clave no actual contexto de
cambio climático a escala global, no cal será necesario “estabilizar” ou “frear” o impacto da
variación climática sobre a produtividade e composición específica das masas forestais. Así,
a fixación de carbono debe considerarse un obxectivo da xestión forestal non excluínte, senón
sempre supeditado á conservación e sustentabilidade dos sistemas forestais.
O propio marco legal dos montes en Galicia (Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia)
establece como principios inspiradores no seu artigo 3 (Principios da Lei), a integración na
política forestal dos obxectivos da acción internacional sobre protección do medio ambiente,
especialmente en materia de desertificación, cambio climático e biodiversidade, e a
adaptación dos montes ao cambio climático mediante unha xestión encamiñada á resiliencia
e resistencia dos montes ao mesmo.

Obxecto
A presente medida buscará contribuír á fixación de carbono atmosférico mediante a mellora
e incremento da capacidade de absorción dos terreos forestais de Galicia e a súa adaptación
aos efectos do cambio climático (silvicultura encamiñada á adaptación) como sumidoiros
naturais masivos de carbono, todo iso baixo criterios de xestión forestal sustentable.
Ademais, a realidade actual dun clima cambiante con condicións progresivamente máis
drásticas fai prever a existencia de incendios forestais cada vez máis extensos, intensos e
perigosos, ademais de concorrer noutras situacións que agravan dita situación (por exemplo, a
proximidade da interfaz urbano-forestal ou poboación-monte). Xorde a necesidade de
planificar a prevención e defensa contra os incendios forestais mediante a autoprotección e
mellora da vulnerabilidade climática dos propios recursos forestais baixo técnicas silvícolas
encamiñadas a devandita finalidade, a resistencia e resiliencia das masas fronte aos incendios.
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Descrición e criterios de aplicación das medidas
As masas forestais teñen capacidade de adaptación natural aos cambios nas condicións
climáticas, con todo, debido a que estes cambios se están producindo dunha maneira moi
rápida, é probable que moitas especies non logren adaptarse a tempo, o que pode levar á súa
desaparición. É posible facilitar a adaptación dos ecosistemas ao cambio climático a través
dunha xestión coherente coas condicións futuras do clima para a rexión.
En coherencia coa integración na política forestal dos obxectivos da acción internacional
sobre cambio climático, fomentarase a xestión forestal activa para mellora e incremento da
capacidade de fixación de carbono das masas forestais, mitigación e adaptación ao cambio
climático dos montes galegos como infraestruturas verdes mediante liñas de fomento de
prácticas de silvicultura encamiñada a adaptación:
a) Fomento estratéxico da diversidade intra- e inter-específica e da heteroxeneidade
estrutural das masas, dirixindo as actuacións a conseguir unha maior heteroxeneidade
a nivel de composición de especies e de estrutura.
b) Mellora da resistencia individual e colectiva e da vitalidade das masas, reducindo
densidades mediante a execución de curtas de mellora, isto é, claras, clareos e
resalveos, de intervención a graduar en función de distintos factores (rexeneración,
crecemento de matogueira, etc.).
c) Incremento da produtividade das masas (crecemento/ capacidade produtiva).
d) Mellora da adaptación xenética forestal, diminuíndo a fragmentación e fomentando a
conservación das masas de alto valor xenético.
e) Implantación de novas masas forestais arboradas, especialmente en terreos forestais
afectados por diferentes perturbacións bióticas ou abióticas (enfermidades e pragas,
incendios forestais, temporais de vento ou neve, etc.), evitando posibles riscos de
erosión e desertificación, aumentando a conectividade e creando plantacións de
enriquecemento.
f) Redución da vulnerabilidade aos incendios forestais a distintas escalas (monte,
distrito, etc.), configurando paisaxes resistentes ao lume principalmente mediante a
heteroxeneidade e a integración de áreas estratéxicas.
A fixación de dióxido de carbono nos montes, como medida de loita contra o cambio
climático, en función da cantidade de carbono fixada na biomasa forestal do monte, deberá
ser un factor a ter en conta nos incentivos que as Administracións públicas regulen polas
externalidades ambientais dos montes (artigo 65, Lei 43/2003). O papel do monte como
sumidoiro de carbono cítase tamén na Lei 7/2012 (artigo 119) como obxecto de posibles
accións de fomento forestal para promoción do desenvolvemento sustentable dos montes
galegos.
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No entanto, é necesario mencionar que as actuais normas de contabilidade aplicadas no
inventario de gases de efecto invernadoiro non reflicten fielmente a capacidade real de
absorción de carbono por parte das masas forestais, omitindo o papel crave da xestión
forestal sustentable como actividade promotora da capacidade de almacenamento de
carbono polas masas forestais. Así, o impacto das actividades antrópicas nos sumidoiros de
carbono terrestre (solo como vexetación) e, por tanto, a alteración do cociente de dióxido de
carbono entre atmosfera e terra, a través das actividades LULUCF (Land use, land-use change
and forestry) non considera a xestión forestal como unha actividade que mellore a fixación ou
retención de carbono polos montes. Os inventarios do sector LULUCF, en canto aos recursos
forestais, só achegan as emisións ou remocións de carbono por cambios nas existencias de
biomasa vexetal e carbono no solo por forestación, reforestación e deforestación.
Un dos puntos que a presente medida deberá recoller, a través do estudo sobre as
necesidades de adaptación do territorio forestal galego ao cambio climático, será a
cuantificación periódica (plurianual) do balance de carbono vinculado á actividade forestal no
seu conxunto, incluíndo non só os cambios cuantitativos na cobertura forestal (incremento,
descenso), senón tamén os cambios cualitativos observados nas masas grazas á aplicación de
silvicultura (xestión forestal sustentable).
A Administración forestal deberá elaborar un estudo sobre as necesidades de adaptación do
territorio forestal galego ao cambio climático, incluíndo unha análise dos métodos de
ordenación e tratamentos silvícolas máis adecuados para dita adaptación, de forma similar ao
estudo previsto para o territorio nacional na disposición adicional sétima da Lei 43/2003, do 21
de novembro, de montes, titulada Cambio climático. Ademais, a Administración competente
en montes, en colaboración con outros axentes públicos ou privados, analizará a posibilidade
de crear mecanismos intersectoriais que permitan contribuír á diminución da pegada de
carbono e que repercutan nos montes e na súa xestión (responsabilidade social corporativa).

Indicadores de seguimento
EIXE

MEDIDA

INDICADOR DE SEGUIMENTO

UNIDADE

I

2.1.

Carbono almacenado e cambios no carbono
almacenado na biomasa forestal, solo forestal e
produtos madeireiros.

% de fixación de CO2
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I.2.2.- Programa estratéxico para fomento da biomasa forestal
Antecedentes e xustificación
A Comunicación da Comisión Europea ao Parlamento Europeo, o Consello, o Comité
Económico e Social Europeo e o Comité das Rexións, COM (2013) 659, titulada Unha nova
estratexia da UE en favor dos bosques e do sector forestal (Bruxelas, 20 de setembro de
2013), cualifica a biomasa forestal como a principal fonte de enerxía renovable a nivel
europeo, representando aproximadamente a metade do consumo total de enerxía renovable
da UE.
Segundo os plans de acción nacionais en materia de enerxía renovable, a Comunicación
anterior expón que a biomasa utilizada para calefacción, refrixeración e subministración
eléctrica permitiría proporcionar aproximadamente o 42% do obxectivo de enerxía renovable
do 20% para o ano 2020, continuando o seu papel como principal fonte de enerxía renovable.
A tal fin, é imprescindible levar a cabo unha xestión forestal sustentable para que estes
beneficios poidan xerarse de forma equilibrada: para garantir a competitividade futura da
biomasa forestal é preciso dispor de novos procesos e produtos que sexan respectuosos co
medio e eficientes desde o punto de vista da utilización dos recursos e da enerxía.
Considerando a cantidade de biomasa forestal, tanto do volume de madeira como da
biomasa arbórea acumulada, ao que se pode engadir a biomasa forestal de pés arbóreos
menores non madeirables con diámetro inferior a 7,5 cm. (pés non inventariables) e a biomasa
de formacións arbustivas e de matogueira, Galicia presenta un significativo potencial para o
seu aproveitamento ordenado con fins enerxéticos. En cifras, con case de 193 millóns de
metros cúbicos de madeira con cortiza, Galicia representa algo máis do 21% das existencias
madeirables do conxunto estatal.
Segundo os datos achegados polo Instituto Enerxético de Galicia (INEGA) na súa Estratexia
de impulso á biomasa 2014-2020, o 6,4% da enerxía primaria consumida en Galicia procede
da biomasa, alcanzando o consumo anual deste recurso máis de 230 mil metros cúbicos para a
produción de pellets e achas; no ano 2020, a Estratexia desenvolvida polo INEGA pretende
alcanzar case 700 mil metros cúbicos ao ano.
Por tanto, o emprego da biomasa forestal como enerxía renovable é un reto e unha
oportunidade de futuro para o sector forestal galego, que non só contribuirá a contrarrestar as
causas que producen o cambio climático, senón que favorecerá o adecuado estado e
desenvolvemento das masas forestais coa vitalidade e saúde necesarias, e reducirá o risco de
incendios forestais ao diminuír o exceso de combustible vexetal acumulado nos montes
galegos: é unha cuestión de eficacia e seguridade ambiental e diversificación enerxética.
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Obxecto
Considerando o interese crecente do aproveitamento potencial da biomasa forestal como
fonte enerxética competitiva con baixas emisións de carbono (economía verde), Galicia
desenvolverá un Programa estratéxico para fomento da biomasa forestal, como modelo de
eficiencia ecolóxica, económica e social para o monte e recursos forestais da rexión.
Devandito Programa analizará, ademais, a viabilidade de cultivos leñosos para a obtención de
biomasa con fins enerxéticos (cultivos enerxéticos forestais).
Este Programa fundamentarase no fomento de modelos de produción/ xestión da biomasa
forestal e de liñas preferentes de consumo e de mercado, así como no deseño de programas
de investigación, desenvolvemento e innovación necesarios e no emprendemento de
proxectos innovadores experimentais nos distritos, comarcas ou zonas adecuadas. En
definitiva, implantar un modelo enerxético sustentable, eficiente e diversificado mediante
o impulso á biomasa forestal en Galicia.

Descrición e criterios de aplicación das medidas
A Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, define no seu artigo 8, biomasa forestal
como aqueles produtos forestais procedentes de curtas, podas, rozas e outras actividades
silvícolas realizadas en masas forestais. Leste mesmo artigo define cultivo enerxético
forestal como toda biomasa de orixe forestal, procedente do aproveitamento principal de
masas forestais, que teña a súa orixe en actividades de cultivo, recollida e, en caso necesario,
procesado das materias primas recollidas e cuxo destino final sexa o enerxético. Esta biomasa
procederá daquelas masas forestais que teñan expresamente como obxecto principal a
produción enerxética e que estean incluídas no Rexistro de Cultivos Enerxéticos Forestais de
Galicia.
Pola súa banda, o artigo 95.5 da Lei 7/2012 expón que o aproveitamento da biomasa forestal
realizarase seguindo criterios de sustentabilidade e a regulación do aproveitamento da
biomasa forestal garantirá a conservación da biodiversidade, a estabilidade dos solos,
facilitando o desenvolvemento dos ciclos ecolóxicos, a valorización integral dos montes nos
seus usos e aproveitamentos e a súa compatibilidade coas actividades tradicionais da
industria forestal galega, como doutros sectores tradicionais.
Esta premisa, igualmente aplicable ao aproveitamento de biomasa procedente de cultivos
enerxéticos forestais, leva estimar as posibles consideracións ambientais, sociais e
económicas deste tipo de actuacións sobre o monte para que manteña a súa biodiversidade,
produtividade e capacidade de rexeneración, vitalidade e o seu potencial de cumprir, agora e
no futuro, funcións ecolóxicas, económicas e sociais relevantes a escala local, nacional e
global, sen causar dano a outros ecosistemas (Forest Europe, proceso paneuropeo para a
protección dos bosques en Europa).
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En colaboración con outras Administracións públicas, organismos, entidades e axentes
sociais, económicos e ambientais implicados ou interesados, establecendo os órganos de
consulta e de representación, establécense as seguintes orientacións estratéxicas para o
Programa a desenvolver pola Administración forestal:
a) Estudo e impulso das posibilidades dunha maior utilización da biomasa forestal, como
materia prima sustentable, renovable e respectuosa co clima e o medio ambiente:
i.
Promoción dun plan de comunicación integral para alcanzar unha maior
dinamización da demanda de produtos galegos (madeira e biomasa).
ii.
Particularmente, divulgación e información a propietarios ou xestores
forestais sobre as posibilidades de produción de biomasa para a xeración de
enerxía.
b) Análise da aptitude das posibles especies forestais susceptibles de aproveitamento
enerxético e deseño de modelos silvícolas ou de xestión forestal acordes.
c) Desenvolvemento de instrucións técnicas para a xestión e aproveitamento da
biomasa forestal procedente de cultivos enerxéticos forestais, restos de
aproveitamentos forestais e outras operacións silvícolas nas masas forestais para o
seu uso como combustible principal. Particularmente:
i.
Fomento da xestión activa de masas de frondosas caducifolias mediante
esquemas silvícolas que, tendo como fin último a produción de madeira de
calidade, permitan a produción de leñas en curtas intermedias (curtas de
mellora, clareos e claras).
ii.
Fomento do aproveitamento sustentable dos restos de curta ou doutras
actividades culturais para fins industriais, salvo un mínimo do 30-40% destes
restos que, tras o seu trituración, quedarán en monte para mellora do ciclo de
nutrientes do solo.
d) Valoración da subministración potencial de biomasa forestal e plan de uso e
mobilización sustentable deste produto mediante estudos de funcionamento e
avaliación de posibles mercados:
i.
Pellets de madeira e achas para uso doméstico e para uso industrial.
ii.
Leñas.
iii.
Abonos e compost.
e) Impulso ao emprego da biomasa forestal como fonte de enerxía nas súas distintas
variantes por parte da Administración autonómica e das administracións provinciais e
locais.
f) En colaboración con outras Administracións públicas implicadas ou interesadas,
fomento de centros loxísticos para recepción, preparación, almacenaxe e distribución
de biomasa forestal, exclusivamente ou de forma conxunta con outros produtos
forestais (madeira, por exemplo).
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g) Apoio e estímulo de liñas de investigación e innovación para diversificación de
produtos e procesos eficientes en canto á utilización de recursos e de enerxía
(revalorización da biomasa forestal e dos cultivos forestais enerxéticos en Galicia):
i.
Avaliación previa de iniciativas de aproveitamento e uso de biomasa forestal,
mediante técnicas de análises de viabilidade, para unha redución real do
consumo de combustibles fósiles e un balance enerxético positivo, entre
outras consideracións e limitacións ambientais.
h) Establecemento de liñas plurianuais de axudas específicas a propietarios e/ou xestores
forestais para fomento de tratamentos silvícolas cuxos produtos vaian destinados á
aplicación enerxética.
i) Realización de proxectos piloto de produción e aproveitamento de biomasa forestal
ou cultivos enerxéticos forestais por comarcas galegas tipo (diversidade de territorios
forestais, condicións bioxeográficas e escenarios socioeconómicos).
j) Coordinación e colaboración activa coa Administración autonómica competente en
materia de industria para establecer mecanismos de cooperación ou liñas de traballo
conxuntas, especialmente no referente a deseñar unha subministración eficiente a
longo prazo.
k) Cumprimento de obxectivos do presente Programa mediante protocolos e
indicadores que aseguren a redución de combustibles fósiles, corrección de posibles
limitacións ou problemas ambientais, a trazabilidade da biomasa empregada, a
estabilidade de mercado e continuidade na subministración, entre outros.
O presente Programa coordinarase coa Estratexia de impulso á biomasa 2014-2020
desenvolvida polo Instituto Enerxético de Galicia (INEGA) para posta en valor do monte
galego mediante unha industria asociada á valorización enerxética deste recurso natural. Así
mesmo, o marco galego de referencia para emprego da biomasa forestal con fins enerxéticos
integrarase nas liñas de investigación amparadas baixo a medida IV.4.1. Promoción da
investigación, innovación e desenvolvemento tecnolóxico en Galicia, onde se definirán e
programarán as directrices e medidas prioritarias necesarias para o desenvolvemento do
monte e a súa xestión na comunidade a medio/ longo prazo (I+D+i máis eficiente en canto a
liñas de traballo a realizar, recursos humanos e financeiros a empregar, e resultados a obter).

Indicadores de seguimento
EIXE

MEDIDA

INDICADOR DE SEGUIMENTO

UNIDADE

I

2.2.

Programa estratéxico para fomento da biomasa
forestal.

Documento técnico
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I.2.3.- Medidas de regulación e referentes para a xestión e do aproveitamento de
biomasa forestal en Galicia.
Antecedentes e xustificación
Con arranxo ao artigo 95 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, a Administración
forestal, en aplicación de políticas dirixidas á redución paulatina no uso de combustibles
fósiles con fins enerxéticos, e considerando o papel da biomasa como fonte de enerxía
alternativa con emisións neutras de dióxido de carbono, regulará os aproveitamentos da
biomasa forestal, cando proveñan de cultivos enerxéticos forestais, restos de
aproveitamentos forestais e outras operacións silvícolas nas masas forestais, para utilizarse
como combustible principal.

Obxecto
A presente medida articúlase en dúas liñas de traballo:
a) Regular e desenvolver o réxime legal dos aproveitamentos de biomasa forestal en
montes ou terreos forestais de natureza privada xestionados por persoas físicas ou
xurídicas de dereito privado situados na Comunidade Autónoma de Galicia.
b) Aprobar modelos silvícolas ou de xestión forestal orientativos, así como referentes
de boas prácticas, con obxectivos de produción de biomasa forestal, a aplicar nos
distritos forestais da Comunidade.

Descrición e criterios de aplicación das medidas
O desenvolvemento normativo do réxime legal dos aproveitamentos de biomasa incluirá o
procedemento de declaración de cultivo enerxético forestal e a creación do correspondente
Rexistro administrativo dentro do Sistema Rexistral Forestal de Galicia.
Analizarase a aptitude das posibles especies forestais susceptibles de aproveitamento
enerxético, especialmente os cultivos enerxéticos forestais, tal e como definen no artigo 8 da
Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia.

Indicadores de seguimento
EIXE

MEDIDA

INDICADOR DE SEGUIMENTO

UNIDADE

I

2.3.

Normas técnico-administrativas de referencia para
definir a estrutura e o contido mínimo dos
instrumentos de ordenación e xestión forestal
vinculados co aproveitamento da biomasa forestal
(e cultivos forestais leñosos) con fins enerxéticos.

Nº normas realizadas
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I.2.4.- Directrices para a elaboración e aprobación de plans de aproveitamento de
biomasa forestal con fins enerxéticos
Antecedentes e xustificación
O escenario enerxético actual, cunha insostible dependencia de combustibles fósiles, obriga á
súa redefinición cara a un modelo enerxético baseado nos recursos renovables, isto é, fontes
de enerxías limpas, de xeración eficiente, sustentable e duradeira no tempo. Esta situación de
insostibilidade agrávase tendo en conta que o sector enerxético é un dos principais
responsables das emisións á atmosfera de dióxido de carbono e outros gases de efecto
invernadoiro.
Como oportunidade de futuro para o desenvolvemento socioeconómico de amplas zonas
rurais de Galicia e como reto ambiental de loita contra o cambio climático, a Administración
forestal debe promover o aproveitamento enerxético da biomasa forestal mediante
referentes técnicos de sustentabilidade no marco do Programa estratéxico para fomento da
biomasa forestal na comunidade.

Obxecto
Elaborar unhas directrices técnico-administrativas (instrucións, procedementos ou
protocolos) sobre os contidos e requisitos dos documentos de planificación, ordenación e
xestión dos recursos forestais para o aproveitamento da biomasa forestal en Galicia
considerando o seu papel esencial na formulación dun novo escenario enerxético na rexión
(Plan de acción sobre a biomasa, COM (2005) 628 final e Plan de acción da Unión Europea para
os bosques, COM (2006) 302 final).

Descrición e criterios de aplicación das medidas
Establecerase un marco técnico-administrativo de referencia para definir a estrutura e o
contido mínimo dos instrumentos de ordenación e xestión forestal, así como o procedemento
administrativo inherente para a súa aprobación pola Administración competente, vinculados
co aproveitamento da biomasa forestal (e cultivos forestais leñosos) con fins enerxéticos
en Galicia.
Tal e como se indicou na medida I.2.2 (Programa estratéxico para fomento da biomasa
forestal), o aproveitamento de biomasa forestal atenderá aos criterios e indicadores
paneuropeos de xestión forestal sustentable. Por tanto, deberanse estimar as posibles
consideracións ambientais, sociais e económicas deste tipo de actuacións sobre o monte para
que manteña a súa biodiversidade, produtividade e capacidade de rexeneración, vitalidade e o
seu potencial de cumprir, agora e no futuro, funcións ecolóxicas, económicas e sociais
relevantes a escala local, nacional e global, sen causar dano a outros ecosistemas (Forest
Europe, proceso paneuropeo para a protección dos bosques en Europa).
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A Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, define no seu artigo 8, biomasa forestal
como aqueles produtos forestais procedentes de curtas, podas, rozas e outras actividades
silvícolas realizadas en masas forestais. Leste mesmo artigo define cultivo

Indicadores de seguimento
EIXE

MEDIDA

INDICADOR DE SEGUIMENTO

UNIDADE

I

2.4.

Desenvolvemento normativo do réxime legal dos
aproveitamentos de biomasa forestal

Aprobación
normativa
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I.3.- ESTRATEXIA GALEGA PARA A CONSERVACIÓN E MELLORA
DOS RECURSOS XENÉTICOS FORESTAIS

Obxectivo programático
O presente programa deséñase co dobre obxectivo de aumentar a produción de madeira de
calidade, así como doutros produtos forestais non-madeireiros, e fomentar a existencia de
especies de alto interese ecolóxico na comunidade galega.
Inclúense, por tanto, iniciativas, medidas e accións ou actuacións destinadas á conservación e
mellora do patrimonio xenético forestal de Galicia a través da consolidación das liñas de
investigación desenvolvidas nos centros rexionais de referencia e a potenciación de novos
programas de traballo, a protección in situ do acervo xenético das principais especies forestais
en Galicia, e o control, seguimento e avaliación da produción e comercialización de planta
forestal na comunidade.

Iniciativas, medidas e accións ou actuacións
O obxectivo temático do programa articúlase en catro iniciativas, medidas e accións ou
actuacións en materia de conservación e mellora xenética forestal que se desenvolven nas
seguintes subseccións:

Estratexia galega para a conservación e mellora dos recursos xenéticos forestais
1.- Plan de conservación e mellora xenética forestal
2.- Inventario de masas arbóreas de especial interese para a conservación do patrimonio xenético
forestal
3.- Potenciación da trazabilidad de planta de produción e comercialización para repoboación forestal
4.- Medidas de regulación dos materiais forestais de base e os campos de plantas nai de Galicia.

I.3.1.- Plan de conservación e mellora xenética forestal.
Antecedentes e xustificación
O sistema de investigación forestal en Galicia, como elemento crave para fortalecer o
desenvolvemento do sector, con programas de innovación e transferencia tecnolóxica,
fortalecerase e complementará coa elaboración e desenvolvemento dun Plan de conservación
e mellora xenética forestal para a comunidade. Os axentes do sector implicados na 1ª Revisión
do Plan consideran que a conservación dos recursos xenéticos forestais, un dos ámbitos
definidos na Estratexia Forestal Europea de 2013, deberá ser un obxectivo e meta prioritarios
no emprego de fondos FEADER en Galicia.
Os axentes implicados consideran a necesidade de deseñar liñas de mellora xenética forestal
orientadas á obtención de materiais forestais de reprodución de alta calidade xenética para o
seu emprego en repoboación forestal, á protección forestal na súa vertente sanitaria
(resistencia a pragas e enfermidades forestais) e á obtención de maiores rendementos
madeireiros nas masas (madeira en cantidade e en calidade).
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Neste punto, o sector considera que a taxa anual de aproveitamento de masas de coníferas e
frondosas caducifolias e, por tanto, o volume anual de madeira aproveitada, deberá
incrementarse baseándose en medidas vinculadas á mellora xenética, á práctica de
selvicultura para obtención de madeira de calidade e ao incremento da súa superficie. En todo
caso, como toda actividade de I+D+i, o Plan de conservación e mellora xenética forestal deberá
responder particular e adecuadamente ás seguintes necesidades do sector:
a) Transferencia de resultados.
b) Innovación organizativa e comercial no ámbito empresarial.
c) Investigación en campo e experimentación.

Obxecto
Elaboración do Plan galego para mellorar o potencial xenético forestal de Galicia dentro dos
seguintes obxectivos fundamentais:
1) Aumento da produtividade e a adaptabilidade das especies forestais na rexión.
2) Conservación a longo prazo da diversidade xenética existente na rexión.
3) Potenciación do CIF-Lourizán como centro de referencia de I+D+i en xestión forestal
en Galicia.

Descrición e criterios de aplicación das medidas
Ante a necesidade de integrar diferentes ferramentas e actuacións en materia de
conservación e fomento de recursos xenéticos forestais en Galicia, así como a coordinación de
esforzos realizados na materia por distintas Administracións Públicas e organismos ou
entidades de investigación, é prioritario desenvolver un Plan de conservación e mellora
xenética forestal na comunidade que permita unificar as distintas actividades na materia
baixo un único programa de planificación, execución, investigación e desenvolvemento dos
recursos xenéticos forestais en Galicia a medio/ longo prazo.
O Plan de conservación e mellora xenética forestal definirá e programará as directrices e
medidas prioritarias necesarias para o desenvolvemento do sector na comunidade a medio/
longo prazo (I+D+i máis eficiente en canto a liñas de traballo a realizar, recursos humanos e
financeiros a empregar, e resultados a obter).
O desenvolvemento de todo Programa de mellora xenética require o coñecemento previo da
magnitude e distribución da variación xenética dispoñible, debendo configurarse:
a) Rede de seguimento dos recursos xenéticos forestais:
i.
Identificación de unidades de conservación e fomento (selección de
procedencias, fontes de sementes, etc...).
ii.
Avaliación dos procesos xenéticos (ensaios de diversidade xenética e
variabilidade adaptativa das especies, entre outros).
b) Banco de germoplasma forestal:
i.
Creación de centros susceptibles de integración e dun nodo central (CIFLourizán), determinando para cada centro un perfil de especialización ou de
orientación.
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ii.

Administración e coordinación de información (coleccións de mellora,
coleccións de conservación in situ e ex situ, conservación de poboacións
ameazadas, etc.) e tratamentos de datos (protocolos de recollida e pasaporte
das especies, protocolo de intercambio e acceso de materiais, etc.).
iii.
Estudos de adaptación e homologación fitoclimática para garantir zonas de
procedencia de materiais forestais de reprodución.
c) Rexistros e bases de datos sobre recursos xenéticos forestais:
i.
Definición das unidades de conservación in situ e ex situ. Os requisitos
mínimos e condicións de ambos os tipos de unidades de conservación serán
estipuladas regulamentariamente.
Atendendo ao establecido no artigo 111 da Lei 7/2012, a Administración forestal, en orde a
incrementar a subministración de material mellorado de reprodución, creará unha rede de
parcelas de alto valor xenético, que se situarán, de maneira preferente, nos terreos forestais
de titularidade pública da Comunidade Autónoma de Galicia e nas cales se realizará unha
silvicultura dirixida á conservación in situ de recursos xenéticos das principais especies
forestais (medida I.3.02: Inventario de masas arbóreas de especies interese para a
conservación do patrimonio xenético forestal).
d) Creación dunha base de datos para xestión dos materiais de base e de ensaios,
coordinándose coa base de datos estatal (SILVADAT).
e) Creación dun sistema de información xeográfica coa distribución de materiais de base
e reprodución das masas forestais para mellorar a xestión e uso de devanditos
materiais.
En relación coa conservación e fomento in situ de poboacións de especies forestais para obter
material forestal de reprodución, requirirá:
a) Fomento de plantacións forestais para a xestión e conservación in situ do acervo
xenético das poboacións autóctonas de Galicia.
b) Orixe coñecida, superficie adecuada e suficiente e poboacións illadas e compactas co
fin de evitar contaminación polínica de poboacións próximas.
c) Unidades de conservación e fomento con suficiente singularidade e
representatividade, valoradas respecto ao total da especie.
d) Variabilidade asegurada e sen ameazas de importancia, priorizándose unidades de
conservación in situ en terreos de propiedade pública; en montes de propiedade
privada, a implementación deste tipo de unidades deberá ser compensada pola
Administración competente mediante ferramentas de colaboración.
e) Revisión urxente dos actuais tipos de material forestal de reprodución de cada
provincia galega para a súa selección e comprobación de orixe (fontes sementeiras,
rodais selectos, hortos sementeiros e clons).
f) Control exhaustivo da orixe, composición e características das unidades de
conservación (clon, mestura de clons, hortos sementeiros, etc.).
g) Reforzo de liñas de investigación e aplicación práctica de liñas de mellora xenética
forestal fronte a pragas e enfermidades. Métodos de control biolóxico.
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En particular, o Plan de conservación e mellora xenética forestal contemplará as seguintes liñas
de traballo específicas:
a) Incrementar a produción e a calidade de froito de Castanea sativa mediante:
i.
Medidas de control sanitario, especialmente en canto a perforadores de
castaña e avispilla de brotes; control do chancro mediante cepas
hipovirulentas.
ii.
Melloras nas técnicas de establecemento de novas plantacións de castiñeiro e
control de enxertado mediante a certificación de variedades de púas.
iii.
Tratamentos culturais e sanitarios de sotos que aseguren a produción de
castaña de calidade e non afectada por defoliadores.
iv.
Melloras na transferencia de tecnoloxía entre o sistema de I+D galego e os
viveiristas que producen planta de castiñeiro.
v.
Priorización das variedades de mellor aptitude respecto ás características
indicadas para obtención de castaña de calidade.
b) Incrementar a produción de madeira de Eucalyptus globulus mediante:
i.
Financiamento público para actuacións de I+D vinculadas coa especie.
ii.
Desenvolvemento de medidas de mellora xenética que consideren a
susceptibilidade a pragas e enfermidades.
c) Investigar as posibilidades produtivas de especies como Olea europea, Prunus avium e
Juglans rexia, entre outros.
d) Garantir a dispoñibilidade de piñón de calidade e certificado do xénero Pinus spp. para
satisfacer as demandas actuais.
e) Analizar as posibilidades produtivas de resina de forma compatible coa produción de
madeira.
f) Desenvolver as potencialidades produtivas de pastos e plantas aromáticas.

Indicadores de seguimento
EIXE

MEDIDA

I

3.1.

I*

3.1./3.2

INDICADOR DE SEGUIMENTO
Plan de conservación e mellora xenética forestal
Creación dunha rede de parcelas forestais de alto
valor xenético.

UNIDADE
Documento técnico
Nº parcelas

* Común coa medida I.3.2.
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I.3.2.- Inventario de masas arbóreas de especial interese para a conservación do
patrimonio xenético forestal
Antecedentes e xustificación
A conservación dos recursos xenéticos debe ser un claro obxectivo na xestión forestal
realizada pola Administración competente, aplicando ademais modelos de silvicultura
(montes modelo) que permitan un posta en produción real do monte, tal e como recoñece o
Grupo de Traballo para a 1ª Revisión do Plan.
A creación dunha rede de parcelas forestais de alto valor xenético por parte da
Administración competente, en terreos preferentemente públicos, atenderá a incrementar a
subministración de material mellorado de reprodución e á posta en práctica dunha silvicultura
dirixida á conservación in situ de recursos xenéticos das principais especies forestais.
De ser o caso, e dada a escasa extensión de monte público en Galicia, o seu previsible
incremento podería asociarse á adquisición de montes privados con alto valor xenético,
sempre que cumpra os requisitos ou criterios necesarios. Neste caso, a conservación e xestión
de devanditas masas de alto valor xenético regularase mediante a celebración de contratos
temporais, de carácter voluntario, para a xestión forestal sustentable (ver desenvolvemento
da medida I.3.01: Plan de conservación e mellora xenética forestal). Atendendo ao artigo 21.2
da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, a declaración deste tipo de masas (alto valor
xenético) en terreos de titularidade privada ou de natureza patrimonial pública poderán ser
declarados de oficio, excepcionalmente, como montes protectores.

Obxecto
Garantir a reserva xenética de especies forestais na comunidade a través dunha rede de
masas forestais de alto valor xenético onde realizar a conservación in situ do acervo xenético
forestal galego.

Descrición e criterios de aplicación das medidas
A presente medida pretende a creación dunha rede de parcelas forestais de alto valor
xenético que se situarán, de maneira preferente, nos terreos forestais de titularidade pública
da Comunidade Autónoma de Galicia atendendo ao punto 3 do artigo 112 (Do material
forestal de reprodución) da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia.
Estas masas forestais serán declaradas de utilidade pública e incluídas no Catálogo de
Utilidade Pública (artigo 27, Lei 7/2012), no caso de montes públicos, ou catalogadas como
montes protectores e incluídas no Rexistro de Montes Protectores (artigo 21, Lei 7/2012), de
ser montes privados.
Atenderase, de cumprir cos criterios marcados pola Unión Europea, á configuración dunha
rede galega de infraestruturas verdes, onde este tipo de masas serán elementos naturais
clave de alto valor ecolóxico, xunto coas masas forestais de especial valor estratéxico na
prevención de incendios, zonas forestais de alto valor ou formacións forestais singulares,
entre outros.
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Coas bases de creación no Plan de conservación e mellora xenética forestal de Galicia (medida
I.3.01) e atendendo ao artigo 109 da Lei 7/2012, a Administración competente impulsará e
desenvolverá, no seu caso, as actividades de investigación forestal en programas de
coñecemento do medio forestal, da mellora xenética e silvícola e da protección forestal, así
como calquera outras que poidan contribuír á mellora e desenvolvemento do sector.
A creación dunha rede de parcelas forestais de alto valor xenético en terreos
preferentemente públicos, ademais de dar cumprimento ao anterior, permitirá conservar o
acervo xenético forestal de Galicia e, mediante a realización dunha silvicultura dirixida á
conservación in situ de recursos xenéticos das principais especies forestais, mellorará a
produción de produtos forestais madeireiros e non-madeireiros en cantidade e calidade. No
caso de ser montes de titularidade privada, a conservación e xestión de devanditas masas de
alto valor xenético regularase mediante a celebración de contratos temporais, de carácter
voluntario, para a xestión forestal sustentable (ver desenvolvemento da medida I.3.01: Plan de
conservación e mellora xenética forestal). Determinarase o procedemento de declaración de
oficio destas masas que, en caso de montes de titularidade privada ou pública patrimonial,
constituirán montes protectores (artigo 21.2, da Lei 7/2012).
A realización de prácticas de conservación in situ nesta rede de parcelas forestais de alto
valor xenético, xunto coas actuacións de conservación ex situ en centros ou organismos
autorizados de investigación forestal mediante os seus bancos de germoplasma, permitirá
que a Administración forestal asegure a oferta de materia forestal de reprodución
(especialmente semente) acorde ás necesidades de planta futura para a súa posta a
disposición, con suficiente prazo, a empresas de produción (viveiros). Daríase cumprimento,
así, a un dos requirimentos indicados polos axentes implicados no sector forestal.
En devandita rede de parcelas forestais de alto valor xenético aplicaranse:
a) Programas prácticos de mellora xenética que consideren a calidade dos produtos e a
sanidade como carácteres de mellora.
b) Actuacións exemplares da Administración competente mediante montes modelo:
xestión activa, multifuncional e ampla no manexo de especies, produtos e servizos
(extensión forestal).
Así mesmo, seguindo as directrices establecidas na medida I.3.01: Plan de conservación e
mellora xenética forestal, fomentarase a xestión e conservación in situ do acervo xenético de
poboacións de frondosas autóctonas de Galicia, tal e como indican os axentes do sector. En
caso de terreos desarborados ou con masas arboradas esgotadas ou sen interese comercial,
fomentarase a súa plantación ou restauración mediante frondosas caducifolias procedentes
de material xenético mellorado baixo criterios de xestión baseados nunha silvicultura activa e
modélica; ademais de preservar o material xenético forestal propio da Comunidade,
incrementarase así o volume anual de masa aproveitada de frondosas caducifolias e a calidade
do produto obtido (madeira), tal e como demandan os axentes do sector.
Ditas masas poderán ser posteriormente declaradas como Masas de Alto Valor Forestal nos
correspondentes Plans de Ordenación de Recursos Forestais.
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Indicadores de seguimento
EIXE

MEDIDA

INDICADOR DE SEGUIMENTO

UNIDADE

I*

3.1./3.2

Creación dunha rede de parcelas forestais de alto
valor xenético.

Nº parcelas

I

3.2

Creación dunha rede de masas forestais de especial
valor estratéxico na prevención de incendios
forestais na rexión.

Nº masas inventariadas

* Común coa medida I.3.1.

45

DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN FORESTAL

1ª REVISIÓN DO PLAN FORESTAL DE GALICIA

I.3.3.- Potenciación da trazabilidade de planta de produción e comercialización
para repoboación forestal
Antecedentes e xustificación
As novas necesidades e compromisos europeos e internacionais en materia de saúde e
vitalidade dos ecosistemas forestais aconsellan o desenvolvemento dunha planificación
rigorosa a medio e longo prazo das actuacións de conservación de recursos xenéticos e
utilización dos materiais forestais de reprodución. Estas actuacións deben encadrarse na
propia organización, planificación e xestión dos centros produtores de planta forestal (viveiros
forestais) de forma que, os principios de conservación da biodiversidade biolóxica,
sustentabilidade e funcionalidade ordénense rigorosamente na produción e comercialización
de sementes e plantas forestais.
Consecuentemente, a elaboración e execución desta medida pretende asegurar a oferta de
material forestal de reprodución na comunidade galega de forma coordinada coas
necesidades de planta futura, para a súa posta a disposición, con tempo suficiente, a
propietarios e/ou xestores forestais, empresas e/ou viveiros. O alcance as actividades
desenvolvidas polos viveiros determina, por tanto, que a produción e comercialización de
planta forestal axústese rigorosamente a criterios legais e técnicos, tanto a medio como a
longo prazo, co obxectivo de consolidar e mellorar a súa competitividade.

Obxecto
Garantir a subministración de planta e semente forestal de calidade contrastada e en
cantidade adecuada aos obxectivos e necesidades previstos para a execución de actuacións
de restauración e rexeneración forestal, entre outros fins, mediante un sistema de control e
inspección técnico-administrativa durante todo o proceso de produción e comercialización
(material forestal de reprodución, planta comercial).
Garantir o movemento tanto de planta e semente forestal como de substratos ante o risco de
pragas e enfermidades, respondendo á demanda interna, en todo caso.

Descrición e criterios de aplicación das medidas
En liñas xerais, os viveiros forestais públicos e o Centro de Investigacións Forestais de
Lourizán (CIF-Lourizán), como centro de referencia en Galicia no tocante a conservación e
mellora xenética forestal, recollerán, tratarán e supervisarán, entre outros, os materiais
forestais de reprodución de formacións forestais singulares de interese natural, de bosques de
ribeira e da rede de parcelas forestais de alto valor xenético (medida I.3.2: Inventario de masas
arbóreas de especies interese para a conservación do patrimonio xenético forestal).
Particularmente, as actuacións dos viveiros forestais públicos fundamentaranse, polo menos,
nos seguintes puntos, sempre en coordinación co CIF-Lourizán:
a) Conservación e mellora dos recursos xenéticos de Galicia, implementando de forma
práctica actuacións incluídas na medida I.3.01: Plan de conservación e mellora xenética
forestal:
i.
Plans especiais de conservación de especies e ecotipos.

46

DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN FORESTAL

1ª REVISIÓN DO PLAN FORESTAL DE GALICIA

ii.
iii.

Recolección de sementes e outros materiais forestais de reprodución.
Instalación, mantemento e explotación hortos sementeiros, ensaios de
procedencias e creación/ revitalización de bancos de xermoplasma de
especies forestais.
b) Desenvolvemento de técnicas e ensaios para a produción de material forestal de alta
calidade xenética:
i.
Estudos sobre o manexo de sementes, substratos, fertilizantes, colectores,
regas, etc.
ii.
Técnicas de micorrización, etc.
c) Información e formación en materia de produción forestal mediante campañas de
sensibilización e educación ambiental:
i.
Produción de planta con fins didácticos e ambientais para centros de ensino,
aulas da natureza, talleres ambientais, exposicións, etc.
ii.
Organización de talleres formativos de carácter práctico, en colaboración cos
axentes de sector, para o intercambio de coñecementos, difusión de
actuacións realizadas, etc.
A Administración forestal desenvolverá un sistema adecuado e rigoroso de control e
inspección dos viveiros privados para asegurar a trazabilidade de planta e/ou semente
producida e comercializada e os substratos en Galicia. Particularmente, as principais
orientacións e medidas a adoptar nos viveiros forestais privados serán:
a) Control exhaustivo da obriga das empresas ou entidades relacionadas coa
recolección, produción e comercialización de materiais forestais de reprodución de
estar inscritas no correspondente rexistro administrativo e de comunicación da
información anual requirida pola Administración forestal.
b) Incrementar ou mellorar o control de viveiros en relación coa trazabilidade de planta
producida e a comercialización en repoboación forestal (documentación do provedor,
pasaporte fitosanitario, etc.).
c) Aumentar o control de viveiros forestais non rexistrados e a comercialización ilegal de
planta (feiras, festas, romarías, etc.).
d) Asegurar a oferta de material forestal de reprodución, especialmente semente,
acorde ás necesidades de planta futura para a súa posta a disposición, con tempo
suficiente, a empresas de produción (viveiros).
e) Reforzar a investigación e a aplicación prácticas das liñas de mellora xenética que
consideran a susceptibilidade a enfermidades e pragas.
f) Colaborar, xunto cos organismos ou entidades de I+D+i, achegando información
relevante para o manexo preventivo de novos problemas sanitarios e de organismos
de corentena en viveiros.
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Indicadores de seguimento
EIXE

MEDIDA

I*

3.3./3.4

INDICADOR DE SEGUIMENTO
Inspeccións de control técnico-administrativo.

UNIDADE
Número de inspeccións
realizadas

* Común coa medida I.3.4.
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I.3.4.- Medidas de regulación dos materiais forestais de base e os campos de
plantas nai de Galicia
Antecedentes e xustificación
Os materiais forestais de reprodución de especies e híbridos deben ser dunha elevada
calidade tanto fenotípica como xenética e ademais débense adaptar de forma adecuada ás
condicións do medio no que se utilizan co obxecto de cumprir as funcións sociais, económicas,
ambientais, ecolóxicas e culturais para a mellora e conservación dos recursos xenéticos
forestais.
Así, tal e como se indicou na medida I.3.02 (Inventario de masas arbóreas de especial interese
na conservación do patrimonio xenético forestal), a conservación dos recursos xenéticos debe
ser un claro obxectivo na planificación forestal realizada pola Administración competente no
marco da 1ª Revisión do Plan Forestal de Galicia.
Por tanto, atendendo ao artigo 112 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, en aras
da conservación dos recursos xenéticos de Galicia, é necesario adaptar ou desenvolver o
regulamento técnico de control e certificación dos materiais de base de Galicia para a
produción de materiais forestais de reprodución identificados, seleccionados, cualificados e
controlados que se obteñan na Comunidade. É dicir, deberá actualizarse ou desenvolverse o
Decreto 220/2007, de 15 de novembro, polo que se crea o sistema oficial para o control da
produción e comercialización dos materiais forestais de reprodución.
Así mesmo, a presente medida completarase co desenvolvemento do regulamento técnico
para a implantación, inscrición e manexo dos campos de plantas nai de Galicia (artigo 113
da Lei 7/2012, do 28 de xuño).

Obxecto
A presente medida regula todas as operacións necesarias para autorizar e controlar a
produción dos materiais de base, con vistas á comercialización dos materiais forestais de
reprodución, para garantir o seu uso adecuado en restauración e repoboación forestal.
Noutras palabras, desenvolveranse medidas de control dos materiais forestais de base
como garantía de procedencia e calidade nas distintas fases da súa produción e
comercialización.
En particular, desenvolverase ou adaptará o regulamento técnico de control e certificación
dos materiais de base de Galicia para a produción de materiais forestais de reprodución
(identificados, seleccionados, cualificados e controlados) e dos campos de plantas nai
(implantación, inscrición e manexo) en Galicia. Creación ou actualización dos correspondentes
Rexistros administrativos.
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Descrición e criterios de aplicación das medidas
Os materiais forestais de reprodución (identificados, seleccionados, cualificados e controlados)
terán a consideración de interese xeral, podendo a Administración forestal acceder aos
mesmos, calquera que sexa a titularidade dos terreos onde se atopen, establecéndose o
procedemento de regulación na presente norma de desenvolvemento (artigo 112.3, Lei
7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia). O mesmo tratamento será acordado para os
campos de planta nai.
Entre os principais fins do desenvolvemento normativo consideraranse conceptos
fundamentais como as rexións de procedencia, os distintos tipos de materiais de base, a
determinación das características fundamentais dos materiais forestais de reprodución
(calidade xenética e fisiolóxica), o sistema de control e a regulación do uso de materiais
forestais de reprodución en Galicia.
Dando resposta ás demandas do sector, farase especial fincapé no control administrativo, por
parte do órgano competente, en canto a:
a) A trazabilidade de planta producida e comercializada para repoboacións forestais
(documento provedor e pasaporte fitosanitario) en viveiros.
b) A venda por parte de viveiros non rexistrados e comercialización ilegal de planta
(mercadillos, festas, romarías, etc.).
c) O abastecemento de material forestal de reprodución, especialmente semente,
acorde ás necesidades de planta futura para a súa posta a disposición, con tempo
suficiente, a empresas de produción (viveiros).

Indicadores de seguimento
EIXE
I/V*

I*

MEDIDA

INDICADOR DE SEGUIMENTO

UNIDADE

3.3./1.1.3.

Desenvolvemento e/ou adaptación do regulamento
técnico de control e certificación dos materiais de
base de Galicia para a produción de materiais
forestais
de
reprodución
(identificados,
seleccionados, cualificados e controlados) e dos
campos de plantas nai (implantación, inscrición e
manexo) en Galicia

Documento técnico e/ou
Aprobación normativa

3.3./3.4

Inspeccións de control técnico-administrativo.

Número inspeccións
realizadas

* Común coa medida V.1.1.3.
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EIXE II: PROTECCIÓN, SAÚDE, SEGURIDADE E DEFENSA
DO MONTE ANTE RISCOS NATURAIS E AMBIENTAIS
As masas forestais que conforman os montes galegos están sometidas a riscos naturais e
ambientais por motivos erosivos e hidrolóxicos, fitosanitarios ou de incendios forestais,
constituíndo en certas circunstancias serias ameazas para a resiliencia, saúde, integridade e
persistencia sostida dos espazos e recursos forestais de Galicia.

Finalidade e obxectivos.
Este eixe estratéxico de intervención que articula o Plan Forestal de Galicia revisado ten por
obxecto proporcionar os medios, accións e medidas preventivas necesarias para procurar a
debida protección, saúde e seguridade fronte a riscos naturais e ambientais existentes por
motivos erosivos e hidrolóxicos, fitosanitarios ou de incendios forestais.
En consecuencia, a tal fin preténdense alcanzar os seguintes obxectivos programáticos:
Protexer o solo e o monte contra riscos erosivos e hidrolóxicos e restaurar a cobertura
forestal degradada para que exerza o seu papel protector.
Previr e manter o monte en bo estado de saúde ante os riscos e ameazas fitosanitarias que
producen pragas e enfermidades nas masas forestais.
Previr e defender o monte contra o risco de incendios forestais e dispor os medios
necesarios para procurar a súa extinción.

Para a consecución destes obxectivos programáticos que pretende este eixe estratéxico de
intervención do Plan Forestal de Galicia disponse os seguintes instrumentos de execución
articulados nas correspondentes liñas de acción, estratexias plans ou programas que se
configuran e describen a continuación.
EIXES ESTRATÉXICOS DE
INTERVENCIÓN

EIX
E II

PROTECCIÓN, SAÚDE E
SEGURIDADE DO MONTE ANTE
RISCOS NATURAIS E AMBIENTAIS

INSTRUMENTOS DE EXECUCIÓN: estratexias, liñas acción,
plans e programas
II.1.- ESTRATEXIA DE PROTECCIÓN CONTRA RISCOS EROSIVOS E
HIDROLÓXICOS. RESTAURACIÓN E MELLORA DE ÁREAS QUEIMADAS
OU DEGRADADAS
II.2.- ESTRATEXIA GALEGA DE SANIDADE FORESTAL
II.3.- PLAN ESTRATÉXICO PARA A PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA
INCENDIOS FORESTAIS DE GALICIA
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II.1.- ESTRATEXIA DE PROTECCIÓN CONTRA RISCOS EROSIVOS E
HIDROLÓXICOS. RESTAURACIÓN DE ÁREAS QUEIMADAS Ou
DEGRADADAS.
A complexidade do relevo de Galicia, diferenciado nunha costa irregular articulada en rías e nun
interior cun relevo montañoso, aínda que non demasiado abrupto, asociado a un réxime
hidrolóxico complicado e á continuidade, intensidade e agresividade da choiva propia de
Galicia, en conxunto constitúen un escenario de risco erosivo e hidrolóxico potencial, no que
a pendente do terreo é o factor limitador e no que a cobertura forestal xoga un papel
protector esencial.
Preto de dous terzos (65%) do territorio galego son terreos de franca vocación forestal: a
pendente do terreo limita os usos do solo rústico. A pendente media do territorio galego é
case do 20%, limiar de pendente crítica que segundo os expertos sinala o inicio do arrastre do
solo, en función das súas características, tendo en conta que o inicio da erosión do terreo
adoita comezar a partir do 12% de pendente, dependendo do tipo de solo e o seu grao de
erosionabilidade; dado que a pendente do terreo indica a súa vocación preferente e limita os
usos do solo é importante a súa distribución na xestión do territorio.
O cultivo e o pastoreo tradicional do monte galego, as curtas de arborado e os incendios
forestais constitúen algúns factores de risco engadido a esta problemática complexa de
perdas de solo e riscos de inundacións. Non convén esquecer que o solo e a vexetación teñen
unha dinámica sinérxica que lles fai dependentes entre si, de maneira que a evolución, xa sexa
progresión ou regresión, dun leva a da outra e viceversa.
Ademais esta dinámica vexetal e edáfica está intimamente relacionada coa dinámica
bioclimática e hidrolóxica, en función da pendente do terreo que inflúe sobre a escorrentía e a
capacidade de infiltración e de retención de auga e nutrientes no solo, segundo o balance
hídrico mensual, de acordo coa distribución do réxime termopluviométrico durante o ano que
marca a meteorología de Galicia.

Obxectivo programático
Esta liña de acción do Plan Forestal de Galicia ten por obxecto procurar medidas preventivas e
protectoras ou correctoras contra riscos erosivos e hidrolóxicos por degradación ou perda
temporal da cobertura forestal, así como proceder a efectuar actuacións prioritarias de
protección do solo e de restauración da cobertura forestal en áreas queimadas ou
degradadas. A tal fin, preténdense alcanzar os seguintes obxectivos:
Rexistrar aquelas masas forestais de especial carácter protector do solo.
Identificar, seleccionar e declarar zonas prioritarias de actuación en áreas forestais
queimadas ou degradadas por procesos erosivos graves.
Establecer prescricións técnicas preventivas, protectoras e correctoras para reducir riscos
erosivos por curtas de arborado.
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Dispor criterios técnicos orientadores de usos e prácticas agrícolas, gandeiras e forestais
ou silvícolas en terreos pendentes con riscos erosivos.
Para alcanzar estes obxectivos disponse as seguintes medidas e accións ou actuacións que se
describen a continuación:

Iniciativas, medidas e accións ou actuacións
Para a consecución destes obxectivos articúlanse as seguintes accións ou actuacións, medidas
e directrices que se describen a continuación.

Estratexia de protección contra riscos erosivos e hidrolóxicos.
Restauración de áreas queimadas ou degradadas
1.- Inventario de masas forestais de especial carácter protector do solo e da dinámica vexetal e
hidrolóxica.
2.- Identificación, selección e declaración de zonas prioritarias de actuación en áreas forestais
degradadas
3.- Prescricións técnicas preventivas, protectoras e correctoras para reducir riscos erosivos por curtas de
arborado.
4.- Criterios técnicos de usos e prácticas agrarias e selvícolas en terreos de monte
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II.1.1.- Inventario de masas forestais de especial carácter protector do solo e da
dinámica vexetal e hidrolóxica.
Antecedentes e xustificación
Si desaparecese a cobertura forestal que protexe o territorio galego ocasionaríanse unhas
perdas de solo moi superiores ás rexistradas polo Inventario Nacional de Erosión de Solos
(INES) segundo reflicten as cifras de erosión potencial calculadas en tal caso para Galicia; este
escenario potencial proporciona unha idea aproximada do que sucedería cando por
degradación, incendios ou tallas excesivas desaparecese a cobertura forestal en terreos de
monte, sobre todo en pendentes pronunciadas, especialmente cando están sometidos a
prácticas agrícolas gandeiras ou selvícolas inadecuadas á vocación do terreo.

Obxecto
Esta medida ten por obxecto inventariar e rexistrar aquelas masas forestais que teñan un
especial carácter protector do solo e da dinámica vexetal e hidrolóxica.

Descrición e criterios de aplicación das medidas
Trátase de identificar e inventariar aqueles montes cuxa cobertura forestal se considera que
ten un especial carácter protector do solo e da dinámica vexetal e hidrolóxica, de forma que a
súa desaparición por queimas, curtas ou cambio de uso do solo pode carrexar procesos
erosivos graves e alteracións perigosas do réxime hidrolóxico.
Se inventariarán por tanto aquelas masas forestais que se consideran esenciais para a
protección do solo e a regulación de escorrentas tanto porque cubran ladeiras vertentes a
encoros de auga, como porque se sitúen sobre terreos con pendentes pronunciadas de franca
vocación forestal que requiren manter unha cobertura forestal protectora permanente,
principalmente arborado e, no seu caso, arbustiva ou de matogueira.
Dado que a pendente limita os usos do solo é importante a súa distribución na xestión do
territorio. Con carácter xeral considéranse os seguintes limiares de pendente crítica:
 Os terreos con pendente inferior a 12% son de vocación e uso agrícola preferente,
suxeitos unicamente de boa gana prácticas de cultivo e á conservación da súa
produtividade.
 Os terreos con pendente por encima de 12% (inicio erosión) son de vocación forestal e
usos agrosilvopastoriles: os cultivos requiren algunhas prácticas de conservación de solos
como o emprego cabañóns.
 Os terreos con pendente entre 12 e 20% son de uso agroforestal preferente, aínda que os
cultivos requiren prácticas de conservación de solos efectivas: mesmo bancais ou
socalcos.
 Os terreos con pendente entre 20 e 30% de uso silvopastiral preferente que pode
combinar aproveitamentos forestais e de pastos, sempre que a carga gandeira non supera
a capacidade produtiva de pasto que teña o solo.
 Os terreos con pendente maior do 30%, só garante unha adecuada protección do solo
unha cuberta vexetal lignificada de matogueira ou mellor de bosque.
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Con estes referentes rexistraríanse nun inventario aquelas masas forestais protectoras
situadas en terreos cunha pendente superior ao 30%, ou do 20% cando se trate de terreos
vertentes directamente a encoros de auga para evitar o seu aterramento. O rexistro destas
masas forestais protectoras implica manter un remanente de arborado protector o que obriga a
restrinxir curtas “a feito” e no seu caso ser considerada zona de actuación prioritaria. A
declaración de monte protector poderase efectuar conforme ao artº 21 da lei de montes.

Indicadores de seguimento
EIXE

MEDIDA

II

1.1.

INDICADOR DE SEGUIMENTO
Inventario de masas forestais protectoras.

UNIDADE
Número de masas
inventariadas
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II.1.2.- Identificación, selección e declaración de zonas prioritarias de actuación en
áreas forestais degradadas
Antecedentes e xustificación
As condicións bioclimáticas en Galicia favorecen o crecemento da vexetación, pero as choivas
abundantes de elevada intensidade e agresividade poden propiciar procesos erosivos e
alteracións do réxime hidrolóxico que entrañan riscos considerables de inundacións, sobre
todo cando se carece dunha cuberta forestal adecuada nas ladeiras vertentes das concas con
pendentes pronunciadas.
A erosión laminar e en regueiros é a principal fonte de perdas de solo no territorio galego,
mentres que a erosión en cárcavas ou barrancos e os movementos en masa en ladeiras son
fenómenos puntuais, así como a erosión en canles está intimamente ligada á torrencialidade
nas concas hidrolóxicas e a erosión eólica é un fenómeno ligado ás costas galegas.
O desenvolvemento de procesos erosivos adoita ser unha consecuencia de usos
inadecuados do solo por unha mala xestión do territorio: o feito de que os terreos forestais
perdan 10 veces menos solo por hectárea que os terreos cultivados, tendo en conta que case
a totalidade das perdas de solo do territorio galego prodúcese sobre terreos cultivados ou de
monte privado. No entanto, a maior parte do territorio galego (60%) presenta niveis de
erosión nula ou moi leve, cunha vida útil do solo superior a un século.
Ademais dos terreos forestais que sofren procesos erosivos graves por perdas de solo
elevadas que se soportan no 12% do territorio galego, que ocasionan os distintos tipos de
erosión, e dos riscos hidrolóxicos de inundacións e seca relacionados co monte, existen outros
factores de risco erosivo bastante frecuentes en Galicia como son os cultivos e pastoreo
tradicional no monte así como, os incendios forestais e as curtas “a feito” que deixan o
monte temporalmente sen a súa cuberta forestal protectora do solo.
En pleno século XXI, tanto os tradicionais conflitos de usos agrarios (agrícolas, gandeiros e
forestais) no monte galego, como o uso reiterado do lume aínda continúan vixentes en
Galicia, de maneira que os incendios, os pastos e cultivos ou os aproveitamentos de
madeira seguen sendo causas de eliminación ou modificación da cuberta forestal arbórea,
que xunto coas repoboacións e plantacións forestais provocan unha alteración continua da
paisaxe forestal galega e, por tanto, en consecuencia, a maioría adoitan constituír factores de
risco significativos que orixinan o desenvolvemento de procesos erosivos que á súa vez
conducen á regresión do solo e da vexetación e xeran alteracións do réxime hidrolóxico.
Os incendios forestais en conxunto deixan cada ano unha considerable superficie de
monte sen a súa cobertura forestal, xa que a media anual de superficie forestal queimada
en Galicia nos últimos anos (2010-2016) supera as 24 mil hectáreas expostas á erosión ao
ano.
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Despois dun incendio forestal ábrese unha xanela de perturbación que pode orixinar danos
erosivos e alterar o réxime hídrico. Favorecidos pola intensidade e a agresividade da choiva
propia de Galicia elevan os riscos erosivos e hidrolóxicos tras o lume, ao que se engade a
repelencia á auga e a impermeabilidade do solo que se produce despois dun incendio
(hidrofobia edáfica post-incendio), sobre todo cando a combustión da cuberta vexetal sexa
profunda.

Obxecto
A medida ten por obxecto identificar, seleccionar e declarar zonas prioritarias de actuación
para a protección urxente do solo e a restauración ou rexeneración da cuberta forestal en
áreas forestais queimadas ou degradadas con alto risco de procesos erosivos graves.

Descrición e criterios de aplicación das medidas
A declaración de zonas prioritarias de actuación debe efectuarse de forma anual ou bianual e
pode tomar como referencia o Plan Nacional de Actuacións Prioritarias de Restauración
Hidrolóxica Forestal e Loita contra a Erosión (PNAP) que selecciona áreas degradadas
segundo problemáticas diversas, por motivos de elevada fraxilidade e altas perdas de solo por
erosión, ou por tratarse de zonas incendiadas, ou con elevados índices de aridez, ou con alto
risco de inundacións, ou ben concas vertentes a encoros.
Ás superficies seleccionadas pola súa problemática en cada unha das subconcas CEDEX, o
ministerio competente na materia concede prioridade á propiedade forestal pública para
cofinanciar coas comunidades autónomas mediante convenio.
Na última versión do PNAP (2017) realizada para Galicia indícase que existen máis de 350 mil
hectáreas do territorio galego cualificadas coa maior prioridade de actuación, das que máis
do 75% corresponden ao leste da provincia de Lugo, mentres que na Coruña resultan un pouco
máis do 12%, en Ourense non chegan ao 10% e en Pontevedra ao 3%.
Sen prexuízo desta referencia estatal, considérase prioritario actuar en zonas incendiadas
inmediatamente despois dun incendio forestal en que o solo queda exposto a sufrir graves
procesos erosivos coas primeiras choivas intensas, que ademais adoitan aparece tras o verán
no que proliferan os incendios: o máis urxente é protexer o solo desprovisto de cobertura
forestal antes de proceder á rexeneración ou restauración da vexetación.
Para emprender un proceso restaurador da zona queimada resulta esencial considerar os
criterios adecuados para establecer as necesidades e prioridades de actuación, nun marco
planificado e programado, así como dispor da organización e metodoloxía, as técnicas e
ferramentas precisas para iso.
A organización da resposta de emerxencia post-incendio é unha tarefa relativamente
complexa, requirindo datos de diversas fontes e implicando a realización dunha serie de
accións, polo que se recomenda o seguimento de protocolos e guías específicas cuxa
sistematización resulta particularmente útil, como como a secuencia de etapas adaptada a
Galicia recollida na publicación Acciones urxentes contra a erosión en áreas forestais queimadas.
Guía para a súa planificación en Galicia.
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Ante todo, como fase previa do proceso de protección e restauración de áreas forestais
queimadas, é preciso proceder a unha análise e diagnóstico da situación actual e da súa
posible evolución e tendencia, tanto do solo e vexetación, como do impacto e os danos do lume
sobre ambos, así como dos riscos e efectos erosivos e hidrolóxicos que se deriven da
perturbación, considerando tantos aspectos forestais e ecolóxicos como socioeconómicos.
A fase inicial do proceso de restauración dunha área queimada require actuar con urxencia
durante a etapa crítica inmediatamente despois de apagar un incendio forestal mediante
unha estabilización de emerxencia para protexer o solo contra a erosión e frear a escorrenta
para evitar grandes perdas de solo.
Nesta fase inicial de urxencia o factor máis crítico nas accións mencionadas é a rapidez na
toma de decisións e na execución das medidas protectoras e actuacións restauradoras
necesarias, sobre todo en Galicia onde o tempo de resposta dispoñible é particularmente
curto.
Por iso, convén insistir na necesidade de establecer as prioridades de actuación, sobre todo
na etapa inicial de rehabilitación de emerxencia en áreas queimadas segundo os valores en
risco, xa que non toda a superficie queimada vese afectada nun grao de intensidade e
severidade que requira un tratamento de mitigación, nin todos os recursos naturais son igual
de vulnerables nin son afectados da mesma maneira, en particular o solo e a vexetación.
En efecto, tras un lume, o principal protagonista do problema é o solo como recurso natural
non renovable a escala da vida humana, compoñente primario esencial do ecosistema forestal
a rehabilitar, e soporte estrutural sobre o que se instala a vexetación que se trata de recuperar,
é dicir, a cobertura forestal protectora do propio solo.
Como suxeito prioritario de actuación urxente dirixida a protexer ou defender e estabilizar ou
fixar o solo como soporte da vexetación e do ecosistema forestal, é imprescindible considerar
a súa vulnerabilidade á erosión, en función da capacidade edáfica do terreo (tipo de solo e
pendente) e da posibilidade evolutiva da dinámica vexetal que se asente sobre el. Ademais hai
que analizar a severidade do incendio en función das características e extensión da área
percorrida polo lume segundo o seu impacto e os danos producidos sobre o solo e a
vexetación.
Para estimar a resposta do solo e da vexetación á perturbación do lume é por tanto crucial
avaliar a severidade do impacto sufrido por ambos no incendio, ante de valorar o risco
erosivo de perdas de solo e os efectos previsibles sobre o aumento de escorrenta.
Cando a eliminación da cuberta vexetal é grande o solo queda exposto a procesos erosivos,
polo que o primeiro e máis importante e urxente é protexelo e proceder a unha adecuada
selección de tratamentos de estabilización de emerxencia empregando novas técnicas de
protección directa do solo (acolchados ou mulches) que constitúen un enfoque mixto a medio
camiño entre a restauración ecolóxica e a bioenxeñería.
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Unha vez protexido e estabilizado o solo durante o primeiro ano tras o incendio é preciso
proceder a rexenerar ou restaurar a vexetación queimada segundo os danos sufridos;
independentemente das características do solo, a maioría das especies vexetais galegas
presentan un notable grao de resiliencia ao lume, incluso as especies forestais arbóreas máis
habituais no monte galego posúen mecanismos de rexeneración adaptados ao lume e máis
aínda coas favorables condicións bioclimáticas existentes en Galicia para o elevado
crecemento e desenvolvemento da vexetación arbórea, arbustiva ou herbácea.
Para avaliar o impacto do lume sobre a zona queimada e en particular primeiro sobre o solo
como orixe e crave do problema, e despois sobre a vexetación, é preciso considerar un
conxunto de aspectos, forestais e ecolóxicos, técnicos e socioeconómicos, mesmo culturais e
loxísticos para decidir as necesidades e prioridades de actuación para reducir os riscos
erosivos e hidrolóxicos despois dun incendio forestal, en función dos valores afectados, a súa
resistencia e rexeneración tras o lume. Ademais, hai que ter en conta as dispoñibilidades
orzamentarias e xustificar as actuacións propostas en termos de custo-beneficio.
Requírese pois un enfoque integral que considere diversos puntos de vista na toma de
decisións procurando adoptar unha aproximación multidisciplinar. Trátase de contemplar os
tres alicerces fundamentais, ambientais, económicos e sociais, universalmente recoñecidos
para definir o concepto de sustentabilidade, neste caso para a ordenación, restauración e
xestión sustentable dun ecosistema forestal danado polo lume.
Así, desde a perspectiva forestal, é necesario avaliar a capacidade de rexeneración natural da
vexetación queimada segundo os danos sufridos por ela, e estimar a dinámica evolutiva
vexetal previsible garantindo unha adecuada protección do solo que favoreza unha dinámica
sinérxica progresiva entre ambos para procurar a súa recuperación e conseguir a rehabilitación
do ecosistema forestal para devolvelo a unha situación inicial o máis aproximada posible á
anterior á perturbación causada polo lume e, se é posible, mellorada.
A estimación da capacidade de rexeneración natural da vexetación queimada pódese asegurar
con certeza no período comprendido entre un e tres anos desde o incendio, sen prexuízo de
emprender as medidas de emerxencia e accións apropiadas para posibilitala, mediante
acoutado ao gando e pastoreo da zona queimada para non impedila, con axuda á
rexeneración con sementeira e recepado, mesmo mediante a adecuada reforestación ou
plantación para acelerar a recuperación do arborado, máxima expresión da dinámica evolutiva
vexetal e, se é posible, conseguir un bosque clímax nun espazo protexido, ou dun monte
arborado produtivo en función doutros condicionantes técnicos e socioeconómicos.
Desde logo non convén esquecer, desde unha perspectiva ecolóxica, a posibilidade de acelerar
canto antes a reparación das funcións do ecosistema forestal danado, procurando a
recuperación do hábitat forestal inicial en beneficio da flora e fauna silvestres asociadas ao
monte ou bosque; desde o punto de vista da restauración ecolóxica do ecosistema forestal.
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Pero tampouco convén esquecer, que a gran maioría (95%) dos montes galegos son de
propiedade privada, sexan montes veciñais en man común ou de particulares, que son masas
procedentes de reforestación principalmente cunha finalidade e utilidade produtiva, onde, tras
un incendio, os citados labores de protección e axuda á rexeneración natural e/ou a
repoboación forestal constitúen, sobre todo, un remedio que prima a mitigación dun
problema principal (a erosión) que inclúe actividades de curta e extracción dos fustes do
arborado queimado, cando cumpra, e a utilización dos residuos xerados para a protección do
solo e, con frecuencia, son accións orientadas a unha reconversión dirixida xeralmente a
buscar a estabilización do monte arborado nunha paisaxe pre-lume para facilitar tarefas
posteriores.
Aínda que nas tarefas de rehabilitación, acometidas posteriormente, tamén pode decidirse un
cambio de especie forestal, non hai que esquecer que, ademais das variables custo-beneficio
das actuacións, a consideración dos aspectos socioeconómicos é un dos elementos principais a
incluír na planificación de calquera restauración que queira perdurar nun determinado
contexto sociocultural.
Tras a protección e estabilización de emerxencia do solo para mitigar o impacto dos
incendios forestais e reducir canto antes os seus efectos negativos sobre o solo, como fase
inicial do proceso restaurador da área queimada en primeira instancia urxente, e despois de
rexenerar ou recuperar a vexetación eliminada ou degradada, con posterioridade
procederase a consolidar a súa recuperación, tanto no tempo como no espazo, e dispor as
medidas correctoras e restauradoras dos efectos erosivos e hidrolóxicos que se poden
ocasionar na zona de influencia da bacía hidrolóxica afectada máis aló da zona queimada.
Finalmente, a intervención e xestión inmediata tras incendio mediante curta do arborado
queimado ten particular importancia pola súa urxencia e eficacia, aínda que debe procurarse a
súa integración cos labores de estabilización e rehabilitación mencionadas, de maneira que as
accións de protección directa do solo compleméntense coa rexeneración e restauración da
cuberta forestal e con outros traballos nas redes de drenaxe e obras de reparación de vías
forestais, aínda que hai que ter coidado coa apertura de pistas, o emprego de maquinaria, ou a
execución de tarefas de curta e extracción de arborado queimado para non incrementar os
procesos erosivos subseguintes ao lume e afectar ao rexenerado.
O nivel de gravidade destes impactos e os efectos erosivo-hidrolóxicos da curta despois do
incendio dependen de distintos factores como son a pendente do terreo, a humidade do solo
no momento da saca, o grao de severidade do dano no solo e a vexetación, a presenza ou non
dunha cuberta de follaxe orixinada a partir da caída de folla das árbores soflamados, ou o tipo
de maquinaria empregado e a técnica de extracción, así como o tipo de manipulación dos
residuos da curta.
As curtas de madeira queimada están reguladas no artigo 25 do Decreto 50/2014 que regula
os aproveitamentos de recursos forestais, onde en cumprimento do artigo 44 da lei 7/2012 de
montes de Galicia sobre os deberes dos propietarios de reparar os danos tras incendios,
establécese a emisión de resolución para ese efecto que poderá incluír medidas de protección
do solo e de rexeneración ou restauración da cuberta forestal arborada.
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En calquera, caso o artigo 30 deste decreto establece a obrigatoriedade de rexenerar a
cobertura forestal de forma natural ou artificial antes de dous anos tras a curta. A autorización
de curta de especies do Anexo I da lei de montes galega débese resolver en 45 días con
silencio administrativo positivo.
No entanto, a monitoraxe e o rexistro dos custos e incidencias durante e despois da aplicación
das técnicas e os tratamentos de protección e restauración empregados, a evolución conxunta
da vexetación e o solo para comprobar a súa progresión, ou o seguimento da resposta
hidrolóxica de forma que permitan comprobar a súa idoneidade en relación ás características
do sitio onde foron aplicados e determinar a súa eficacia, contribuirán sen dúbida a mellorar
aplicacións futuras, ademais dos modelos de erosión existentes.

Indicadores de seguimento
EIXE

MEDIDA

INDICADOR DE SEGUIMENTO

UNIDADE

II

1.2.

Identificación, selección e declaración de zonas
prioritarias de actuación tras incendio forestal.

Superficie identificada/
seleccionada/ declarada
como zonas prioritarias
de actuación
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II.1.3.- Prescricións técnicas preventivas, protectoras e correctoras para reducir
riscos erosivos por curtas de arborado.
Antecedentes e xustificación
Tras as curtas de arborado, case sempre “a eito” en piñeirais de produción e plantacións de
eucalipto que constitúen a maioría dos aproveitamentos de madeira, queda exposta á
erosión en Galicia unha superficie próxima ás 30 mil hectáreas.
Como ademais a media de superficie forestal queimada nos últimos anos achégase ás 25 mil
hectáreas, entre curtas e incendios deixan en conxunto unha considerable superficie de
monte cuxa media se aproxima a 55 mil hectáreas desprovistas cada ano da súa cobertura
forestal, aínda que boa parte das curtas anuais son en zonas queimadas.
Esta considerable superficie forestal que anualmente se corta nos montes galegos queda
exposta á erosión do solo sen a protección da cobertura arbórea, aínda que sen os danos que
sobre aquel pode ocasionar o lume segundo sexa a súa amplitude, intensidade e severidade;
exposición que segundo a área cortada aumenta o risco de procesos erosivos e poida que a
escorrenta e, por tanto, tamén o risco hidrolóxico subseguinte na súa zona de influencia.
Este considerable aumento do risco erosivo-hidrolóxico na superficie forestal cortada,
require adoptar canto antes tras as curta medidas e actuacións preventivas, protectoras,
correctoras ou restauradoras similares ás referidas, tanto sobre a vexetación como, no seu
caso, sobre o solo, incluídas as medidas e accións de emerxencia citadas anteriormente para a
súa protección e estabilización, sobre todo en ladeiras de pendentes acusadas.
No entanto, seguramente na maioría dos casos adquiren maior relevancia acciones dirixidas á
reforestación tras a execución das curtas para a axuda á rexeneración natural, incluíndo as
precaucións e medidas preventivas para a protección e preparación do solo, o acoutado de
gando ao pastoreo, recepado e sementeira ou plantación que procuren o desenvolvemento
dunha adecuada cuberta vexetal protectora do solo, se é posible arbórea.

Obxecto
Esta medida ten por obxecto establecer prescricións técnicas preventivas, protectoras e
correctoras para reducir riscos erosivos por curtas de arborado.

Descrición e criterios de aplicación das medidas
Trátase de dispor manuais de boas prácticas en xeral para montes cuxa xestión é de libre
disposición dos seus propietarios e, en particular, normas, instrucións e pregos de condicións
e prescricións técnicas para execución das curtas, protección do solo e reforestación da
área cortada para montes xestionados a cargo da administración forestal.
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Un dos principais problemas nestes montes con contrato temporal de xestión pública é financiar
a execución da reforestación. Aínda que a normativa autonómica vixente crea unha sección
específica e establece un fondo de melloras, con todo non regula a cota porcentual que debe
achegar a propiedade ao fondo, sen especificar si esta cota alcanzará ou superará a cota
mínima de reinversión en mellora e protección forestal que fixa para os montes veciñais en
man común, establecida no 40% de todos os ingresos xerados.
Para asegurar dito financiamento sería conveniente que de forma inmediata a empresa
adxudicataria do aproveitamento executase a continuación a reforestación da área cortada,
polo que resulta necesario establecer un prego de condicións para executar conxuntamente
ambas as operacións silvícolas dentro do mesmo procedemento administrativo.
Conforme ao disposto no artigo 90.2 da Lei 7/2012 de Montes de Galicia a execución dos
aproveitamentos madeireiros rexerase mediante pregos de prescricións técnicas suxeitos á
lexislación sobre contratos das Administracións Públicas (RDL 3/2011, do 14 de novembro, e
RD 1098/2001, do 12 de outubro) e, na súa falta, como normas subsidiarias son de aplicación
as Resolucións da Dirección do ICONA polas que se aproban o prego xeral (24-04-1975) e os
pregos especiais (06-05-1975) de condicións técnico facultativas para regular,
respectivamente, tanto a execución de goces como dos aproveitamentos madeirables e de
cortiza en montes a cargo do ICONA.
Hase de dispor o contido mínimo que debe presentar o prego de prescricións técnicas que
rexan a execución da curta, seguida do alleamento dos aproveitamentos e a posterior
reforestación da área cortada, conforme á lexislación aplicable, mesmo para a protección do
solo; as prescricións técnicas particulares establecerán as condicións do aproveitamento
forestal que regulen a especie e número de pés a extraer, o volume estimado de extracción e
as operacións de apeo, espolado, tronzado, saca, carga e transporte que se consideren
necesarias.
Para planificar a futura repoboación, ademais de labores para a protección, estabilización e
preparación do solo, tamén resulta conveniente contemplar as posibles actuacións de
decepado, sendo imprescindible a eliminación ou o tratamento dos restos de curta xerados
que, en caso de non ser extraídos, deberán ser tratados in situ, mediante trituración si o labor
é mecanizable. Tamén se poderán incluír especificacións do alleamento, referidas á taxación
do prezo, así como ao procedemento aplicable a montes suxeitos a contrato administrativo.
Por outra banda, sería conveniente que o prego de condicións incluíse en si mesmo un sucinto
proxecto de repoboación forestal que especificase as prescricións técnicas dos traballos a
executar relativos aos métodos de protección, preparación e fertilización do solo, á especie ou
especies obxecto de reforestación, a orixe e categoría do material forestal de reprodución, o
marco e método de plantación, así como da protección da planta se procede.
Ademais deberanse adoptar precaucións na mecanización dos traballos, así como medidas
preventivas e de seguridade complementarias en época de perigo de incendios forestais, de
conformidade co disposto ao efecto en artigo 39.1 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e
defensa contra incendios forestais de Galicia.
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Cando se trate de montes non xestionados pola administración, poderanse dispor instrucións
e especificacións técnicas similares ás mencionadas, só que dispostas a modo de manuais de
boas prácticas forestais cuxo compromiso de cumprimento poderá ser un requisito exixible
para a concesión de axudas á reforestación, cuxa certificación estará supeditada á verificación
do cumprimento das mesmas.
Convén lembrar que o artigo 30 do Decreto 50/2014 que regula os aproveitamentos forestais
nos montes de Galicia establece a obrigatoriedade de rexenerar de forma natural ou restaurar
de maneira artificial a cobertura forestal antes de dous anos tras a curta.
A secuencia de requisitos para a autorización de aproveitamentos (curtas) poderá incluír
condicións de protección do solo, de rexeneración e ou restauración da cuberta forestal,
mesmo de ordenación do voo creado e do monte (plan de ordenación xestión forestal).

Indicadores de seguimento
EIXE

MEDIDA

INDICADOR DE SEGUIMENTO

UNIDADE

II

1.3.

Establecemento
de
prescricións
técnicas
preventivas, protectoras e correctoras para reducir
riscos erosivos por curtas de arborado.

Nº de prescricións
técnicas elaboradas
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II.1.4.- Criterios técnicos de usos e prácticas agrarias e silvícolas en terreos de
monte
Antecedentes e xustificación
A presión humana, gandeira e agrícola sobre o monte galego sempre foi patente, de
maneira que as terras cultivadas e os pastos ocuparon os terreos forestais desde tempos
ancestrais, transformando o monte galego nun espazo pastoreado e cultivado un monte
desarborado que no seu maior parte así permaneceu practicamente ata a metade do século
XX. Desde entón produciuse unha expansión da superficie forestal arborada quedando o
monte desarborado reducido ao 30% da superficie forestal.
A transformación histórica da paisaxe forestal galego mostra pois como desde antigo o
monte tradicional galego foi un complemento fundamental da economía rural pois, lonxe de
ser un terreo inculto apenas sen intervención humana, era unha auténtica prolongación da
leira, periódica e alternativamente pastoreado e cultivado, o que lle outorgaba así un
carácter polivalente que lle permitía manter a fertilidade das leiras mediante un abono natural
procedente do aproveitamento do toxo, para máis tarde soportar unha cabana gandeira
nutrida que logo puidese ser esporadicamente obxecto de cultivo mediante rozas.
Este costume secular tradicional de manter o monte desarborado, pastoreado e/ou cultivado,
mantívose en gran medida principalmente en montes veciñais en man común, onde os
conflitos de usos agrarios (agrícolas, gandeiros e forestais aínda continúan vixentes. Os
cultivos e pastoreos deben limitarse sobre terreos de monte con pendentes acusadas para
adoptar medidas protectoras para a conservación do solo.

Obxecto
A medida ten por obxecto dispor criterios técnicos orientadores de usos e prácticas
agrícolas, gandeiras e forestais ou silvícolas en terreos pendentes de monte con altos riscos
erosivos, así como medidas protectoras de conservación do solo.

Descrición e criterios de aplicación das medidas
De acordo cos estudos analíticos realizados por expertos do antigo Instituto Forestal de
Investigacións e Experiencias (I.F.I.E.), os criterios establecidos para delimitar posibles usos do
solo segundo os limiares referidos a pendentes críticas pódense utilizar para delimitar usos
agropecuarios en terreos de vocación forestal.
A partir dos limiares fisiográficos establecidos polos expertos do IFIE referidos ás pendentes
críticas de inicio da erosión e arrastre do solo, pódense dispor algúns criterios técnicos
orientadores para a protección e conservación de solos en terreos de monte sometidos a
usos agrícolas e gandeiros en función da pendente:
 Solos de vocación agrícola en terreos de pendente baixa e elevada capacidade
agroclimática: trátase de solos de uso agrícola preferente que mentres o terreo non
supere a pendente de iniciación da erosión (12%) deben estar suxeitos unicamente ás boas
prácticas de cultivo e á conservación da súa produtividade.
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 Solos de vocación forestal e usos agrosilvopastoris sobre terreos de pendente entre 1220 % con reducida capacidade de retención de auga e nutrientes, de baixa capacidade
agroclimática, aínda que seguen mantendo potencialidade agrícola, e de maior
produtividade forestal relativa, polo que son solos de uso forestal preferente que poden
combinar usos agrícolas, forestais e gandeiros ou ausencia dalgún deles xa sexa de uso
agropecuario, ou uso agroforestal ou, no seu caso, uso silvopastoril.
A partir do 12% de pendente e até alcanzar a pendente de arrastre total (20% de media,
aínda que dependendo dos tipos de solo varía entre o 18% e o 24%) son solos de uso
agroforestal preferentemente forestal aínda que poden ter uso agrícola, pero requiren
prácticas de conservación de solos, como cabalóns ou bancais, para reducir a erosión do
solo.
 Solos de vocación forestal preferente sobre terreos de pendente entre 20 -30%. A partir
do 20% de pendente do terreo onde pode comezar o arrastre do solo, trátase de solos de
franca vocación forestal e uso forestal preferente ou ben, no seu caso, de uso silvopastoril
que pode combinar aproveitamento forestal e gandeiro.
Para o uso agrícola nestes terreos é máis conveniente arar en sentido das curvas de nivel
pero non é recomendable en máxima pendente para evitar procesos erosivos e, en todo
caso, necesitan prácticas importantes de conservación de solos, como os bancais ou os
socalcos, para aumentar a capacidade de retención de auga e nutrientes e controlar a
erosión hídrica que tamén podería ser regulada dedicándoos a pasteiros.
O uso gandeiro en pasteiros ben conservados, mentres manteñan unha carga gandeira
proporcionada á capacidade de crecemento da herba, aseguran unha boa protección ao
solo fronte á erosión hídrica até o 30% de pendente, diminuíndo a partir deste valor
conforme aumenta o gradiente do terreo.
 Solos de vocación e uso forestal exclusivo sobre terreos de pendente moi pronunciada: a
partir do 30% de pendente, a única opción que garante a adecuada protección do solo
ante a erosión hídrica é unha cuberta vexetal lignificada, preferiblemente de bosque ou
monte arborado con suficiente densidade ou cobertura arbórea e, na súa falta, de
matogueira densa cubrindo totalmente o solo.
En terreos de pendente moi acusada débese practicar unha silvicultura máis moderada
que deixe un remanente arbóreo protector. Non hai que esquecer que máis frecuentes aínda
que os incendios forestais en Galicia son as curtas de arborado, a miúdo executadas a eito e a
gran maioría sobre plantacións de piñeiros e eucaliptos que supoñen unha eliminación
completa da cobertura arbórea que deixa durante máis ou menos tempo ao solo exposto aos
rigores dos procesos erosivos, aínda que sen os danos que produce o lume.
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Por iso é polo que as prácticas silvícolas, a partir de certas pendentes moi pronunciadas (>3035%) deben ser moderadas, polo que os aproveitamentos de madeira nestas condicións do
terreo non deben facerse mediante curtas a eito dunha soa vez, ou como moito en dous
tempos espazados entre si, e deben enfocarse a deixar un remanente arbóreo e de
matogueira que procure a maior protección posible ao solo fronte a procesos erosivos, así
como prescindir de determinados traballos forestais mecanizados que favorezan a erosión.
As curtas aclaratorias de mellora e dosificación da competencia arbórea favorecen un maior
crecemento e desenvolvemento do arborado que eleva a produtividade do monte e mellora a
calidade dos produtos finais, ademais de proporcionar maior protección ao solo.

Indicadores de seguimento
EIXE

MEDIDA

INDICADOR DE SEGUIMENTO

UNIDADE

II

1.4.

Establecemento de criterios técnicos orientadores
de usos e prácticas agrícolas, gandeiras e forestais
ou silvícolas en terreos pendentes de monte con
altos riscos erosivos, así como medidas protectoras
de conservación do solo.

Nº de criterios técnicos
elaborados
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II.2.- ESTRATEXIA GALEGA DE SANIDADE FORESTAL

Obxectivo programático
O presente programa deséñase co obxectivo de continuar coas medidas e traballos de
prevención, tratamento e seguimento de danos ás masas forestais por axentes nocivos a fin
de mellorar o seu estado de saúde e vitalidade: deseño dun programa marco de saúde e
sanidade forestal, posta en valor da rede de seguimento de danos nos bosques, plans de
prevención, seguimento e control do estado sanitario das masas forestais, e medios e recursos
administrativos necesarios.

Iniciativas, medidas e accións ou actuacións
O obxectivo temático do programa articúlase en cinco iniciativas, medidas e accións ou
actuacións en materia de conservación e mellora xenética forestal que se desenvolven nas
seguintes subseccións:

Estratexia galega de sanidade forestal
1.- Programa de saúde e vitalidade forestal
1.1. Regulación de competencias en materia de sanidade forestal
1.2. Inspección e control de organismos exóticos de corentena
1.3. Loita integrada e control biolóxico de pragas e enfermidades
2.- Posta en valor da rede galega de seguimento de danos nos bosques
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II.2.1.- Programa de saúde e vitalidade forestal
Antecedentes e xustificación
O mantemento dun correcto estado sanitario das masas forestais esixe que se planifiquen
coidadosamente todas as fases de ordenación destes recursos naturais, desde a plantación ou
rexeneración até o aproveitamento final. Neste sentido, o Programa de saúde e vitalidade
forestal constituirá a ferramenta que, partindo da análise das debilidades e ameazas máis
importantes de Galicia en relación á sanidade forestal, englobará o conxunto de actuacións
necesarias para a correcta planificación, ordenación e conservación da saúde das masas
forestais galegas.
Este Programa establecerá ademais os criterios para o control fitosanitario dos axentes
patóxenos detectados e de posible afectación nas masas forestais da rexión. Ademais,
definiranse, de forma motivada, as medidas e medios técnicos para o devandito control
fitosanitario, priorizando o uso de sistemas selectivos e control biolóxico, e as dotacións
orzamentarias para realizar e avaliar as medidas técnicas a medio-longo prazo. Así mesmo,
estableceranse os mecanismos de coordinación intra- e interadministrativa, para mellorar o
traballo e a colaboración entre os distintos servizos implicados en sanidade forestal.

Obxecto
Elaboración, aprobación e posta en marcha do Programa de saúde e vitalidade forestal de
Galicia como a ferramenta de planificación estratéxica da sanidade forestal que asegure a
persistencia das masas forestais nun estado óptimo de conservación, sen deterioracións por
factores abióticos ou bióticos (ou danos mínimos), evitando a degradación dos ecosistemas
forestais galegos.

Descrición e criterios de aplicación das medidas
Coa disposición de medios e recursos -técnicos, administrativos e orzamentarios- necesarios
para garantir a persistencia das masas forestais galegas na súa óptimo estado de
conservación, e en coherencia coa Estratexia Española de Sanidade Forestal, o Programa de
saúde e vitalidade forestal de Galicia incluirá as seguintes directrices ou orientacións:
a) Prevención:
i.
Mellora da formación de silvicultores, viveiristas, técnicos de asociacións
forestais e de empresas de servizos forestais, así como de funcionarios
responsables da xestión de montes, en materia de sanidade forestal.
ii.
Promoción do intercambio de información periódica en materia de sanidade
forestal entre Administración competente e sector implicado; avaliación
conxunta do estado de saúde e vitalidade dos montes, e das medidas
fitosanitarias a desenvolver.
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b) Detección e seguimento:
i.
Intensificación de medidas de detección e seguimento específico de pragas e
enfermidades declaradas de corentena.
ii.
Mellora da formación do persoal ao servizo da Administración forestal no
procedemento de avaliación de presenza/severidade de afeccións sanitarias, e
de propietarios e xestores forestais nas súas obrigacións en materia de
pragas, enfermidades e defensa fitosanitaria.
iii.
Control da expedición do pasaporte fitosanitario para a produción e
comercialización de material forestal de reprodución.
c) Plans de loita integrada (pragas e enfermidades con risco para a diversidade e
produtividade do monte galego):
i.
Reforzo da investigación e da aplicación práctica de métodos de loita
biolóxica, e medidas de mellora xenética e silvicultura que considere a mellora
á susceptibilidade a pragas e enfermidades.
ii.
Desenvolvemento de traballos de avaliación e declaración de produtos
fitosanitarios que permitan ampliar o número de materias activas adecuadas
para o tratamento específico de pragas e enfermidades forestais.
d) Declaración, erradicación, control e seguimento de organismos de corentena:
i.
Creación dun servizo de avisos de pragas e enfermidades forestais no portal
web da Administración competente, atendendo á estipulado no artigo 116 da
Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia.
ii.
Mellora da información e formación sobre métodos de prevención para a
entrada no territorio estatal e rexional de organismos de corentena derivada
de traslados de material (plantas, outros materiais forestais de reprodución,
madeira e biomasa, entre outros).
iii.
Fomento de liñas de investigación e transferencia sobre organismos de
corentena, así como sobre outros problemas ou riscos sanitarios de relevancia
para as masas forestais da rexión.
Estableceranse posibles canles de cooperación con Comunidades Autónomas limítrofes e
transfronteiriza (Norte de Portugal) en materia de sanidade forestal, establecendo convenios
de colaboración e de coordinación.

Indicadores de seguimento
EIXE

MEDIDA

INDICADOR DE SEGUIMENTO

UNIDADE

II

2.1.

Programa de saúde e vitalidade forestal de Galicia.

Documento técnico
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II.2.1.1- Regulación de competencias en materia de sanidade forestal
Antecedentes e xustificación
Os axentes do sector, no seo do Grupo de Traballo para a 1ª Revisión do Plan, estiman a
necesidade de que toda actuación en materia de sanidade debe ser competencia dun único
órgano administrativo, desde viveiro até o produto transformado. Este órgano debe ser a
Administración forestal.
A 1ª Revisión do Plan establecerá os criterios e procedementos para regular ou unificar os
criterios en materia de sanidade vexetal, corrixindo situacións de ineficacia, duplicidade ou
conflitividade.

Obxecto
Esta medida establecerá, de forma clara e precisa, as competencias das distintas
Administracións converxentes con relación en materia de sanidade forestal, evitando
duplicidades, criterios incompatibles, contradicións e excesiva burocracia.

Descrición e criterios de aplicación das medidas
A presente medida:
a) Regulará procedementos de coordinación interna na administración forestal
autonómica, tanto entre os distintos departamentos e servizos en material de
sanidade forestal como nos entes públicos instrumentais.
b) Establecerá mecanismos de coordinación administrativa e protocolos de actuación
entre os distintos servizos implicados en sanidade forestal.
c) Procurarase a mellora na comunicación entre os Servizos administrativos implicados
en sanidade vexetal, establecendo prioridades e coordinando as actuacións, en
particular:
i.
Mellorará a formación do persoal da Administración forestal e estableceranse
procedementos de avaliación periódica de presenza/severidade de afeccións
sanitarias.
ii.
Mellorará a formación dos propietarios forestais e dos veciños comuneiros de
forma que poidan asumir as súas responsabilidades en sanidade vexetal
(artigo 117 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia).
iii.
Concentrará a detección e seguimento específico de pragas e enfermidades
(forestais) declaradas de corentena na Administración forestal.
iv.
Concentrará a expedición e o control do pasaporte fitosanitario para a
produción e comercialización do material forestal de reprodución na
Administración forestal.
Atendendo ao artigo 116.3 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, será necesario
regular a realización de tratamentos de loita integrada, previa comunicación a través do
servizo de avisos de enfermidades e pragas forestais da páxina web da consellería competente
en materia de montes, sen que sexa necesaria a declaración de praga ou enfermidade.
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Indicadores de seguimento
EIXE

MEDIDA

V*

3.3.

INDICADOR DE SEGUIMENTO
Organización e estrutura administrativa

UNIDADE
Nº servizos creados

* Indicador xeral para as sub medidas lexislativas da medida V.3.3.
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II.2.1.2- Inspección e control de organismos exóticos de corentena
Antecedentes e xustificación
A normativa comunitaria recolle que os Estados Membros terán a obrigación de realizar as
inspeccións e controis de determinados organismos nocivos considerados de corentena. A
realización de inspeccións meticulosas e eficaces, tanto para dar cumprimento ao marco legal
actual como para previr a introdución e dispersión de pragas e enfermidades nas masas
forestais galegas é esencial e, por tanto, é ineludible garantir o adecuado estado sanitario de
calquera material forestal importado (inclusive, o substrato), principal fonte de entrada de
axentes patóxenos de corentena.
A Lei 43/2002, do 20 de novembro, de sanidade vexetal, define praga de corentena como
aquela que poida ter importancia económica potencial e que figure na lista comunitaria ou así
sexa cualificada polo Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente. Pola
súa banda, o Real Decreto 58/2005, do 21 de xaneiro, polo que se adoptan medidas de protección
contra a introdución e difusión no territorio nacional e da Comunidade Europea de organismos
nocivos para os vexetais ou produtos vexetais, así como a exportación e tránsito cara a países
terceiros, define organismos nocivos como calquera especie, raza ou biotopo de vexetal,
animal ou axente patóxeno que se prexudicial para os vexetais ou produtos vexetais.

Obxecto
Atendendo aos fins da Lei 43/2002, a presente medida centrarase na inspección e control
meticulosos para a prevención de riscos de pragas e enfermidades para as masas forestais
por organismos patóxenos importados en Galicia (alerta temperá) e, no seu caso, para o
control e erradicación de posibles focos. Exceptúase a inspección de envíos de terceiros
países nos seus puntos de entrada (competencia estatal).
Por tanto, procédese ao desenvolvemento, execución e seguimento dos correspondentes
Plans de Continxencia, conforme ao marco normativo europeo, tras previa identificación dos
organismos que constitúen e poidan constituír unha praga de risco na rexión galega. Ademais,
elaboraranse e executarán os Plans de Acción específicos para labores de actuación puntual
ante a presenza de focos ou sospeitas fundadas dos mesmos até a súa comprobación ou
descarte definitivo.
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Descrición e criterios de aplicación das medidas
A declaración da presenza dunha nova praga de corentena en Galicia suporá establecer áreas
prioritarias de actuación, incluíndose as medidas preventivas e de control máis adecuadas.
Establecerase, así mesmo, un protocolo para a concreción das distintas fases e actuacións a
realizar na xestión xeral de organismos de corentena. Devandito procedemento deberá
estruturarse na secuencia de labores necesarios para:
a) Detección, prospección e identificación da praga. Medidas cautelares a adoptar.
Control e erradicación:
i.
Crear un servizo de avisos de pragas e enfermidades forestais no portal web
da Administración competente, atendendo á estipulado no artigo 116 da Lei
7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia.
ii.
Mellorar a información e formación sobre métodos de prevención para a
entrada no territorio estatal e rexional de organismos de corentena derivada
de traslados de material (plantas, outros materiais forestais de reprodución,
madeira e biomasa, entre outros).
iii.
Potenciar liñas de investigación e transferencia sobre organismos de
corentena, así como sobre outros problemas ou riscos sanitarios de relevancia
para as masas forestais da rexión (ver medida I.3.01. Plan de conservación e
mellora xenética forestal e medida II.2.01. Programa de saúde e vitalidade
forestal).
b) Funcións e responsabilidades dos organismos autonómicos involucrados e a
autoridade estatal.
i.
Colaboración con Comunidades Autónomas limítrofes e transfronteiriza
(Norte de Portugal) en materia de sanidade forestal, establecendo convenios
de traballo e de coordinación.
c) Comunicación ás autoridades competentes.
d) Divulgación e investigación:
i.
É prioritario en materia de prevención, facilitar e promover o intercambio de
información periódica sobre sanidade forestal entre Administración
competente e sector implicado.
ii.
Tanto a Administración competente como as entidades de I+D deberá
transferir a información relevante para o manexo preventivo de novos
problemas sanitarios e organismos de corentena (especialmente, en viveiros).
iii.
En particular, la Administración competente deberá promover e dinamizar
estudos que permitan unha rápida difusión do insecto parasito Torymus
sinensis (parasitoide da avispilla do castiñeiro).
iv.
Colaboración con Comunidades Autónomas limítrofes e transfronteiriza
(Norte de Portugal) en materia de sanidade forestal, establecendo convenios
de traballo e de coordinación.
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e) Avaliación e revisión periódica do Plan de Continxencia e dos Plans de Acción.
En todo caso, atenderase ás disposicións da normativa comunitaria, estatal e rexional
reguladora, con especial atención á introdución, distribución e liberación de organismos de
control biolóxico exóticos (Lei 43/2002) ou á introdución de organismos nocivos para os
vexetais ou produtos vexetais procedentes doutros Estados membros ou de terceiros países
(Real Decreto 58/2005, do 21 de xaneiro, polo que se adoptan medidas de protección contra a
introdución e difusión no territorio nacional e da Comunidade Europea de organismos nocivos
para os vexetais ou produtos vexetais, así como para a exportación e tránsito cara a países
terceiros).
Todas as actuacións vinculadas aos Plans de Continxencia estarán integradas na medida
II.2.01. Programa de saúde e vitalidade forestal.

Indicadores de seguimento
EIXE
II

MEDIDA
2.1.2/2.1.3.

INDICADOR DE SEGUIMENTO

UNIDADE

Desenvolvemento, execución e seguimento dos
correspondentes Plans de Continxencia/ Plans de
acción/ Plans específicos de loita integrada para a
prevención de riscos de pragas e enfermidades.

Nº Plans continxencia/
Plans de acción/ Plans
específicos de loita
integrada elaborados

* Común coa medida II.2.1.3
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II.2.1.3- Loita integrada e control biolóxico de pragas e enfermidades
Antecedentes e xustificación
O feito de que a maioría das masas forestais arboradas de Galicia atópese nun estado
satisfactorio de saúde, como en toda poboación biolóxica, non exime da ineludible necesidade
de atender ás poboacións enfermas ou afectadas por danos bióticos ou abióticos significativos
que, neste caso, constitúen algo máis da quinta parte do total.
En Galicia as medidas, actuacións e tratamentos fitosanitarios dirixidos a combater axentes
bióticos nocivos (insectos) ou patóxenos (fungos) causantes pragas ou enfermidades nas
masas forestais galegas deberán responder a medidas e accións planificadas baseadas en
métodos integrados de control biolóxico e nun sistema adecuado de alertas e detección.

Obxecto
A presente medida desenvolverá os Plans específicos de loita integrada dirixidos a cada un
dos axentes nocivos ou patóxenos existentes nas masas forestais de Galicia, mediante
métodos específicos de control biolóxico baseados en parasitos ou inimigos naturais
combinados con outros tratamentos fitosanitarios con reducidas repercusións ambientais,
preferentemente con axentes orgánicos que con produtos químicos, salvo en casos
excepcionais de emerxencia.
Ademais, crearase o servizo de avisos para a detección e localización de danos, afeccións,
pragas e enfermidades nas masas forestais, que sexa efectivo, tanto para a súa información e
difusión por parte da Administración forestal galega, como para o seu intercambio e
comunicación por parte dos propietarios ou xestores forestais, de empresarios e usuarios do
monte, dos recursos e produtos forestais.

Descrición e criterios de aplicación das medidas
A presente medida fundamentarase:
d) Investigación e aplicación práctica de métodos de loita biolóxica e plans de loita
integrada: a Administración forestal promoverá fórmulas de colaboración e difusión
coas asociacións de propietarios forestais e outros departamentos e administracións
públicas para pragas e enfermidades con risco para a diversidade e produtividade do
monte galego (artigo 116.3 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia).
e) Promoción dos traballos de avaliación e declaración de produtos fitosanitarios que
permitan ampliar o número de materias activas adecuadas para o tratamento
específico de pragas e enfermidades forestais.
f) Como referencia, entre as actuacións de tratamentos fitosanitarios pola administración
forestal nos últimos anos contra pragas e enfermidades habituais que veñen
afectando ás principais masas forestais galegas atópanse as seguintes medidas e
accións:
i.
Control biolóxico do gurgullo do eucalipto e do cancro do castiñeiro mediante
soltas de ootecas parasitadas con Anaphes nitens para loitar contra o
coleóptero Gonipterus scutellatus, e inoculacións dos cancros dos castiñeiros
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ii.

con cepas hipovirulentas do fungo ascomiceto Cryphonectria parasitica que
provocan a cicatrización espontánea dos cancros. Neste sentido, hai que
destacar que aínda que o Anaphes nitens está rexistrado como un organismo
de control biolóxico (OCB), e por tanto o seu uso está regulado e é legal, e
mesmo hai diferentes empresas produtoras do organismo, non ocorre o
mesmo no caso do uso das cepas hipovirulentas de Chryphonectria parasitica.
Este organismo (ou diferentes cepas do mesmo) non está rexistrado como un
OCB legalmente recoñecido, polo que o seu uso non está regulado e neste
momento a súa aplicación só a pode realizar a Administración, o que supedita
o tratamento á súa dispoñibilidade económica, dificultando enormemente o
control da enfermidade.
Loita integrada específica contra insectos defoliadores como a que se aplica
contra a eiruga “procesionaria do piñeiro” do lepidóptero Thaumetopoea
pityocampa, mediante estudos de comportamento biolóxico e de propagación
da especie e métodos de control biolóxico xa sexan directos, por eliminación
de reprodutores mediante capturas directas a través de feromonas de
atracción sexual, tratamentos aéreos de pulverización con esporas do fungo
entomófago Bacilus thuringiensis var. kurstaki (BTK), detección e destrución
de bolsas ou outros tratamentos terrestres, ou ben métodos indirectos
mediante o fomento de aves insectívoras e de insectos depredadores da
procesionaria.

Indicadores de seguimento
EIXE
II*

II**

MEDIDA
2.1.2/2.1.3.

2.1.3

INDICADOR DE SEGUIMENTO

UNIDADE

Desenvolvemento, execución e seguimento dos
correspondentes Plans de Continxencia/ Plans de
acción/ Plans específicos de loita integrada para a
prevención de riscos de pragas e enfermidades.

Nº Plans continxencia/
Plans de acción/ Plans
específicos de loita
integrada elaborados

Mantemento, actualización e avaliación continua
da Rede Rexional de seguimento de danos nas
masas forestais galegas.

Parcelas de mostraxe

* Común coa medida II.2.1.2
** Común coa medida II.2.2
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II.2.2- Posta en valor da Rede Galega de Seguimento de Danos nos bosques
Antecedentes e xustificación
De conformidade co disposto no artigo 118 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia,
a Administración forestal impulsará e manterá actualizada unha rede de detección e
seguimento das pragas, enfermidades e outros axentes nocivos que actúen sobre os
ecosistemas forestais que permita avaliar o estado sanitario das masas forestais da
Comunidade Autónoma.
As Redes Europeas de Nivel I e II achegan información adecuada para o estudo de problemas
sanitarios nos montes no tempo e a escala europea, sendo claramente insuficientes para o
estudo e diagnóstico do estado da vitalidade dos montes a escala rexional ou local. Por este
motivo, así como pola aparición de novas ameazas para a sanidade dos montes, a
Administración galega intensificou as mostraxes das Redes Europeas de Danos na
Comunidade coa creación da Rede Rexional de Seguimento de Danos nas masas forestais
galegas no ano 2004. Esta rede rexional atende á metodoloxía europea, aínda que incorpora
aqueles datos ou observacións que a Administración competente considera interesantes para
a correcta ordenación e xestión forestal.

Obxecto
Esta medida buscará o mantemento, actualización e avaliación continua da Rede Rexional de
seguimento de danos nas masas forestais galegas para coñecer e valorar o estado de saúde
e vitalidade dos montes da Comunidade, tanto no tempo como no espazo, mediante a
medición de distintos parámetros de fácil recolección e tratamento. En particular, buscarase:
a) Mellorar o grao de información e coñecemento sobre os problemas sanitarios dos
montes galegos e os axentes que os causan.
b) Controlar e monitorear os axentes bióticos, abióticos, contaminantes e climáticos que
inciden sobre as masas forestais da rexión.
c) Adoptar medidas para a prevención e a execución de tratamentos para os casos en
que se estenda o fenómeno prexudicial, tendendo a actuacións de loita biolóxica.

Descrición e criterios de aplicación das medidas
A Rede Rexional de seguimento de danos nas masas forestais galegas recollerá:
a) Avaliación continuada do seguimento de danos fitosanitarios en bosques galegos:
proporcionar a debida continuidade e mellora da Rede Rexional de Seguimento de
Danos nas Masas Forestais Galegas se é posible coa colaboración ou participación de
propietarios forestais, ou xestores e usuarios de montes.
b) Informes de avaliación fitosanitaria: estado de saúde das masas forestais galegas.
Tamén se require continuar coa elaboración cada ano do Informe Fitosanitario
Rexional proporcionando unha adecuada divulgación dos resultados con contidos non
tanto técnicos como divulgativos, de forma que sexan máis comprensibles e
didácticos. Elaboración dun informe quinquenal que avalíe o seu estado, evolución e
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tendencias, con vistas á revisión periódica da Estratexia Rexional de Sanidade
Forestal.
c) Formación de propietarios e xestores forestais en materia de detección e seguimento:
obrigacións en materia de pragas, enfermidades e defensa fitosanitaria (artigos 116117 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia).
d) Formación do persoal da Administración forestal e establecer un procedemento de
avaliación periódica de presenza/severidade de afeccións sanitarias.
e) Formación doutros axentes do sector (viveiristas, técnicos de asociacións forestais e
de empresas de servizos forestais, entre outros).
f) Facilitar e promover o intercambio de información periódica sobre sanidade forestal
entre Administración competente e sector implicado: promover a relación
institucional entre as organizacións de propietarios forestais e a Administración
competente, incluíndose a avaliación conxunta.

Indicadores de seguimento
EIXE

MEDIDA

INDICADOR DE SEGUIMENTO

UNIDADE

II*

2.1.1/

Desenvolvemento, execución e seguimento dos
correspondentes Plans de Continxencia/ Plans de
acción/ Plans específicos de loita integrada para a
prevención de riscos de pragas e enfermidades.

Nº Plans continxencia/
Plans de acción/ Plans
específicos de loita
integrada elaborados

Mantemento, actualización e avaliación continua
da Rede Rexional de seguimento de danos nas
masas forestais galegas.

Parcelas de mostraxe

2.1.2

II**

2.1.2/
2.2

* Común coa medida II.2.1.1.
** Común coa medida II.2.1.2.
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II.3.- PLAN ESTRATÉXICO PARA A PREVENCIÓN E DEFENSA
CONTRA INCENDIOS FORESTAIS DE GALICIA

Obxectivo programático
O presente programa deséñase co obxectivo de racionar a problemática dos incendios
forestais en Galicia, destacando o carácter estratéxico da prevención e a defensa contra un
problema endóxeno, de constante histórica, da comunidade. A riqueza natural de Galicia ponse
en perigo anualmente por mor dos incendios forestais, onde a intencionalidade é a causa
practicamente maioritaria (e, por tanto, un delito e un problema de orde público), destruíndo
contornas de gran importancia ecolóxica, paisaxística, social e económica.
O artigo 1 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de
Galicia establece como obxecto desta norma a defensa dos montes ou terreos forestais fronte
aos incendios e a protección das persoas e dos bens afectados polos mesmos, promovendo a
adopción dunha política activa de prevención coordinada de todas as administracións
públicas de acordo coa lexislación galega en materia de emerxencias, baseada en:
1) Actuar nos montes e áreas lindeiras mediante os tratamentos adecuados da biomasa
vexetal.
2) Compatibilizar e regular os aproveitamentos e transformacións do monte e zonas
agrarias lindeiras coa finalidade de evitar os incendios.
3) Establecer as condicións para a protección dos asentamentos rurais respecto dos
incendios forestais, no marco dunha política integral de desenvolvemento rural.
Este marco normativo expón claramente como principio a obrigación xeral de toda persoa
propietaria, arrendataria e usufrutuaria de terreos forestais e das zonas de influencia forestal,
así como titulares ou concesionarias de infraestruturas públicas situadas nos mesmos, de
manter estas zonas en condicións que contribúan a previr ou evitar os incendios forestais,
respectando especialmente as relativas á xestión da biomasa vexetal e as disposicións
referentes ás especies non permitidas nas redes de faixas de xestión de biomasa vexetal e de
ordenación das repoboacións forestais (artigo 3, Lei 3/2007). Esta obrigación reitérase na Lei
7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, onde se cita que é un deber específico dos
propietarios dos montes tomar as medidas preventivas e de control respecto de calquera tipo
de danos, principalmente contra os incendios forestais. A responsabilidade preventiva da
Administración fronte aos incendios céntrase exclusivamente naqueles terreos forestais de
titularidade da Xunta de Galicia ou de xestión pública (montes públicos ou montes privados
obxecto de convenio ou consorcio coa Administración forestal).
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En definitiva, a prevención e protección dos montes fronte aos incendios, mediante un uso
e xestión forestal que atenda ás prohibicións, limitacións e normas establecidas ao efecto, é
obrigación xeral da persoa titular, arrendataria, usufrutuaria ou cesionaria nos montes da
súa titularidade, xestión ou cesión. Pola súa banda, a extinción de incendios forestais, como
sistema de estrutura de base territorial, profesionalizada e integrada, está baixo o mando
único de Administración competente en materia forestal, a través dos órganos que se
especifiquen no Plan de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia
(PLADIGA).
Todas estas medidas deben situarse baixo a perspectiva da planificación territorial, non
como unha política ou estratexia illada de incendios forestais, de forma que será necesario
implicar a todas as Administracións públicas, a poboación en xeral e, aos propietarios forestais
en particular, entre outros (empresarios, etc.). Ademais, o desenvolvemento do presente
programa estratéxico apóiase e apoiará nos principios guía de toda acción encamiñada á loita
integral contra os incendios forestais no ámbito internacional, europeo e nacional.
Inclúense, por tanto, iniciativas, medidas e accións ou actuacións destinadas á planificación
das actuacións en terreos forestais para previr a produción de incendios forestais (minimizar a
ocorrencia e riscos dos incendios forestais) e para minimizar os danos derivados de
propagarse estes (evitar a propagación e reducir ao mínimo as consecuencias unha vez
declarado o incendio).

Iniciativas, medidas e accións ou actuacións
O obxectivo temático do programa articúlase en catro iniciativas, medidas e accións ou
actuacións en materia de conservación e mellora xenética forestal que se desenvolven nas
seguintes subseccións:

Plan estratéxico para a prevención e defensa contra incendios forestais de Galicia
1.- Plan de prevención e defensa contra incendios forestais do medio rural
1.1. Plan de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia (PLADIGA).
1.2. Plan de prevención e defensa contra os incendios forestais de distrito.
2.- Rede de infraestruturas preventivas de incendios forestais
2.1. Redes de defensa contra os incendios forestais de distrito.
3.- Desenvolvemento normativo en materia de incendios forestais
3.1. Revisión dos criterios para a ordenación preventiva do territorio forestal.
3.2. Requisitos, instalacións e equipamentos de áreas recreativas en zonas de alto risco de
incendio forestal.
3.3. Regulación de actividades de uso público no ámbito forestal.
3.4. Normas técnicas e funcionais para a realización de queimas agrícolas e forestais.
4.- Grupo de investigación de causas de incendios forestais e rexistro de investigacións de incendios
forestais.
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II.3.1.- Plan de prevención e defensa contra incendios forestais do medio rural
II.3.1.1.- Plan de prevención e defensa contra os incendios forestais de
Galicia (PLADIGA).
Antecedentes e xustificación
O problema dos incendios forestais en Galicia supón unha ameaza constante e moi grave para
os nosos recursos naturais e, polo tanto, constante e moi grave para a socioeconomía e o
medio da rexión. Aínda que o lume sempre estivo presente na nosa comunidade como
elemento modelador do territorio forestal, é necesario destacar o peso da intencionalidade
na súa orixe, en primeiro lugar, e a combinación dunha serie de problemas estruturais que
agravan este risco:






A crecente acumulación de biomasa nos montes que favorece a existencia de grandes
espazos forestais continuos con gran acumulación de material vexetal e sen os
elementos de fraccionamento do territorio necesarios para a frear o desenvolvemento
dos grandes incendios, principalmente vinculada ao abandono dos usos tradicionais
do sistema agrario galego.
O progresivo envellecemento da poboación rural e o consecuente despoboamento de
amplas zonas, principalmente interiores, de Galicia.
O paulatino crecemento de grandes núcleos urbanos, especialmente en zonas litorais
e o consecuente incremento da superficie da interfaz urbano-forestal
O incremento de temperaturas asociado ao cambio climático que aumentará as
condicións de seguía e aridez de rexión, co previsible escenario de incendios forestais
de gran virulencia e gran dimensión.

Ante esta perspectiva, é necesario establecer unha planificación rexional de prevención,
defensa e extinción contra os incendios forestais que, contendo unha avaliación da situación
pasada e actual, estableza os medios, as actuacións, os criterios técnicos e as directrices de
traballo que permitan á Administración competente a correcta prevención e defensa contra
incendios forestais. Noutras palabras, ademais de centrarse na extinción do lume en épocas
de maior risco, toda política de incendios forestais, a medio-longo, require unha planificación
integral de prevención e defensa dos espazos forestais, deseñando escenarios de futuro e
os plans de actuación e mellora que permitan previr e extinguir, en caso de incendio, da
maneira máis eficiente e eficaz.
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A loita contra incendios forestais non só require dispor dun dispositivo de extinción eficaz,
require de forma prioritaria evitar que os incendios se reduzan mediante a aplicación de
silvicultura preventiva nas nosas masas forestais. Como noutras rexións de España, as
melloras e investimentos realizados nos últimos anos en Galicia en materia de vixilancia e
extinción determinaron que a superficie afectada por incendios forestais sexa cada vez
menor, pero é necesario realizar os investimentos adecuados en prevención e xestión forestal
para loitar directamente contra o problema, as causas, dos incendios. As seguintes figuras
permiten visualizar as melloras continuas na eficacia do sistema operativo en prevención e
defensa contra incendios forestais de Galicia desde o ano de aprobación do Plan Forestal de
Galicia (1992), especialmente no tocante a superficie forestal afectada por este tipo de
sinistros.

Fonte: Plan de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais de Galicia (2015).

Número de incendios forestais. Galicia
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Fonte: Os incendios forestais en España (1989-2014). Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente.
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Superficie forestal afectada por incendios forestais. Galicia
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Fonte: Os incendios forestais en España (1989-2014). Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente.

Neste punto, é necesario matizar novamente, tal e como se indicou no obxectivo xeral do
presente programa, que a prevención e protección dos montes fronte aos incendios,
mediante un uso e xestión forestal que atenda ás prohibicións, limitacións e normas
establecidas ao efecto, é obrigación xeral da persoa titular, arrendataria, usufrutuaria ou
cesionaria nos montes da súa titularidade, xestión ou cesión. Pola súa banda, a extinción de
incendios forestais, como sistema de estrutura de base territorial, profesionalizada e
integrada, está baixo o mando único de Administración competente en materia forestal, a
través dos órganos que se especifiquen no Plan de prevención e defensa contra os incendios
forestais de Galicia (PLADIGA).
A planificación en materia de incendios forestais debe estar incluída na xestión forestal
propiamente dita, adaptando as actuacións e as melloras ás particularidades dos distintos
territorios de Galicia, especialmente naquelas parroquias e/ou municipios declarados Zonas
de Alto Risco de Incendio Forestal (ZAR) e, particularmente dentro das ZAR, nas Parroquias
de Alta Actividade Incendiaria (PAAI).

Obxecto
Actualización e revisión do plan autonómico da defensa e prevención dos incendios forestais
en Galicia, o Plan de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia
(PLADIGA), como referente estratéxico que organiza o sistema e define a visión, eixes,
obxectivos e accións prioritarios en materia de incendios forestais para a Comunidade,
segundo as características, problemática e necesidades asociadas.
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Descrición e criterios de aplicación das medidas
Tal e como indica o artigo 14 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os
incendios forestais, o Plan de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia
(PLADIGA) reflectirá a política e as medidas para a defensa dos terreos forestais e as áreas de
influencia forestal, englobando os plans de prevención, protección, sensibilización, vixilancia,
detección, extinción, investigación e desenvolvemento, soporte cartográfico, coordinación e
formación dos medios e axentes do servizo, así como unha definición clara de obxectivos e
metas a alcanzar, a programación das medidas e accións, o orzamento e o plan financeiro, así
como os indicadores da súa execución.
O PLADIGA deberá conter, así mesmo, as orientacións básicas a concretar nos plans dos
distritos, reflectíndose nos niveis subseguintes do plan (distrito, municipio e monte), e se
integrará no Plan especial de protección civil ante emerxencias por incendios forestais da
Comunidade Autónoma de Galicia, desenvolvendo a situación operativa 0 e 1 por incendios
forestais.
Este Plan, de vixencia anual, conterá unha avaliación da situación actual, proposta de
actuacións e definición de criterios técnicos que permitan á Administración competente a
prevención e defensa contra incendios forestais, así como as directrices de actuación nos
traballos de extinción. Os obxectivos xerais serán diminuír o número anual de incendios
forestais e reducir a superficie afectada polos mesmos, en caso de producirse. Estes
obxectivos desagregaranse en obxectivos desexables a perseguir nunha planificación a longo
prazo, de control ou seguimento decenal:
Parámetro
Nº de lumes (queimas, conatos e incendios)
Nº incendios (sup. forestal total queimada> 1
ha; sup. forestal arborada queimada> 0,5 ha)
Sup. forestal total queimada (ha)
Sup. forestal arborada queimada (ha)
% sup. forestal arborada queimada vs. sup.
forestal total queimada
Sup. forestal queimada total, arborada e
desarborada por lume (ha)
% nº conatos vs. nº total lumes
% nº lumes ≥ 25 ha vs nº total lumes

1990-1999
9.385

2000-2009
8.116

2010-2016
3.430

2020-2029
2.500

2030-2039
2.000

1.320

1.242

622

500

350

24.993,46
6.358,76

31.987,58
11.894,03

18.273,87
5.566,69

15.000
4.000- 5.000

10.000
2.000- 3.000

25,44

37,18

30,46

20,00

15,00

2,66- 0,68- 1,99

3,94- 1,47- 2,48

3,00-1,00-2,00

2,00-0,65-1,35

73,82
1,71

74,44
2,00

80,00
1,25

85,00
1,00

5,33- 1,623,71
71,52
2,86

Concretamente, en canto ao contido do PLADIGA, este recollerá a actualización das Zonas de
Alto Risco de incendio a nivel parroquia e concello de Galicia (Orde do 18 de abril de 2007 que
se zonifica o territorio en base a risco espacial de incendio forestal) e elaboración dos seus
respectivos plans específicos de defensa. O plan específico de defensa integrase no plan de
prevención e defensa contra os incendios forestais de distrito e que, como mínimo, terá en
conta (artigo 15, Lei 3/2007):
1) As medidas e traballos preventivos aplicables ás mesmas. Estes traballos preventivos
incluirán devasas, vías de acceso e puntos de auga que deben realizar as persoas
titulares dos montes da zona, así como os prazos e modalidades de execución, sen
prexuízo da colaboración coas administracións públicas.
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2) Os usos, costumes e actividades que poidan existir na zona e que se manifesten a
través da provocación reiterada de incendios ou do uso neglixente do lume.
3) El establecemento e dispoñibilidade de medios de vixilancia e extinción necesarios
para dar cobertura a toda a superficie forestal da zona, coas previsións para o seu
financiamento.
4) A regulación dos aproveitamentos e usos que poidan dar lugar a risco de lumes
forestais.
Ademais, tal e como indica o artigo 14.1 da Lei 3/2007, o PLADIGA englobará os plans de
prevención, protección, sensibilización, vixilancia, detección, extinción, investigación e
desenvolvemento, soporte cartográfico e formación dos medios e axentes do servizo.
Detallando o Plan de prevención e protección do PLADIGA, este recollerá posibles liñas de
axudas para a prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e
catástrofes en montes veciñais en man común e SOFOR, así como outras axudas para
fomento da silvicultura nos bosques no medio rural e mellora da súa resiliencia. Como política
a longo prazo, estas axudas deberán ter carácter permanente e estable, orientándose a
proxectos integrais bianuais e, en todo caso, vinculadas á existencia dun instrumento de
ordenación ou xestión forestal.
En relación co Plan de sensibilización continuarase coa programación anual de cursos de
formación dos membros do dispositivo de prevención e defensa contra incendios forestais,
aínda que é necesaria unha planificación previa e un seguimento/control da execución
posterior. Esta formación deberá completarse con:
1) Uso das tecnoloxías de información e comunicación nas tarefas de dirección e
coordinación da extinción.
2) Capacitación en prevención e defensa de incendios na interfaz urbano-forestal.
3) Uso de simuladores de comportamento e análise de incendios forestais para mellora
do deseño de labores preventivos e de extinción.
A mesma premisa (continuidade na programación anual existente no PLADIGA, planificación
previa e seguimento/control de execución) contemplarase para a información e divulgación
sobre valorización do monte, en xeral, e sobre os incendios forestais, en particular, no ámbito
escolar ou outros (sociedade, en xeral).
A estratexia galega de prevención e defensa contra incendios forestais de Galicia, executada
anualmente a través do PLADIGA, non deberá supor un incremento no orzamento
anualmente asignado á extinción, así como tampouco unha redución do operativo de
prevención e extinción: as directrices de traballo en materia de incendios forestais
fundamentaranse na contención do gasto público destinado a esta materia.
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Indicadores de seguimento
EIXE

MEDIDA

INDICADOR DE SEGUIMENTO

UNIDADE

II

3.1.

Actualización e revisión do Plan de prevención e
defensa contra os incendios forestais de Galicia
(PLADIGA).

Documento técnico

II

3.1.

Plans específicos de defensa en Zonas de Alto Risco
(ZAR)

Nº de plans
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II.3.1.2.- Plan de prevención e defensa contra incendios forestais de distrito
Antecedentes e xustificación
Os incendios forestais en Galicia constitúen un dos principais problemas estruturais,
socioeconómicos e ambientais da rexión, debido tanto á súa extensión, frecuencia como
intensidade. Os incendios forestais en Galicia son, inexcusablemente, un problema de
máxima prioridade para a Administración autonómica que, a través do Plan de prevención e
defensa contra incendios forestais de Galicia (PLADIGA), trata de liquidalos ou corrixidos
mediante a elaboración de instrumentos operativos, os denominados Plans de Prevención e
defensa contra incendios forestais de distrito.
Tal e como define a Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios
forestais no seu artigo 2, o distrito forestal configúrase como a unidade administrativa, baixo
dependencia orgánica e funcional da Dirección xeral competente en materia forestal, que
organiza no territorio galego os servizos de prevención e extinción de incendios forestais. Os
dezanove distritos forestais de Galicia acoutan, por tanto, os distintos traballos, actuacións,
infraestruturas e obras, entre outros, en materia de prevención, defensa e extinción a
desenvolver segundo a vulnerabilidade de cada territorio.
A ferramenta que recolle as premisas anteriores son o Plan de prevención e defensa contra
os incendios forestais de distrito, como instrumentos que desenvolvesen territorialmente o
PLADIGA, é dicir, facilitan un marco de referencia para levar a cabo a prevención, defensa e
extinción de incendios forestais a escala de distrito forestal, adecuado ás características,
problemática e necesidades na materia de cada territorio forestal, minimizando o número de
incendios e as superficies afectadas polos mesmos.

Obxecto
Revisión e actualización dos plans da defensa e prevención dos incendios forestais dos
distritos forestais de Galicia, los Planes de prevención e defensa contra os incendios forestais
de distrito como instrumentos que desenvolven as orientacións básicas previstas na
planificación establecida no Plan de prevención e defensa contra os incendios forestais de
Galicia, concretando a estratexia de distrito.

Descrición e criterios de aplicación das medidas
Tal e como indica o artigo 13 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os
incendios forestais, a clasificación e organización das accións e obxectivos definidos no Plan de
prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia (submedida II.3.1.1) a escala de
distrito realizarase a través do plan a nivel de distrito forestal.
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Por tanto, os Plans de prevención e defensa contra os incendios forestais de distrito
conterán as accións necesarias para a defensa contra incendios forestais e, más allá das
accións de prevención e outras medidas previstas en materia de emerxencias, inclúen a
previsión e a programación integrada das intervencións das diferentes entidades implicadas
no operativo contra incendios forestais (artigo 15.3, Lei 3/2007).
Os Plans de prevención e defensa contra incendios forestais de distrito deberán conter ou
analizar, ademais dos puntos anteriormente citados:
1) Problemas socioeconómicos que poidan existir na zona e que se manifesten a través
da provocación reiterada de incendios ou do uso neglixente do lume, así como a
determinación das épocas do ano de maior risco de incendios forestais.
2) Os traballos de carácter preventivo que resulte necesario realizar, incluíndo os
tratamentos silvícolas que procedan, áreas devasas, vías de acceso e puntos de auga
que deban realizar os propietarios dos montes da zona, así como os prazos de
execución.
3) Así mesmo, conterá as modalidades de execución dos traballos en función do estado
legal dos terreos, xa sexa mediante convenios, acordos, cesión temporal dos terreos á
Administración, axudas ou subvencións ou, no seu caso, a través da execución
subsidiaria pola Administración.
4) O establecemento e dispoñibilidade dos medios de vixilancia e extinción necesarios
para dar cobertura a toda a superficie forestal da zona, coas previsións para o seu
financiamento.
5) A regulación dos usos que poidan dar lugar a risco de incendios forestais.
En coordinación coa previsible revisión ou actualización da orde de zonificación do territorio
en base ao risco espacial de incendio forestal do presente eixe (submedida II.3.1.1), para cada
unha das zonas de alto risco de incendio (ZAR) elaborarse un plan específico de defensa, que
se integrará no plan de prevención e defensa contra os incendios forestais de distrito (artigo
15.7, Lei 3/2007).
En devanditos plans de distrito, a Administración competente poderá recoller e aplicar
programas especiais de intervención para áreas forestais contiguas a infraestruturas de
elevado valor estratéxico e para áreas forestais estratéxicas de elevado valor, de acordo co
establecido nos plans de ordenación de recursos forestais (medida V.2.1). Igualmente, nos
plans de prevención e defensa contra os incendios forestais de distrito poderán establecerse
zonas de actuación preferente aos efectos de prevención de incendios, para cuxa xestión
poderán concertarse convenios de colaboración coa propiedade ou axudas específicas (artigo
15.7, Lei 3/2007).
Os Plans de prevención e defensa contra os incendios forestais de distrito formarán parte dos
Plans de Ordenación dos Recursos Forestais (PORF) a escala distrito.
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Finalmente, cítase que a presente medida atenderá exhaustivamente ao disposto na Lei
4/2015, do 17 de xuño, de mellora da estrutura territorial agraria de Galicia en conto á
declaración de perímetros abandonados de leiras de vocación agraria por parte do órgano
superior competente en materia de agricultura cando concorran dúas situacións vinculadas co
risco de incendios forestais:
a) Poidan supor risco de incendios forestais, ben pola non aplicación ou ineficacia das
medidas contidas nos correspondentes plans de xestión ou de ordenación forestal,
ben pola inexistente xestión da biomasa ou ben polas reiteradas neglixencias no uso
do lume en prácticas de xestión agroforestal ou doutros conflitos que deviñeron na
reiteración de incendios nesas zonas, co consecuente perigo para as áreas habitadas
próximas a esas zonas.
b) Que sexan obxecto de incendios co consecuente perigo para as áreas habitadas
próximas ás zonas queimadas.

Indicadores de seguimento
EIXE

MEDIDA

INDICADOR DE SEGUIMENTO

UNIDADE

II

3.1

Elaboración de Plans de Prevención e defensa
contra incendios forestais de distrito

Documento técnico
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II.3.2.- Rede de infraestruturas preventivas de incendios forestais
II.3.2.1.- Redes de defensa contra os incendios forestais de distrito
Antecedentes e xustificación
A Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia,
define rede de faixas de xestión de biomasa como o conxunto de parcelas lineais do
territorio estratexicamente situadas, onde se garante o control e a eliminación total ou parcial
da biomasa forestal, mediante técnicas silvícolas idóneas, co obxectivo principal de reducir o
risco de incendio (artigo 2, Lei 3/2007).
Buscando a ruptura da continuidade horizontal e vertical da biomasa presente, a definición
e xestión destas faixas responderá á función prioritaria de protección dos núcleos poboacións,
as infraestruturas, os equipamentos sociais, as zonas edificadas, os parques e os polígonos
industriais. O artigo 20 da Lei 3/2007 clasifica estas infraestruturas lineais de prevención e
defensa en:
1) Rede primaria de faixas de xestión de biomasa a incorporar nos plans de prevención
e defensa contra os incendios forestais de distrito e formada polas infraestruturas
lineais situadas ao longo de:
a) Rede de autoestradas, autovías, corredores, vías rápidas e estradas convencionais.
b) Rede de infraestruturas ferroviarias.
c) Rede de liñas de transporte e distribución de enerxía eléctrica e de gas natural.
2) Rede secundaria de faixas de xestión de biomasa a definir nos correspondentes
plans municipais de prevención e defensa contra os incendios forestais e incorporados
nos plans de prevención e defensa contra os incendios forestais do distrito.
3) Rede terciaria de faixas de xestión de biomasa a definir nos correspondentes plans
de prevención e defensa contra os incendios forestais do distrito que, en todo caso,
actualizaranse coas infraestruturas preventivas contempladas nos proxectos de
ordenación ou xestión forestal no ámbito do correspondente distrito (artigo 21 bis, Lei
3/2007).
As persoas responsables da xestión desta rede de faixas e, polo tanto, da prevención de
incendios forestais, son as persoas titulares do dereito de propiedade ou de
aproveitamento sobre os terreos forestais ou zonas de influencia forestal nos que ostenten os
seus dereitos para as redes primarias, secundarias e terciarias de xestión de biomasa, así como
as administracións, entidades ou sociedades que tivesen encomendada a competencia
sobre a xestión, ou cedida esta en virtude dalgunha das formas previstas legalmente, das vías
de comunicación e liñas de transporte de enerxía eléctrica das redes primarias de xestión de
biomasa e nas vías e camiños forestais nas redes terciarias de xestión de biomasa.
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Obxecto
Desenvolvemento do articulado da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os
incendios forestais de Galicia, en canto a elaboración dun inventario da rede de faixas de
xestión de biomasa forestal como competente básico das redes de defensa contra os
incendios forestais en Galicia (artigos 20- 23, Lei 3/2007). O desenvolvemento desta rede de
faixas incluirá, consecuentemente, unha rede de distancias estratéxicas das masas forestais
a outros terreos, construcións, instalacións e infraestruturas (artigo 68 de Lei 7/2012, do 28 de
xuño, de montes de Galicia).

Descrición e criterios de aplicación das medidas
En cumprimento dos preceptos establecidos na Lei 3/2007, será necesario definir e executar as
barreiras físicas de defensa contra o lume para apoiar a prevención e defensa contra incendios
forestais en Galicia en aras de establecer, xunto con outras infraestruturas, equipamentos e
medidas ou accións, as condicións adecuadas para a protección dos recursos forestais e dos
asentamentos poboacionais con respecto aos incendios forestais no marco dunha política
integral de desenvolvemento rural.
Estas redes serán recollidas nos correspondentes plans de prevención e defensa contra os
incendios forestais do distrito e no Sistema de prevención e defensa contra incendios
forestais de Galicia, como conxunto de medidas e accións dirixidas á prevención e protección
do monte contra este tipo de desastres. Como establece o artigo 4.3 da Lei 3/2007, a
Administración competente en materia forestal manterá e levará un Rexistro cartográfico e
informático das redes de defensa contra os incendios forestais dos distritos onde,
inescusablemente estarán definidas as distintas redes de faixas de xestión de biomasa.
Para garantir o cumprimento da normativa reguladora de incendios forestais e,
particularmente, o plan preventivo e de defensa a nivel de municipio e de distrito forestal, a
Administración competente colaborará coas entidades locais e cos propietarios ou xestores de
montes para a execución das tarefas de prevención na rede de faixas nos termos establecidos
na Lei 3/2007. O plan da defensa fronte aos incendios forestais deberá formar parte dos plans
de ordenación dos recursos forestais (medida V.2.1).
O acceso e consulta da cartografía e información anexa da rede de faixas será facilitada pola
Administración competente de acordo co previsto na Lei 19/2013, de 9 de decembro, de
transparencia, acceso á información pública e bo goberno e no resto do Ordenamento xurídico,
salvo aqueles datos de carácter persoal que figuren nos arquivos administrativos para
protección da seguridade e confidencialidade dos cidadáns (Lei Orgánica 15/1999, de 13 de
decembro, de protección de datos de carácter persoal). Así mesmo, estableceranse
procedementos de información á poboación para coñecemento de todo o relativo á
localización, xestión e planificación destas redes, incluíndose campañas de sensibilización en
materia de incendios forestais en xeral.
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Este inventario de redes de xestión de biomasa será completado progresivamente con outros
compoñentes da rede defensa contra os incendios forestais do distrito: rede viaria forestal,
rede de puntos de auga, rede de vixilancia e detección de incendios forestais, e outras
infraestruturas de apoio á extinción.

Indicadores de seguimento
EIXE

MEDIDA

INDICADOR DE SEGUIMENTO

UNIDADE

II

3.2.

Elaboración dun inventario da rede de faixas de
xestión de biomasa forestal.

Nº faixas inventariadas
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II.3.3.- Desenvolvemento normativo en materia de incendios forestais
II.3.3.1.- Revisión dos criterios para a ordenación preventiva do territorio
forestal
Antecedentes e xustificación
A planificación estratéxica das actuacións de prevención de incendios en terreos forestais
establecidas no Plan de prevención e Defensa contra Incendios Forestais de Galicia
(PLADIGA), desenvolvidas e implementadas nos correspondentes plans de prevención e
defensa contra os incendios forestais do distrito (estes últimos, recollidos nos plans de
ordenación dos recursos forestais), tamén deberá executarse a nivel local a través do plan
municipal de prevención e defensa contra os incendios forestais, plans integrados nos plans
municipais de emerxencias.
Por tanto, no marco da planificación do territorio e da xestión forestal sustentable, a
planificación preventiva do territorio forestal e a regulación de usos e actividades susceptibles de
orixinar incendios forestais tamén é desempeñada polas entidades locais a través dos Plans
municipais de prevención e defensa contra os incendios forestais.
Aínda que o contido do plan de defensa fronte aos incendios forestais a nivel autonómico e de
distrito recóllense claramente na Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa dos incendios
forestais en Galicia (artigos 14 e 15, respectivamente), os Plans de prevención e defensa
contra os incendios forestais de municipio deben ser obxecto de desenvolvemento por parte
da Administración competente co fin de alcanzar unha planificación e ordenación preventiva
única e perfectamente incardinada na estratexia rexional de protección e defensa contra o
risco de incendios forestais (artigo 16, Lei 3/2007).

Obxecto
Desenvolvemento regulamentario dos criterios para a ordenación preventiva do territorio
forestal e a súa aplicación nos instrumentos de ordenación ou xestión forestal en Galicia de
acordo aos preceptos da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa dos incendios
forestais en Galicia (artigo 24).
Esta medida suporá o desenvolvemento da Orde pola que se establece a estrutura dos Plans de
prevención e defensa contra os incendios forestais de municipio, así como a modificación da
Orde do 31 de xullo de 2007 establece os criterios para a xestión da biomasa vexetal.
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Descrición e criterios de aplicación das medidas
Toda política de éxito na prevención de incendios forestais debe fundamentarse na redución
do número de incendios e a minimización da superficie afectada polos mesmos. Para iso, a
Administración competente conta, de acordo co establecido na lexislación galega de
emerxencia, dun plan autonómico (Plan de prevención e defensa contra os incendios
forestais de Galicia), de plans a nivel de distrito forestal (Plan de prevención e defensa contra
os incendios forestais de distrito) e de plans a nivel municipal (Plan de prevención e defensa
contra os incendios forestais de municipio).
Os Plans de prevención e defensa contra os incendios forestais de municipio incluirán, en todo
caso, a rede das pistas, viais, camiños, estradas e montes de titularidade municipal e a
definición das redes de faixas secundarias, así como a análise da propiedade destas redes de
faixas. Poderán incluír ordenanzas de prevención de incendios concordantes co obxecto da
presente lei en solo urbano, núcleo rural e urbanizable delimitado situado a menos de 400
metros do monte.
Completando a presente medida estudarase a posibilidade de modificar ou actualizar os
criterios xerais e complementarios da xestión da biomasa vexetal a cumprir na rede de
faixas de xestión de biomasa, especialmente nas redes secundarias.
Finalmente, cítase que a presente medida atenderá exhaustivamente ao disposto na Lei
4/2015, de 17 de xuño, de mellora da estrutura territorial agraria de Galicia en conto á
declaración de perímetros abandonados de leiras de vocación agraria por parte do órgano
superior competente en materia de agricultura cando concorran dúas situacións vinculadas co
risco de incendios forestais:
a) Poidan supor risco de incendios forestais, ben pola inaplicación ou ineficacia das
medidas contidas nos correspondentes plans de xestión ou de ordenación forestal,
ben pola inexistente xestión da biomasa ou ben polas reiteradas neglixencias no uso
do lume en prácticas de xestión agroforestal ou doutros conflitos que deviñeron na
reiteración de incendios nesas zonas, co consecuente perigo para as áreas habitadas
próximas a esas zonas.
b) Que sexan obxecto de incendios co consecuente perigo para as áreas habitadas
próximas ás zonas queimadas.

Indicadores de seguimento
EIXE

MEDIDA

INDICADOR DE SEGUIMENTO

UNIDADE

II

3.3.

Desenvolvemento regulamentario de criterios para
ordenación preventiva do territorio forestal

Documento técnico e/ou
aprobación de
normativa
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II.3.3.2.- Requisitos, instalacións e equipamentos de áreas recreativas en
zonas de alto risco de incendio forestal
Antecedentes e xustificación
Os montes forman parte do patrimonio natural e a súa conservación debe entenderse como
un equilibrio entre o interese por preservar os valores naturais que albergan e a súa utilización
racional por parte dos cidadáns. Esta afirmación afiánzase co incremento paulatino da presión
sobre os montes como espazos de lecer e esparexemento por parte da poboación como forma
consolidada de achegarse á natureza e de gozar do diverso patrimonio natural.
Ante a demanda crecente do uso público dos montes ou terreos forestais por parte da
cidadanía resulta imprescindible garantir que este uso e o resto de actividades nestes espazos
realícense de acorde aos principios de conservación e sustentabilidade, xunto co respecto á
propiedade privada, de inescusable representatividade no monte galego.
Por tanto, a presente medida regulará as instalacións recreativas situadas nos montes ou
terreos forestais de Galicia, incluíndo as actividades prohibidas e permitidas e as medidas
preventivas necesarias para o desenvolvemento das mesmas. Farase especial fincapé á
regulación de instalacións recreativas en Zonas de Alto Risco de Incendio, como materia de
desenvolvemento regulamentario segundo a Lei 3/2007 (artigo 36.4) demandado polo Grupo
de Traballo para a 1ª Revisión do Plan.

Obxecto
Desenvolvemento regulamentario dos requisitos, instalacións e equipamentos específicos
para a construción e uso de áreas recreativas, especialmente aquelas incluídas en Zonas de
Alto Risco de Incendios, e a súa aplicación nos instrumentos de ordenación ou xestión forestal
en Galicia de acordo aos preceptos da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa dos
incendios forestais en Galicia (artigo 36).

Descrición e criterios de aplicación das medidas
O uso público que regulará este decreto ou orde fará referencia aos requisitos do conxunto de
equipamentos e instalacións existentes ou de nova creación en áreas recreativas, existentes
ou de nova creación, a disposición de calquera potencial usuario. O obxecto desta norma será
achegar os valores naturais e culturais dos terreos forestais aos posibles visitantes, de forma
ordenada e segura, garantindo a conservación e difusión de tales valores (concienciación
social sobre os valores ecolóxicos ou ambientais, culturais, económicos, etc.).
A regulación será preferente nos terreos forestais incluídos en Zonas de Alto Risco de
Incendio, definidas estas como superficies onde se recoñece como prioritaria a aplicación de
medidas máis rigorosas de defensa contra os incendios forestais ante o elevado risco de
incendio, pola especial frecuencia ou virulencia dos incendios forestais ou pola importancia
dos valores ameazados (artigo 11.2 da Lei 3/2007).
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A presente norma poderá regular, ademais, o fluxo do uso recreativo do monte, para evitar
unha presenza incontrolada e dispersa no medio forestal, así como tamén para satisfacer aos
diferentes tipos de visitantes e excursionistas que demandan distintos niveis de servizos nos
montes.
A Administración competente poderá establecer prohibicións ou restricións específicas
respecto de determinadas actividades en devanditas áreas recreativas ou outras zonas
(medidas preventivas no uso de grelladas), así como a aprobación (permiso) de autorizacións
ou concesións para determinados usos ou actividades concretas.
Contemplarase que a circulación e o aparcadoiro de vehículos non poderán realizarse fóra dos
viarios forestais acondicionados para tal fin (actividade recreativa).
Así mesmo, poderá regular a normalización de distintas infraestruturas vinculadas ás áreas
recreativas, como a sinalización de carreiros ou itinerarios naturais ou a creación de zonas
de acampada autorizada de carácter educativo e social, entre outros.
Indicarase a distinción entre montes públicos e montes privados onde, neste último caso, o
acceso de visitantes só se podería realizar si o autoriza expresamente o propietario ou xestor.

Indicadores de seguimento
EIXE

MEDIDA

INDICADOR DE SEGUIMENTO

UNIDADE

II

3.3.

Desenvolvemento regulamentario dos requisitos,
instalacións e equipamentos específicos para a
construción e uso de áreas recreativas,
especialmente en ZAR e das actividades ou servizos
en montes ou terreos forestais.

Documento técnico e/ou
Aprobación normativa
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II.3.3.3.- Regulación de actividades de uso público no ámbito forestal
Antecedentes e xustificación
A conservación e defensa dos montes ou terreos forestais, como parte do patrimonio natural
galego, debe de establecerse cun equilibrio entre o seu uso e goce racional por parte da
cidadanía en xeral e o interese superior da súa conservación e defensa, sempre co respecto á
propiedade privada.
En coherencia coa o artigo 54 bis da Lei 43/2003, do 21 de novembro, de montes, a presente
medida pretende regular o acceso público aos montes, facendo fincapé nas actividades con
vehículos a motor neste espazo. Segundo esta norma estatal, será a Administración
autonómica forestal quen regulará as condicións en que se permite a circulación de vehículos
a motor por pistas forestais situadas fóra da rede de estradas e a través de terreos forestais,
fóra dos viarios existentes para tal fin.
En concreto, a Lei 7/2012 establece no seu articulado que a celebración de actos, incluíndo os
deportivos a motor, que leven unha afluencia de público indeterminada ou extraordinaria,
ou de actividades relacionadas co tránsito motorizado, deberá desenvolverse
ordenadamente no marco da lei, estando suxeitos ao disposto no correspondente
instrumento de planificación, ordenación ou xestión (artigo 88.2, Servizos do monte).

Obxecto
Desenvolvemento regulamentario das actividades ou servizos en montes ou terreos forestais
que determinen unha afluencia de público indeterminada ou extraordinaria, vinculadas ou
non ao tránsito motorizado, e a súa aplicación nos instrumentos de ordenación ou xestión
forestal en Galicia de acordo aos preceptos da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia
(artigo 88).
Regulación mediante Orde do uso social de e acceso público a estes espazos de forma
racional e controlada, en coherencia aos principios de conservación, fomento e
sustentabilidade dos montes e espazos naturais.

Descrición e criterios de aplicación das medidas
Particularmente, regularanse as actividades ou deportes con vehículos a motor nos montes
fóra da rede de estradas de uso público aos efectos previstos na lexislación urbanística, isto é,
campo a través, por pistas agroforestais, carreiros, devasas ou vías de saca de madeira.
Poderase restrinxir ou prohibir o tránsito de visitantes e vehículos a motor nos montes, por
razóns de seguridade (particularmente, en materia de incendios forestais), interese ou
utilidade pública ou protección de ecosistemas sensibles ou especies ameazadas, ou cando
poida afectar á protección, conservación ou restauración dos montes.
Contemplarase a protección específica para as pistas e sendas forestais tendo en conta a súa
gran importancia para a conservación do monte.
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O tránsito e circulación, de forma aberta con vehículo a motor fóra das pistas deberá ser
autorizado polo órgano competente e aceptado polos titulares ou xestores, ademais de ser
conforme á adecuación do viario, á correcta sinalización do acceso, á asunción do
mantemento e á responsabilidade civil por danos e prexuízos relacionados co acceso ou
tránsito.
Preverase que as actividades deportivas de vehículos teñan que observar unha serie de
limitacións en canto a velocidade, fianza e itinerarios autorizados.
Indicarase a distinción entre montes públicos e montes privados onde, neste último caso, o
acceso de visitantes só se podería realizar si o autoriza expresamente o propietario ou xestor.
Esta medida poderá incluír aquelas disposicións necesarias para o uso e xestión racional
(sustentable) dos denominados montes periurbanos, tal e como se definen no artigo 8 da Lei
7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia.

Indicadores de seguimento
EIXE

MEDIDA

INDICADOR DE SEGUIMENTO

UNIDADE

II/V*

3.3./2.2.

Desenvolvemento regulamentario das actividades
ou servizos en montes ou terreos forestais. Uso
social e acceso público.

Documento técnico e/ou
Aprobación normativa

* Común coa medida V.2.2.
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II.3.3.4.- Normas técnicas e funcionais para a realización de queimas
agrícolas e forestais
Antecedentes e xustificación
O Título V a Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de
Galicia regula o uso daquelas actividades nas que se emprega o lume en orde a atenuar as
accións que leven maior risco de produción de incendios forestais, onde particularmente os
artigos 34 e 35 reúnen as comunicacións e autorizacións de queimas de restos agrícolas e
forestais, e as autorizacións de queimas controladas.
Á súa vez, este réxime de comunicacións e autorizacións administrativas de queimas
desenvólvese actualmente por o Decreto 105/2006, do 22 de xuño, polo que se regulan medidas
relativas á prevención de incendios forestais, á protección dos asentamentos no medio rural e á
regulación de aproveitamentos e repoboacións forestais, decreto parcialmente derrogado polo
Decreto 50/2014, de 10 de abril, polo que se regulan os aproveitamentos madeireiros e leñosos, de
cortiza, de pastos e micolóxicos en montes ou terreos forestais de xestión privada na Comunidade
Autónoma de Galicia e o contido, organización e funcionamento do Rexistro de Empresas do
Sector Forestal.
En orde a facilitar a compresión da normativa reguladora de queimas en Galicia e acabar coa
dispersión lexislativa xerada pola multiplicidade de diversos textos, é necesario elaborar e
aprobar un texto normativo que aglutine e normalice as normas vixentes sobre queimas en
Galicia (regularizar, aclarar e harmonizar os textos).

Obxecto
Revisión ou adaptación da normativa reguladoura da realización de queimas controladas en
terreos agrícolas e forestais e zonas de influencia forestal, así como as normas técnicas e
funcionais para a súa realización, e a queima de restos agrícolas amoreados en terreos
agrícolas e naqueles terreos situados nas zonas de influencia forestal.

Descrición e criterios de aplicación das medidas
Revisión e/ou actualización do Decreto 105/2006, de 22 de xuño, polo que se regulan medidas
relativas á prevención de incendios forestais, á protección dos asentamentos no medio rural e á
regulación de aproveitamentos e repoboacións forestais.

Indicadores de seguimento
EIXE

MEDIDA

INDICADOR DE SEGUIMENTO

UNIDADE

II

3.3.

Revisión ou adaptación da normativa reguladora da
realización de queimas controladas en terreos
agrícolas e forestais e zonas de influencia forestal,
así como as normas técnicas e funcionais para a súa
realización.

Nº instrumentos
regulamentarios
revisados/adaptados
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II.3.4.- Grupo de investigación de causas de incendios forestais e rexistro de
investigacións de incendios forestais
Antecedentes e xustificación
A correcta xestión dos recursos forestais de Galicia require persoal adecuadamente formado
en materia de investigación de incendios forestais, persoal que dispoña de coñecementos
sobre o territorio forestal, o armazón rural e a socioloxía da rexión. A pesar de que os
membros dos servizos de prevención e extinción de incendios forestais en Galicia conviven,
case a diario en época estival, cos incendios, este servizo debe incorporar medios específicos
de investigación.
Sen estudar exhaustivamente as causas e circunstancia que desencadean os incendios
forestais, non se poderán tomar as adecuadas medidas para a súa prevención, así como
tampouco as técnicas de protección e extinción máis adaptadas. Determinar por que ocorre
un incendio, aínda nos casos en que as perdas sexan mínimas, é fundamental para poder
realizar estudos preventivos que mitiguen os seus efectos. Esta afirmación adquire maior
peso nunha rexión como Galicia, onde a problemática ambiental e socioeconómica dos
incendios forestais é un feito recorrente ano tras ano.
En consecuencia, segundo as análises e diagnósticos cualitativos realizados sobre a
causalidade dos incendios forestais en Galicia, e tendo en conta a demanda efectuada polo
Grupo de Traballo nas súas directrices para 1ª Revisión do Plan Forestal de Galicia, é necesario
desenvolver un sistema eficaz de investigación de causas de incendios forestais e
persecución dos incendiarios.

Obxecto
Disposición de persoal especializado en materia de investigación de incendios forestais en
Galicia para unha adecuada vixilancia, detección e investigación de incendios forestais na
comunidade. Ademais, de conformidade coa disposición adicional segunda da Lei 3/2007, do 9
de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, aos efectos de poder
intervir adecuadamente na investigación específica das causas dos incendios forestais, a
Administración forestal deberá crear un rexistro actualizado onde consten todas as
investigacións iniciadas por axentes da autoridade pola provocación ou tentativa de
provocación de incendios forestais

Descrición e criterios de aplicación das medidas
A investigación de incendios forestais en Galicia precisará dun equipo operativo, atendendo á
multiplicidade de fenómenos e causas determinantes. Este equipo, de ámbito rexional, será
apoiado por dous axentes facultativos ambientais ou axentes forestais por distrito co
obxectivo de reforzar a vixilancia e acoutar á actividade criminal incendiaria (Brigadas de
Investigación de Incendios Forestais, BIIF).
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A formalización dun corpo profesional de técnicos de investigación de causas de incendios
partirá da formación nas actividades necesarias para determinar o inicio e causas orixinarias
dos incendios forestais, así como a redacción dos informes correspondentes. Ademais, será
necesario dotar a este equipo de equipos, ferramentas e medios necesarios para os labores de
investigación (localización do punto de inicio, avaliación de evidencias, revisión de probas,
entrevistas a testemuñas, etc.).
Incrementarase os esforzos destinados a procurar unha mellor definición de a intencionalidade
e motivación dos lumes forestais, de modo que achegue unha mellora real na consecución de
probas xustificables ante un xuíz, a persecución e detención dos incendiarios, concentrando os
recursos principalmente nas áreas de alta conflitividade. Para iso, proponse:
1) Colaboración activa e coordinada entre técnicos e axentes forestais (ou facultativos
ambientais) con Corpos e Forzas de Seguridade do Estado (CFSE). Considérase
fundamental a implicación e colaboración de ambos.
2) Formación adecuada de técnicos e axentes forestais encargados da investigación.
3) Desenvolvemento territorial periférico dos equipos de investigación de incendios
forestais, conseguindo un mínimo de 2 axentes asignados por distrito forestal.
Concentración de recursos en zonas conflitivas segundo a súa causalidade e
ocorrencia de sinistros.
4) Mellora dos métodos de valoración dos danos producidos e os sistemas de
identificación dos afectados.
5) Normalización das indemnizacións a pagar nos procedementos xurídicos.
6) Dispoñibilidade de información existente no Rexistro de Pastoreo e outras actividades
económicas que se realicen na zona e requiran a autorización / cesión da propiedade.
7) Seguimento de zonas afectadas tras incendio forestal.
Ademais, tal e como indica o artigo 48.8 da Lei 3/2007, tras a finalización dun incendio forestal
procederase, en función dos medios dispoñibles, á investigación de causas, ao obxecto de
establecer as circunstancias en que se produciu e identificar e sancionar á persoa responsable
do seu autoría. A investigación debe servir tamén para establecer as medidas preventivas para
evitar os incendios.
Os datos recolleitos serán almacenados no Rexistro administrativo de Investigacións en
materia de incendios forestais de Galicia, independentemente da inclusión no rexistro
cartográfico e informático das superficies queimadas no Sistema administrativo de xestión
de incendios forestais.
A presente medida establecerá as disposicións relativas á estrutura, funcionamento,
comunicacións e xestión do Rexistro administrativo de Investigacións en materia de
incendios forestais de Galicia: obxecto e natureza do rexistro; órganos e atribucións; acceso,
mantemento e funcionamento; ficheiro individualizado de comunicación con contidos de
campos; rectificacións de erros ou nova información; principios de colaboración
interadministrativa.
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Indícase que, completando e complementando as labores desenvolvidos por persoal dos
distritos forestais e, en particular, das Brigadas de Investigación de Incendios Forestais (BIIF),
estimarase a posible creación de Brigadas de Investigación de Incumprimentos Preventivos
(BIIP) por distrito. Estas últimas brigadas, cada unha formada por dous axentes facultativos
ambientais ou axentes forestais, asumirán as funcións de policía administrativa e custodia do
terreo forestal aos efectos das obrigacións establecidas na Lei 3/2007 en canto a xestión da
biomasa nas redes de faixas de xestión e ás limitacións e/ou prohibicións estipuladas na Lei
7/2012 no referente á legalidade das masas forestais (distancias, forestacións en terras
agrícolas, etc.).

Indicadores de seguimento
EIXE

MEDIDA

INDICADOR DE SEGUIMENTO

UNIDADE

II

3.4.

Reforzar a vixilancia e acoutar á actividade criminal
incendiaria (Brigadas de Investigación de Incendios
Forestais, BIIF).

Nº brigadas creadas

II

3.4.

Regulación do Rexistro administrativo de
investigacións en materia de incendios forestais de
Galicia

Documento técnico
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EIXE III: DINAMIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DO
MONTE E DA PROPIEDADE FORESTAL GALEGA PARA A
súa INCORPORACIÓN Á ECONOMÍA VERDE
As favorables condicións bioclimáticas que goza o monte galego para o crecemento e
desenvolvemento arbóreo proporcionan un elevado potencial de produción forestal que
superan a capacidade doutros países europeos como Francia, Austria, Alemaña, Suecia,
Finlandia ou Rusia, incluso a veciña Portugal, consideradas unhas potencias en Europa e o
mundo polo seu elevado nivel de produción forestal, entre outras razóns, porque dispoñen
dunha estrutura organizada da propiedade forestal para procurar unha xestión ordenada,
sustentable e eficiente dos seus recursos forestais, da provisión e comercialización de
produtos forestais que lles permita mellorar a súa oferta e estimular a demanda e o consumo
de produtos ecolóxicos procedentes de recursos naturais renovables que albergan os bosques.
Con todo, o panorama do monte galego en boa parte abandonado ou improdutivo e escasa
eficiencia no aproveitamento de recursos forestais, cun elevado minifundismo e
descoñecemento da propiedade forestal particular, que favorecen o absentismo para a
posta en produción dos terreos forestais, problema que tamén afecta a parte dos montes
veciñais en man común, unido ao envellecemento e o despoboamento do medio rural, son
factores que en conxunto fan que a produtividade do monte e a rendibilidade da propiedade
forestal en Galicia atópese moi por baixo das súas posibilidades, prexudicando un mellor
desenvolvemento socioeconómico sustentable do sector forestal galego.

Finalidade e obxectivos.
A finalidade destes eixes é adoptar as medidas estruturais e dinamizadoras, para o monte e
para a propiedade forestal galega, necesarias para procurar actividades económicas
produtivas que xeren rendas e emprego no medio rural, contribuíndo á fixación da poboación
rural, á conservación e mellora do ambiente e ao desenvolvemento socioeconómico sustentable
do sector forestal galego para a súa incorporación á bioeconomía verde baixa en carbono, á
economía circular e as enerxías renovables, ao consumo responsable de produtos forestais e a
construción sustentable de madeiras como produto ecolóxico e recurso natural renovable.
Trátase de inculcar unha cultura forestal asociativa e solidaria que outorgue o aceno de
identidade e a marca de calidade que corresponde ao monte galego e aos propietarios
forestais para pór en valor a riqueza forestal de Galicia máis acorde coas súas capacidades
potenciais, para ocupar o lugar que lle corresponde ao sector forestal como valor estratéxico
de Galicia que goce duns espazos e recursos forestais que ocupan máis de dous terzos do seu
territorio. A tales fins, preténdense alcanzar dous grandes obxectivos programáticos:
Procurar a promoción e desenvolvemento duna cultura forestal asociativa para optimizar
a xestión e a produtividade do monte e a comercialización de produtos forestais.
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Desenvolver un plan de mobilización de terras e recursos forestais para a posta en valor
do monte: concentración e dinamización da propiedade forestal.
Para conseguir tales obxectivos disponse as seguintes liñas que inclúen as estratexias, plans
ou programas a desenvolver como instrumentos de execución deste Eixe III:

EIXES ESTRATÉXICOS DE
INTERVENCIÓN

EIX
E III

DINAMIZACIÓN
SOCIOECONÓMICA DO MONTE E
DA PROPIEDADE FORESTAL
GALEGA PARA A súa
INCORPORACIÓN Á ECONOMÍA
VERDE

INSTRUMENTOS DE EXECUCIÓN: estratexias, liñas acción,
plans e programas
III.1.- PROMOCIÓN E DESENVOLVEMENTO DUNHA CULTURA
FORESTAL ASOCIATIVA PARA OPTIMIZAR A XESTIÓN, A
PRODUTIVIDADE DO MONTE E A COMERCIALIZACIÓN DE PRODUTOS
FORESTAIS.
III.2.- PLAN DE MOBILIZACIÓN DE TERRAS E RECURSOS FORESTAIS.
POSTA EN VALOR DO MONTE. CONCENTRACIÓN E DINAMIZACIÓN
DA PROPIEDADE FORESTAL.

O desenvolvemento dun modelo de cultura forestal asociativa no monte galego preténdese
dirixir en dous sentidos:
 O fomentou de un modelo societario que permite agrupar propietarios forestais formando
sociedades para a súa xestión conxunta, mediante a figura das Sociedades de Fomento
Forestal (SOFOR) ou ben outras figuras de sociedades limitadas adecuadas para ese
efecto.
 A promoción dun modelo asociativo que procure a formación de asociacións de
propietarios forestais produtores para a distribución e venda agrupada de produtos.
Con estes instrumentos de execución os esforzos deben ir dirixidos esencialmente a producir
más e mellor en cantidade e calidade mellorando, diversificando e concentrando a oferta de
produtos forestais para estimular a demanda, mediante a xestión e produción conxunta e a
comercialización agrupada de produtos forestais do monte organizando a súa distribución.
Desde logo que tanto a agrupación de propietarios en sociedades para a xestión conxunta
como as asociacións de propietarios forestais produtores para a distribución e venda
agrupada dos seus recursos e produtos forestais, tamén provocan a mobilización de terras e
recursos forestais para a posta en valor do seu montes e aumento da produción forestal, o que
á súa vez favorecerá a concentración e dinamización da propiedade forestal galega.
Para aumentar a produción forestal, dado que hai unha escasa marxe de ampliación de
superficie forestal produtiva, é crucial combater o abandono do monte favorecendo a
mobilización de terras e recursos forestais inertes (inmobilizados por falta de estímulos e trabas
normativas e administrativas) así como o absentismo de propietarios forestais identificando e
declarando montes ou leiras sen dono ou abandonadas con incumprimento manifesto das
súas obrigas legais, adecuando mecanismos agrarios (banco de terras).
Mellorar a produción implica non tanto producir máis senón sobre todo mellor de forma máis
profesional e organizada mediante silvicultura ordenada con plans, máis eficaz agrupando
pequenas propiedades forestais ou agroforestais para a súa xestión conxunta, e máis eficiente
con mellora xenética e silvícola selectiva da produtividade forestal.
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Concentrar a produción forestal, require fomentar sociedades de propietarios forestais
agrupados para a xestión conxunta dos seus montes e diversificar a produción forestal
favorecer a multifuncionalidade produtiva do monte “multiusos” con diversos recursos
forestais madeirables e non madeirables que inclúan resinas, cortizas, cogomelos, castañas
e outros froitos e plantas silvestres comercializables (aromáticas, melíferas, condimentarias,
medicinais, ornamentais,...) pastos extensivos (uso silvopastoril do monte).
Concentrar a oferta de produtos forestais suxire organizar centros loxísticos locais de
almacenamento en cantidades adecuadas de produto en espera de mellores oportunidades de
prezos, para a adecuada clasificación e distribución dos distintos produtos forestais.
A concentración e mellora da comercialización de diversos produtos forestais, ademais de
permitir estimular a demanda e mellorar os prezos e oportunidades de venda agrupada
organizada mediante contratos plurianuais de abastecemento conxunto, gañando
transparencia no mercado de produtos forestais, o que tamén permitirá mellorar a súa
distribución e transporte, que debe ser favorecido modificando a normativa de grandes
mercadorías adaptada a produtos forestais.
Unha vez conseguida a agrupación de propietarios forestais en sociedades para a xestión e
produción conxunta, e en asociacións para a súa distribución e venda agrupada, será máis
factibles iniciativas de concentración parcelaria de propiedades forestais.
Trátase de concentrar da propiedade, agrupar a xestión, a produción e a venda creando o
escenario normativo, administrativo, de fomento, financeiro e fiscal, propicios para iso,
reducindo trabas legais, administrativas ou fiscais, procurando incentivos e beneficios
preferentes mediante axudas, subvencións, exencións fiscais, microcréditos,....., para
favorecer investimentos privados (mecenado) que procuren a posta en valor e produción dos
montes, particularmente aqueles que se atopen abandonados ou descapitalizados.
En definitiva, hoxe en día no medio rural convén concentrar pequenas empresas (pemes),
organizacións interprofesionais, ou integrar pequenas sociedades ou cooperativas de
producións agrarias (agrícolas, gandeiras e forestais) de xeito que permitan axustar e formar
agrupacións, corporacións ou grupos empresariais con dimensións suficientes para que
poidan conseguir economías de escala competitiva mellorando así a competitividade do
sector agrario en xeral e do sector forestal galego, en particular.
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III.1.- PROMOCIÓN E DESENVOLVEMENTO DUNHA CULTURA
FORESTAL ASOCIATIVA PARA OPTIMIZAR A XESTIÓN, A
PRODUTIVIDADE DO MONTE E A COMERCIALIZACIÓN DE
PRODUTOS FORESTAIS.
O aproveitamento dos recursos forestais do monte galego efectúase moi por baixo das
súas posibilidades debido á dispersión e minifundismo da propiedade forestal particular, ao
seu descoñecemento, abandono e ao absentismo dos propietarios forestais. O reducido tamaño
medio dos terreos forestais de particulares, que ocupan 2/3 do total da superficie forestal
galega, impide unha xestión forestal sustentable, ordenada e eficiente.

Obxectivo programático
O fin principal deste eixe é incrementar e mellorar a produción en cantidade e calidade para
optimizar con máis eficiencia o aproveitamento dos recursos forestais.

Iniciativas, medidas e accións ou actuacións
O modelo asociativo do monte e a propiedade forestal pretende promover a asociación de
propietarios forestais para unha xestión, produción e venda conxunta de produtos forestais,
de maneira que concentrando a oferta de produtos forestais favorecerase a súa
comercialización a mellor prezo e estimularase a demanda da industria forestal que gozará
dun abastecemento organizado, favorecendo a súa extensión pola cadea que une a
traxectoria desde o monte cara á industria forestal.
A tal fin, preténdense alcanzar os seguintes obxectivos específicos:
Incrementar o aproveitamento de recursos forestais e a súa produción mellorando a
produtividade do monte e a rendibilidade da propiedade forestal galega.
Fomentar silvicultores activos que exerzan unha xestión forestal profesionalizada,
ordenada, sustentable, responsable e solidaria.
Promover asociacións de propietarios forestais que procuren unha xestión conxunta dos
seus montes e dos recursos forestais que albergan.
Establecer medidas que propicien a concentración da produción e a comercialización
agrupada de produtos forestais.
Para lograr tales obxectivos disponse as seguintes iniciativas, medidas e accións:

Promoción e desenvolvemento dunha cultura forestal asociativa para optimizar a
xestión, a produtividade do monte e a comercialización de produtos forestais.
1.- Incremento da produción de madeira e mellora da produtividade forestal.
2.- Medidas de apoio a unha xestión forestal activa profesionalizada.
3.- Fomento de sociedades de propietarios particulares para unha xestión conxunta de montes.
4.- Promoción de asociacións de produtores para a concentración da produción e a comercialización
agrupada de produtos forestais.
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III.1.1.- Incremento da produción de madeira e mellora da produtividade forestal
Antecedentes e xustificación
Os bosques galegos almacenan preto de 200 millóns de metros cúbicos de madeira: dúas
terceiras partes do volume de madeira proceden de eucaliptales e de piñeirais de piñeiro
marítimo, tendo en conta que todo o monte arborado de Galicia almacena un volume
madeirable medio estimado que case alcanza os 200 metros cúbicos por hectárea.
O conxunto dos bosques galegos crecen máis de 13 millóns de metros cúbicos cada ano: un
crecemento madeirable anual do 7%. Loxicamente a maior parte (70%) do crecemento
madeirable anual concéntrase nas plantacións de eucaliptos e nos piñeirais de piñeiros
galegos, aínda que os bosques de frondosas autóctonas crecen preto de 2 millóns de metros
cúbicos de madeira cada ano, gran parte deles desaproveitados.
En 45 anos o nº de árbores aumentou enormemente e máis aínda a biomasa arbórea
acumulada: o seu volume madeirable case se duplicou. As existencias arbóreas acumuladas
incrementáronse aínda máis nos bosques de frondosas autóctonas que nos de produción. Na
1ªdécada do século XXI o nº de pés arbóreos aumentou máis de 200 millóns de exemplares:
un incremento porcentual do 30%, aínda que o fixo menos que no último cuarto de século XX.
A densidade e o desenvolvemento arbóreo apuntan a un elevado volume e crecemento
madeirable e indican predominio de masas produtivas: a densidade e o crecemento da
biomasa arbórea poden indicar unha falta de silvicultura de mantemento e mellora do
arborado.
O volume madeirable dos bosques galegos aumentou (45%) aínda máis que a cantidade
de árbores (30%): hai máis árbores e máis grosos., tendo en conta que todos os tipos de
bosques aumentaron as súas existencias madeirables, pero sobre todo as plantacións de
piñeiros insignes e eucaliptos As especies de produción aumentaron o seu volume madeirable
case ao dobre de ritmo do que creceu o seu número de pés maiores.
O crecemento do volume madeirable do conxunto de bosques galegos incrementouse en
máis de 2 millóns de metros cúbicos. Os bosques de frondosas e de coníferas tiveron ambos
un aumento similar do seu crecemento madeirable que se aproximou ao 20%. A tendencia
observada mostra que todos os tipos de bosques galegos aumentaron o seu crecemento
excepto os piñeiros silvestres que perderon case un 13%.
Cada ano córtanse de media en Galicia ao redor de 7,5 millóns de metros cúbicos de
madeira, aínda que en 2015 xa se alcanzaron 8 millóns de m3 de madeira. Case a totalidade
das curtas de madeira en Galicia repártense entre piñeiros e eucaliptos; o resto de frondosas
son testemuñais. A principios deste século cortábase pouco máis da metade (53%) do que
crecen en conxunto os bosques galegos, aínda que os aproveitamentos que se producen cada
ano actualmente supoñen unha taxa de extracción do 57% do crecemento madeirable
anual; é dicir que en Galicia se corta actualmente menos do 60% do que crecen en conxunto
as árbores dos bosques galegos. A taxa de extracción das especies produtivas aproxímase a
2/3 do crecemento madeirable; la de frondosas autóctonas (14%) é moi reducida.
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Convén resaltar que practicamente a metade dos aproveitamentos madeirables que se
realizan en España prodúcense nos montes galegos. Mentres en Galicia a taxa de extracción
é bastante superior á metade do crecemento madeirable, en España córtase pouco máis da
terceira parte. Nos países centroeuropeos a taxa de extracción de madeira é de dous terzos do
crecemento arbóreo e nos escandinavos é de tres cuartos.

Obxecto
A medida ten por obxecto incrementar o aproveitamento de madeira e a súa produción
mellorando a produtividade do monte e a rendibilidade da propiedade forestal.

Descrición e criterios de aplicación das medidas
As predicións esperan un crecemento da demanda de produtos dos bosques nun contexto
global de bioeconomía baixa en carbono (economía verde). As favorables condicións
bioclimáticas de Galicia para o crecemento arbóreo permiten alcanzar o nivel de produción de
países europeos que son considerados potencias forestais.
Pódese afirmar que Galicia se atopa actualmente aproximándose á taxa de extracción deses
países centroeuropeos, aínda que as favorables condicións bioclimáticas galegas para o
crecemento arbóreo permiten alcanzar o nivel de produción de países europeos que son
considerados potencias forestais e parece factible aproximarse á taxa de extracción dalgún
dos países europeos (75-80%), cuxas condicións bioclimáticas non son tan favorables.
O incremento da superficie forestal arborada galego (125 mil ha.) que propón o novo modelo
de monte galego contribuirá ao aumento da produción forestal, xa que se pretende alcanzar
unha superficie forestal produtiva que supere o millón de hectáreas (1.061.262 ha.) que
suporían dúas terceiras partes da superficie forestal arborada galega; ademais preténdese
unha densificación da espesura arbórea moitas masas forestais.
O novo modelo de monte que propón o plan forestal revisado ten previsto aumentar a
superficie forestal arborada en 125 mil hectáreas, a metade piñeirais e a outra metade
frondosas caducifolias, aínda que, a posta en valor doutras de frondosas caducifolias podería
proporcionar madeira de calidade e incrementaría a produción de madeira.
Ademais, as expectativas de crecemento do volume madeirable permitirán o aumento da
taxa de extracción e da produción de madeira: soamente mantendo a tendencia crecente
que en conxunto que vén mostrando o volume de curtas de madeira nos bosques galegos que
experimentou un crecemento anual de volume madeirable que superou os 2 millóns de m 3 na
primeira década do século XXI, incluso mellorando nos seguintes 5 anos, pódese tomar como
referencia de partida un crecemento medio anual do volume de curtas de 200 mil m3/ano.
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Considerando que a produción de madeira en Galicia mantívose constante, polo menos desde
o ano 2010 en diante, en ordes de magnitude próximos aos 8 millóns m3 cc/ano cifra de
referencia que xa en 2015 foi superada, no horizonte a medio e longo prazo do plan forestal
revisado pódese predicir unha proxección de futuro que permitiría alcanzar unhas curtas de
madeira de 12 millóns m3 cc/ano en 10 anos e de 16 millóns m3 cc/ano en 20 anos, o que
suporía unha taxa de extracción de máis do 75% en 10 anos e do 85% en 20 anos supondo un
aumento nese tempo do 15% o crecemento madeirable actual.
O crecemento madeirable permite ampliar até unha taxa de extracción 75-85% sen superar
o limiar de sustentabilidade do recurso renovable. Agora ben, as posibilidades son maiores si
conséguense agrupacións de propietarios forestais para pór en produción aqueles recursos
forestais inmobilizados, mesmo determinadas superficies de frondosas caducifolias (madeiras
nobres de cerdeira, nogueira ou carballo). Por tanto parece posible alcanzar o seguinte
escenario desexable do dobre de extracción e produción forestal:
Escenario desexable de produción forestal no marco da revisión do PFG:
DUPLICAR A PRODUCIÓN mellorando a produtividade e taxa de extracción.

indicadores

Situación actual

10 anos

20 anos

Superficie forestal arborada
(hectáreas)

1.415 .950

1.474.901

1.533.851

3

Volume de curtas (Mm )

8 millóns m

Taxa de extracción %

60%

3

12 millóns m
75%

3

16 millóns m

3

85%

Dado que segundo os datos rexistrados a taxa de extracción actual sitúase algo por encima do
57% do crecemento maderable anual, cifrado en máis de 13 millóns de m 3/ano, os bosques
galegos aínda teñen unha ampla marxe de mellora por encima do 42%, polo que admiten
un incremento de curtas de madeira de até 5 millóns máis de metros cúbicos de madeira
ao ano, sempre sen superar tal crecemento madeirable anual quedando por baixo do limiar de
sustentabilidade do recurso forestal renovable non cortando máis do que crece o conxunto do
monte arborado galego, cifra que pode ser mellorable cunha maior eficiencia produtiva.
Por tanto é posible satisfacer a demanda del grupo de traballo do Consello Forestal de Galicia
representativo do sector forestal galego que sitúa as súas pretensións e expectativas de taxa
de extracción de madeira nun 85% no marco da Revisión do Plan Forestal de Galicia (PFG).
Segundo o novo modelo de monte galego poderíase obter un volume de curtas de 15,5 millóns
metros cúbicos, duplicando case o actual en 20 anos, cunha taxa de extracción do 85%,
sempre que a demanda da industria forestal responda o aumento de oferta de madeira,
esperando un aumento do 15% do crecemento madeirable anual que podería alcanzar nese
tempo 18 millóns de metros cúbicos no conxunto dos bosques galegos, cifra que se atopa ao
alcance da capacidade produtiva potencial dos bosques galegos, dadas as súas favorables
condicións bioclimáticas e máis aínda si organízase unha xestión forestal máis eficiente
mediante unha silvicultura ordenada atendendo a instrumentos de ordenación e xestión
forestal sustentable.
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En definitiva, dado que o modelo de monte arborado do PFG en 1992 proxectaba alcanzar uns
aproveitamentos de madeira de 14 millóns de metros cúbicos anuais de madeira, a curto e
medio prazo, pódese aspirar no marco da Revisión do Plan Forestal de Galicia a dispor de
curtas de madeira de 16 millóns de metros cúbicos anuais nun horizonte de 20 anos, cifra
que se achegará á mellora o crecemento anual esperado mantendo cunha taxa de extracción
do 85%, incluso superándoa no conxunto dos bosques galegos.
A marxe de mellora de masas forestais produtivas non é tanto en cantidade de superficie
produtiva cunha marxe de ampliación xa bastante reducido, senón de calidade e eficiencia:
trátase de producir máis e mellor madeira, realizando para iso unha xestión forestal máis
eficiente que aumente a produtividade forestal, pode mellorar coa diversificación da produción
forestal e co exercicio dunha silvicultura ordenada sobre montes con dimensións suficientes
para a súa ordenación e xestión forestal sustentable, o que require medidas estruturais
complementarias de reorganización e agrupación da propiedade forestal privada, entre outras
medidas de fomento que se contemplan como instrumentos de execución deste Eixe III que
articula a revisión do Plan forestal de Galicia.

Indicadores de seguimento
EIXE

MEDIDA

III

1.1.

INDICADOR DE SEGUIMENTO
Superficie forestal arborada (hectáreas)

UNIDADE
Obxectivo 10 anos:
1.474.901 ha
Obxectivo 20 anos:
1.533.851 ha

III

1.1.

3

Volume de curtas (Mm )

Obxectivo 10 anos:
12 millóns m

3

Obxectivo 20 anos:
16 millóns m

3
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III.1.2.- Medidas de apoio a unha xestión forestal activa profesionalizada.
Antecedentes e xustificación
Nun contexto global de bioeconomía e economía circular cara a onde debe dirixirse o mundo e
a sociedade actual, a xestión forestal sustentable dos recursos do bosque dunha forma
responsable, racional, eficiente, ordenada e acreditada, debe imporse como requisito
imprescindible para a incorporación do sector forestal á economía verde. Para iso é
imprescindible que os montes galegos dispoñan de plans ou proxectos de ordenación ou
instrumentos equivalentes de xestión forestal sustentable, ou ben se adhiran aos modelos
silvícolas establecidos, imprescindibles para dispor autorizacións de curta antes do 2021.

Obxecto
Esta medida ten por obxecto fomentar silvicultores activos que exerzan unha xestión
forestal profesionalizada, ordenada, eficiente, sustentable, responsable e solidaria en
montes privados, xa sexan montes colectivos, veciñais en man común ou abertais, ou ben
sexan de particulares.

Descrición e criterios de aplicación das medidas
Unha silvicultura ordenada e a diversificación da produción seguramente mellorarán a
produtividade forestal. Probablemente unha silvicultura debidamente organizada no tempo e o
espazo en montes con dimensións suficientes para a súa ordenación e xestión forestal
sustentable, podería mellorar substancialmente a produtividade forestal do bosque galego,
procurando a súa diversificación, pois se poderán obter diferentes produtos intermedios
madeirables mediante o aproveitamento de madeira delgada para trituración (taboleiros,
biomasa) e madeira final de mellor calidade, ademais de aproveitar diversos produtos non
madeirables como son os pastos, a caza, os cogomelos, castañas e outros froitos e plantas
silvestres aromáticas, medicinais, melíferas e condimentarias.
É necesario fomentar silvicultores activos que exerzan unha xestión forestal profesionalizada,
ordenada, eficiente, sustentable, responsable e solidaria en montes privados, xa sexan
montes colectivos, veciñais en man común ou abertais, ou ben sexan de particulares. Para
procurar unha xestión forestal profesionalizada dos montes é necesario pola en mans de
empresas privadas e profesionais acreditados.
Naqueles montes particulares sen dono coñecido ou ben montes veciñais sen constitución de
comunidades e xuntas reitoras, ou aqueles que se atopen en estado manifesto de abandono e
declárense como tales ou non cumpran coas obrigacións establecidas na lei de montes e na lei
de incendios, a administración poderíao incluír de oficio no banco de terras para o seu aluguer,
ou para promover a súa agrupación, mesmo podería obrigar á súa mobilización a cargo de
iniciativas de xestión profesionalizada, conforme á lei de mobilidade de terras.
En todo caso, a administración poderá procurar asesoramento técnico tanto á xestión forestal
como á toma de decisións e dispor manual de boas prácticas forestais e que permitan
seleccionar as especies adecuadas e programar os traballos necesarios de mantemento,
mellora e aproveitamento.
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A administración tamén establecerá medidas de fomento mediante liñas de axudas para a
disposición de plans ou proxectos de ordenación de montes e instrumentos equivalentes de
xestión forestal sustentable.
Neste sentido, tamén hai que ter en conta que a lei 7/2012 de montes galega e as instrucións de
ordenación de montes obrigan a dispor de plans ou proxectos de ordenación de montes e
outros instrumentos equivalentes de xestión forestal sustentable, dispoñendo de modelos
silvícolas de referencia aos que se poderán adherir aquelas propiedades forestais menores de
15 hectáreas, como requisito indispensable para conceder autorizacións de aproveitamento
de madeira e outros recursos forestais.
O cumprimento desta obrigación legal será exixible a partir do ano 2021, requisito que se
espera, á súa vez, que contribúa a ir identificando as propiedades e propietarios forestais, o
seu grao de actividade e de xestión forestal para ir mellorando o coñecemento dos montes
sen dono coñecido ou en estado de abandono e proceder en consecuencia.
Ademais, os montes veciñais en man común e as sociedades de montes agrupados para a súa
xestión conxunta poden conceder a entidades ou iniciativas de xestión profesionalizada o uso
sustentable e aproveitamento ordenado dos seus montes. Igualmente as asociacións de
produtores de madeira (PROMA) tamén proporcionan asesoramento técnico para unha
xestión forestal profesionalizada.

Indicadores de seguimiento
EIXE

MEDIDA

INDICADOR DE SEGUIMENTO

UNIDADE

III

1.2.

Fomentou de silvicultura activa mediante xestión
forestal profesionalizada. Asesoramento técnico e
manual de boas prácticas forestais

Nº actuacións realizadas
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III.1.3.- Fomento de sociedades de propietarios forestais particulares para unha
xestión conxunta dos seus montes
Antecedentes e xustificación
A dispersión e minifundismo da propiedade forestal privada de particulares, que presentan a
gran maioría dos terreos forestais, en gran parte descoñecidos, con dimensións insuficientes
para procurar unha xestión forestal sustentable, ordenada e eficiente, ocupan 2/3 do total da
superficie forestal galega. Segundo os datos rexistrados polo Sistema de Información
Xeográfica de Identificación de Parcelas Agrícolas (SIGPAC), Galicia alberga case 8 millóns de
parcelas de uso forestal, preto da terceira parte (30%) dos recintos de uso forestal de toda
España: a superficie media por parcela de uso forestal de Galicia excede apenas un cuarto de
hectárea (0,28 ha.).
Debido á elevada fragmentación que presenta o parcelario de uso forestal (recinto SIGPAC), o
censo agrario de 1990 xa indicaba a necesidade de realizar actuacións de mellora da estrutura
da propiedade mediante concentración parcelaria en aproximadamente 773 mil hectáreas de
monte particular. Non obstante a análise das parcelas rústicas de uso forestal mostra un grao
de parcelamento e atomización maior do que realmente aparece na propiedade forestal pola
sinxela razón de que frecuentemente varias parcelas pertencen ao mesmo propietario; de
feito moitos montes veciñais e abertais aparecen moi fragmentados en distintas parcelas
cando son propiedade dunha mesma comunidade de veciños ou de copropietarios.
En calquera caso, a propiedade forestal galega está moi fragmentada cun tamaño medio
inferior a 2 hectáreas, aínda que la maioría dos terreos forestais propiedade de particulares
son de dimensións reducidas xa que o 80% ten menos de 0,5 hectáreas , implicando a moi
diferentes perfís de propietarios con distintos obxectivos e criterios de xestión forestal en
propiedades de tamaños variables, prevalecendo unha gran maioría de parcelas con
dimensións moi reducidas, insuficientes para unha xestión eficiente.
O minifundismo do monte particular galego favorece unha produtividade e rentabilidad moi
baixa, agravada pola carencia de pautas adecuadas de silvicultura debidamente organizada,
polo que gran parte dos montes privados galegos, tanto colectivos (veciñais en man común e
abertais) como sobre todo de particulares atópanse bastante descapitalizados. As reducidas
dimensións engaden unha maior dificultade de optimizar os recursos do monte e a
comercialización de produtos forestais en calidade e cantidade, o que redunda nunha baixa
competitividade que provoca certa marxinalidade na actividade económica do sector forestal.
Por conseguinte, si se pretende optimizar o aproveitamento dos recursos forestais hoxe
inmobilizados para incrementar a produción de madeira e outros recursos forestais
mellorando a produtividade do monte e a rendibilidade da propiedade forestal, non hai máis
remedio que agrupar propiedades forestais reducidas, promovenndo e habilitando figuras
societarias adecuadas para a súa xestión e produción conxunta.
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O artículo 122 da Lei 7/2012 de Montes de Galicia, dispón as Sociedades de Fomento Forestal
(SOFOR) formadas por agrupacións que asocian a propietarios forestais ou, no seu caso, a
persoas titulares de dereitos de uso de parcelas susceptibles de aproveitamento forestal, que
ceden á sociedade para a súa xestión forestal conxunta con un réxime xurídico de sociedade
limitada, figura desenvolvida regulamentaria mediante o Decreto 45/2011.
Actualmente existen xa 5 SOFOR constituídas que supoñen 750 hectáreas agrupadas e hai
outras 5 sociedades en tramitación que supoñen outras 750 hectáreas agrupadas, polo que o
punto de partida das 10 sociedades existentes pódese situar en 1.500 hectáreas agrupadas.
Desde o ano seguinte ao decreto de constitución das SOFOR (2011) o ritmo de agrupación
marca unha tendencia de 300 hectáreas agrupadas por ano que é preciso incrementar.
Con todo, esta aspiración de inculcar unha cultura asociativa pode atopar dificultades pola
propia idiosincrasia tradicional no medio rural galego, onde a tradición e os costumes non
foron demasiado proclives ao asociacionismo. Si a iso engádense problemas fiscais pola
dobre tributación que resulta polos impostos de sociedades limitadas e das persoas físicas,
entre outras cuestións, compréndese a dificultade do seu emprendemento.

Obxecto
Esta medida ten por obxecto o fomento de sociedades de propietarios forestais que
procuren unha xestión conxunta dos seus montes e dos recursos forestais que albergan se é
posible en mans de iniciativas acreditadas de xestión profesionalizada, mediante o modelo
societario das Sociedades de Fomento Forestal (SOFOR) ou outras figuras adecuadas ao
efecto.
No marco da revisión do Plan Forestal de Galicia para a agrupación de propiedades forestais en
sociedades para a súa xestión conxunta, como obxectivo de consecución a medio prazo
exponse constituír entre 50 e 70 sociedades e alcanzar 15-20.000 hectáreas agrupadas en 10
anos, durante o primeiro período de aplicación da revisión, a unha media de 5 a 7 sociedades e
750-1.000 hectáreas agrupadas cada ano.
A longo prazo exponse como obxectivo de consecución constituír entre 150 e 200 sociedades
para alcanzar entre 35 e 40 mil hectáreas agrupadas en 20 anos de vixencia do plan revisado, o
que supón constituír entre 100 e 130 sociedades e entre 27.500 e 30.000 hectáreas agrupadas
cada ano durante o segundo decenio de aplicación da revisión do PFG, a unha media de 10 a
13 sociedades e 2.750-3.000 hectáreas agrupadas cada ano.
PREVISIÓNS da REVISIÓN do PLAN FORESTAL de GALICIA.
OBXECTIVOS previstos: indicadores de consecución
Longo prazo (20
AGRUPACIÓNS DE TERREOS
Situación
Medio prazo
anos) segundo
FORESTAIS
actual
(10 anos)
decenio

TOTAL 20 anos
(horizonte plan)

Número de sociedades SOFOR

10

50-70

100-130

150-200

MONTES AGRUPADOS:
agrupación de terreos forestais
en sociedades de xestión
conxunta

1500 ha
agrupadas

7.500-10.000
ha agrupadas

17.500-20.000 ha
agrupadas

25-30.000 ha
agrupadas
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Entre os obxectivos previstos como indicadores de consecución da revisión do Plan Forestal
de Galicia, optouse pola alternativa máis prudente dada a tendencia de agrupación marcada
desde 2011 ano da aprobación do decreto das SOFOR até 2016, aínda que é de esperar que o
seu fomento e promoción consiga un efecto exponencial de agrupacións.

Descrición e criterios de aplicación das medidas
Como se mencionou, trátase de fomentar a constitución de sociedades para a agrupación de
propietarios forestais que cedan o voo (cobertura forestal) da súa propiedade (non o solo)
para unha xestión conxunta (coxestión) dos seus montes ou terreos forestais; por trato trátase
de ceder a xestión do uso e goce dos recursos forestais, sen necesidade de concentrar a
propiedade.
As agrupacións poderanse levar a cabo mediante o modelo societario de referencia das
Sociedades de Fomento Forestal (SOFOR) aberto a outras figuras societarias que no futuro
poidan resultar máis adecuadas. Para iso, considérase conveniente procurar algunha mellora
da fiscalidade do modelo actual de sociedades limitadas, de forma que se evite a dobre
tributación que resulta polos impostos de sociedades e das persoas físicas.
Esta dificultade fiscal é unha cuestión que podería resolverse en instancias estatais e, en
calquera caso, hai que dispor medidas e iniciativas das que resulte evidente aos propietarios
que é máis favorable desde un punto de vista fiscal formar parte dunha sociedade que
xestionar o seu terreo forestal de forma individual, ademais da melloría que supón desde a
perspectiva de optimizar a produción e comercialización, o que implicaría unha maior
produtividade e rendibilidade da propiedade forestal.
Ademais será necesario dispor medidas de fomento que impliquen a concesión de
subvencións preferentes para impulsar sociedades de fomento forestal ou outras figuras
societarias aplicables que proporcionen axudas públicas e estímulos, propiciando beneficios
preferentes para os propietarios forestais agrupados para a xestión conxunta dos seus
montes.
Tamén será preciso desenvolver campañas de promoción destas sociedades de cogestión
forestal, así como mecanismos de asesoramento técnico e cursos informativos e educativos
impartidos a nivel local desde os distritos forestais que expliquen as dificultades e vantaxes do
modelo societario, con participación de actores que xa se constituíron en sociedades.
Trátase de inculcar entre os propietarios de terreos forestais en Galicia unha cultura forestal
asociativa que promova a constitución de sociedades para a xestión conxunta do monte e o
aproveitamento dos seus recursos forestais dunha forma organizada, optimizada e eficiente,
con vistas á produción e venda agrupada dos produtos forestais derivados, cuxas vantaxes e
valores engadidos da xestión agrupada beneficiarán ao conxunto e a cada un dos propietarios
asociados no modelo societario.
Propóñense como fontes potenciais de agrupacións aquelas propiedades forestais que
recibiron axudas para a reforestación conxunta dos seus terreos que supoñen un nicho
potencial de case 25 mil hectáreas.
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Tamén poderían ser agrupables para a súa xestión conxunta algúns montes abertais ou de
varas sobre todo nas comarcas orientais de Lugo (A Fonsagrada , Castro de Rei,...) que
deberían constituírse en SOFOR ou figuras equivalentes de cogestión, e quizá algúns outros
montes que antigamente foron do IRYDA e o ICONA que despois foron constituídos baixo a
figura de Sociedades Agrarias de Transformación (SAT).

Indicadores de seguimiento
EIXE

MEDIDA

III

1.3.

INDICADOR DE SEGUIMENTO
Número de sociedades SOFOR

UNIDADE
Obxectivo 10 anos: 50-70
Obxectivo 20 anos: 100-130
TOTAL 20 anos (horizonte
plan): 150-200

III

1.3.

MONTES AGRUPADOS: agrupación de terreos
forestais en sociedades de xestión conxunta

Obxectivo 10 anos: 7.50010.000 ha agrupadas
Obxectivo 20 anos: 17.50020.000 ha agrupadas
TOTAL 20 anos (horizonte
plan): 25-30.000 ha
agrupadas
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III.1.4.- Promoción de asociacións de produtores para a concentración da
produción e a comercialización agrupada de produtos forestais.
Antecedentes e xustificación
O modelo de cultura forestal asociativa no ámbito forestal tivo éxito en países como Estados
Unidos e Finlandia onde para poder producir e vender a madeira é obrigatorio pertencer a
unha asociación recoñecida para a súa produción e comercialización agrupada.
Nalgunhas zonas principalmente do litoral norte de Galicia xa existen asociacións de
produtores para a venda de madeira (PROMAS) que poden servir de referencia para a súa
difusión e aplicación noutros distritos e comarcas forestais galegas de interese.

Obxecto
Esta medida ten por obxecto promover asociacións de produtores para a concentración da
produción e a comercialización agrupada de produtos forestais. Preténdese que a
concentración da oferta de produción estimule á súa vez a demanda do mercado de
produtos forestais e favoreza a súa comercialización e competitividade (economía de escala).

Descrición e criterios de aplicación das medidas
Ademais de organizar e agrupar a propiedade forestal para a súa xestión conxunta de modo
que permita optimizar o aproveitamento da madeira e outros recursos forestais, o modelo
asociativo debe estenderse a concentración da produción e a comercialización conxunta de
produtos forestais. Trátase pois de concentrar a oferta de produción e agrupar a
comercialización dos produtos forestais dunha forma organizada e solidaria, fomentando a
cooperación entre os produtores.
En efecto, para concentrar a produción forestal, require fomentar a asociación de produtores
forestais, así como concentrar pequenas empresas (pemes), organizacións interprofesionais,
ou integrar cooperativas de forma que permitan axustar e formar corporacións ou grupos
empresariais con dimensións suficientes que poidan conseguir economías de escala
competitiva mellorando da competitividade do sector forestal galego.
A concentración da oferta de produtos forestais require organizar centros loxísticos locais
de recollida e almacenamento en cantidades adecuadas de produto en espera de mellores
oportunidades de prezos, o que tamén procurará una máis adecuada clasificación e
distribución dos distintos produtos forestais: sería algo así como concentrar a oferta diversos
produtos forestais nun hipermercado forestal para favorecer a súa venda.
Por outra banda, a concentración da produción e mellora da comercialización de diversos
produtos forestais, ademais de permitir estimular a demanda e mellorar os prezos e
oportunidades de venda organizada mediante contratos plurianuais de abastecemento
conxunto, gañando transparencia no mercado de produtos forestais, tamén permitirá mellorar
a súa distribución e transporte que, por outra banda, debe ser favorecido modificando a
normativa de grandes mercadorías adaptada a produtos forestais.
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Trátase de inculcar entre os propietarios, xestores ou produtores de recursos forestais en
Galicia unha cultura forestal asociativa que promova a produción e venda agrupada dos
produtos forestais derivados, dunha forma organizada, optimizada e eficiente.
Para iso, é necesario promover activamente mediante o lanzamento de campañas de
comunicación e concienciación que promovan o atractivo e as vantaxes do asociacionismo para
a produción e venda agrupada de madeira e outros recursos forestais, destacando os casos de
éxito coñecidos, así como distintos modelos de asociación e cooperación.
As campañas de información, comunicación e concienciación do asociacionismo poderíanse
desenvolver mediante xornadas divulgativas por distrito forestal e proporcionando un
adecuado asesoramento a través da web do Portal Forestal e as propias oficinas de distrito.
Desta maneira pódense procurar focos de información e promoción de modelos asociativos
en centros locais. O fomento das asociacións e da cooperación entre propietarios forestais
privados débese dirixir principalmente aos pequenos propietarios particulares de terreos
forestais, sen prexuízo de que se poidan adherir ao modelo asociativo propietarios de montes
maiores, copropietarios de montes abertais e comunidades de montes veciñais en man
común.
A partir deste sistema local informativo e divulgativo esencial para o inicio dun modelo
asociativo, os expertos consideran máis efectivo fomentar primeiro asociacións para a
comercialización argumentando que os propietarios apreciarán antes as vantaxes da venda
conxunta de madeira, o que á súa vez facilitaría unha posterior agrupación de propietarios de
montes ou terreos forestais para constituír sociedades de xestión conxunta, de maneira que
permita optimizar o aproveitamento da madeira e outros recursos forestais.
Tomando como referencia e exemplo as asociacións de produtores para a venda de madeira
(PROMAS) existentes sobre todo no norte de Galicia, noutros distritos pódese emprender
algunha experiencia piloto demostrativa con apoio da administración e a industria forestal
que mostre as vantaxes de concentrar a xestión e produción e de agrupar a venda no valor
engadido da cadea monte-industria.

Indicadores de seguimiento
EIXE

MEDIDA

INDICADOR DE SEGUIMENTO

UNIDADE

III

1.4.

Promoción de asociacións de propietarios forestais
que procuren unha xestión conxunta dos seus
montes, dos recursos forestais e da súa
comercialización.

Nº asociacións/
cooperativas/ contratos
plurianuais de
abastecemento
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III.2.- PLAN DE MOBILIZACIÓN DE TERRAS E RECURSOS
FORESTAIS. POSTA EN VALOR DO MONTE. CONCENTRACIÓN E
DINAMIZACIÓN DA PROPIEDADE FORESTAL.

Obxectivo programático
A estrutura e a tipoloxía agraria en Galicia cambiaron notablemente ao longo do últimos
sesenta anos, especialmente coa entrada nun mercado económico competitivo. Fenómenos
como a redución no número de explotacións, a maior fragmentación da propiedade e o
descenso poboacional no medio rural galego orixinaron profundos cambios no sistema agrario
tradicional que lle confiren actualmente unha serie de peculiaridades específicas,
materializadas na propia explotación e posesión da terra.
Algunhas destas modificacións repercutiron nos propios terreos forestais que, tras una fase
inicial de abandono do seu capitalización como terras maioritariamente agrogandeiras
(soporte do sistema agrario tradicional), xorden cunha nova clara especialización funcional: a
produción de madeira mediante a súa plantación con especies arbóreas forestais.
Estas modificacións afectaron, en consecuencia, ao propio perfil socioeconómico do
propietario forestal en Galicia e, polo tanto, á unidade familiar e ao conxunto das
comunidades rurais como grupos sociais. Dese modo, pásase do modelo de agricultor ou
gandeiro como xestor de propiedades agrarias, a título particular ou como membro dunha
comunidade de montes veciñais en man común, á figura de propietario forestal, con
diferentes obxectivos e pautas de xestión ao seu antecesor agrícola ou gandeiro.
A esta tendencia uniríase o continuo despoboamento do gran parte do territorio rural
galego, abandonándose progresivamente as actividades agrarias polas novas xeracións,
descendendo as posibilidades produtivas e aumentando o grao de marxinalización das áreas
rurais e, polo tanto, dos terreos forestais.
Este escenario, determinante das actuais superficies forestais en Galicia, acentúa a
necesidade de dispor de medidas públicas que potencien e valoricen estes terreos de vocación
forestal, de acordo coa súa capacidade produtiva, para posta en produción de forma
sustentable e multiusos, recoñecendo a actividade forestal como clave para o mantemento
da vitalidade socioeconómica e da integridade ambiental das nosas áreas rurais.
A estreita relación existente entre cobertura forestal e oportunidades de desenvolvemento
ou crecemento sustentable en Galicia determina o importante papel que ten mobilizar estes
recursos, tanto como fonte xeradora de emprego como de ingresos económicos, nas
comarcas máis desfavorecidas, isto é, as comunidades rurais.
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Iniciativas, medidas e accións ou actuacións
O obxectivo temático do programa articúlase en tres iniciativas, medidas e accións ou
actuacións en materia de mobilización de recursos forestais e posta en valor do monte galego
que se desenvolven nas seguintes subseccións:

Plan de mobilización de terras e recursos forestais. Posta en valor do monte.
Concentración e dinamización da propiedade forestal.
1.- Coñecemento da propiedade forestal. Estado de abandono e absentismo
1.1.- Montes veciñais en man común
1.2.- Montes de particulares e montes abertais
2.- Consolidación da propiedade forestal
2.1.- Deslinde de montes veciñais en man común e montes abertais
2.2.- Reestruturación de montes de particulares
3.- Plan de mobilización dos recursos forestais
3.1.- Promoción de montes de xestión forestal activa e dinamización de montes abandonados
ou de propiedade descoñecida
3.2.- Ordenación do aproveitamento de pastos en terreos forestais
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III.2.1.- Coñecemento da propiedade de uso forestal. Estado de abandono e
absentismo.
III.2.1.1.- Montes veciñais en man común
Antecedentes e xustificación
Os montes veciñais en man común (mvmc) constitúen un tipo de propiedade privada de
natureza xermánica singular no contexto estatal, localizándose maioritariamente no noroeste
de España e, case exclusivamente en Galicia. A súa existencia data desde a Baixa Idade Media,
aínda que foron legalmente recoñecidos como tal en 1968 coa primeira lei estatal sobre mvmc
(Lei 52/1968, do 27 de xullo, sobre montes veciñais en man común).
A plena regulación e autonomía das comunidades propietarias destes montes (comunidades
de montes veciñais en man común, cmvmc) en Galicia alcanzouse en 1989 coa lei galega de
mvmc, Lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes veciñais en man común. Tres anos despois,
complétase este texto normativo co seu regulamento de desenvolvemento, o Decreto
260/1992, do 4 de setembro, polo que se aproba o Regulamento para a execución da Lei 13/1989,
do 10 de outubro, de montes veciñais en man común.
Desde a formulación da primeira lei estatal sobre mvmc (1968) ata a actualidade, estes terreos
privados de natureza xermánica foron progresivamente clasificándose como tal (mvmc),
aínda que este proceso de clasificación foi claramente máis intenso na década dos anos 70. En
2015, Galicia constaba dun total de 3.249 mvmc para un total de 666.519,85 ha, é dicir, o
32,8% da superficie forestal e o 33,7% da superficie privada en Galicia, segundo datos
Dirección Xeral de Ordenación Forestal da Consellería do Medio Rural. A titularidade destes
montes de dominio privado corresponde a 2.981 cmvmc, localizándose en 254 municipios e
nos 19 distritos forestais.
Con todo, os importantes cambios socioeconómicos e estruturais acaecidos no medio rural
galego da metade do século XX desencadearon que actualmente, de forma xeral, unha
fracción non desprezable das cmvmc de áreas rurais galegas, especialmente nas zonas
interiores, non dispoñan dos veciños comuneiros necesarios para constituír o órgano de
goberno, xestión e representación destas comunidades (xunta rectora) ou directamente non
dispoñan de ningún órgano de expresión da vontade (asemblea xeral). Ademais, o correcto
funcionamento destas comunidades fundaméntase na disposición de estatutos, acordes á
normativa, como norma reguladora do funcionamento.
Así, segundo os datos da Dirección Xeral de Ordenación Forestal da Consellería do Medio
Rural en 2015 mostran que un 10% das cmvmc de Galicia non dispón de estatutos vixentes,
aumentando esta cifra ao 34% para as cmvmc que non teñen unha xunta rectora actualizada;
en canto ao censo de veciños comuneiros, o 10% das cmvmc de Galicia non dispón deste
censo ou ben si o ten, pero non está actualizado (50%).
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Tendo en conta que os mvmc son os grandes latifundios forestais de Galicia (ao redor de 224
ha de superficie media) cun forte vínculo histórico coas súas comunidades xestoras, estas
terras constitúen unha clara oportunidade de revitalización do medio rural galego,
particularmente á hora de captar fondos, tanto públicos como privados, para a súa
capitalización sustentable.

Obxecto
Promoverase a investigación da situación institucional e o grao de goberno dos montes
veciñais en man común, da súa administración e xestión e do seu réxime de usos e
aproveitamentos.
Deberase establecer criterios obxectivos para declarar un mvmc en estado de grave abandono
ou de extinción, a fin de levar a cabo iniciativas de tutela e protección, ou de fomento de a súa
organización e xestión activa (mancomunidades).

Descrición e criterios de aplicación das medidas
Coñecido o estado de gobernanza dos mvmc, a Administración competente organizará as súas
liñas de traballo en función dunhas necesidades concretas e preferentes de fomento e mellora
destas terras, garantindo a súa conservación e a integridade.
Establecerase o procedemento de declaración de monte en estado de grave abandono ou
degradación, tal e como establece a normativa reguladora actual (Lei 13/1989, do 10 de
outubro, de montes veciñais en man común) ou a súa posible revisión (medida V.1.3.), así como
o procedemento de protección e xestión cautelar por parte da Administración. O mesmo
procedemento levará a cabo para aquelas comunidades onde a comunidade de veciños titular
do monte estea extinguida, sempre de acordo ao disposto na normativa reguladora. A
Administración competente en materia de montes poderá exercitar a xestión cautelar
directamente ou mediante a súa encomenda a entes ou empresas cuxo capital sexa
íntegramente público.
Declarado o monte en estado de grave abandono, a Administración poderá optimizar os
recursos dispoñibles, e tras consolidación do monte (deslinde) e usos, poderá establecer un
plan de mobilización de recursos en función da capacidade e aptitude produtiva.

Indicadores de seguimento
EIXE
III

MEDIDA
2.1.1

INDICADOR DE SEGUIMENTO

UNIDADE

Investigación da situación administrativo dos
montes veciñais en man común

Nº expedientes
tramitados

123

DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN FORESTAL

1ª REVISIÓN DO PLAN FORESTAL DE GALICIA

III.2.1.2.- Montes de particulares e montes abertais
Antecedentes e xustificación
O artigo 18 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, define os montes de
particulares como bens privados cuxa titularidade pertence a persoas físicas ou xurídicas de
dereito privado. A propiedade privada particular é claramente relevante no monte galego,
non só na súa maior extensión superficial, senón tamén por ocupar as mellores terras, isto é,
as de maior produtividade potencial.
Segundo os datos achegados por Dirección Xeral de Ordenación Forestal da Consellería do
Medio Rural, a propiedade privada particular, recoñecida como tal, supón en Galicia un total de
307 montes e 23.699,13 ha, é dicir, o 1,2% tanto da superficie forestal como da superficie
privada en Galicia. Pola súa banda, un total de 1.279.899,33 ha, isto é, o 63,0% do monte en
Galicia e o 98,2% do monte privado particular da rexión, son clasificadas como propiedade
descoñecida ou dubidosa polas estatísticas oficiais da Administración, cifra claramente
importante e definitoria do complexo territorial do monte en Galicia.
Considerando a superficie forestal de propiedade descoñecida ou dubidosa como propiedade
privada particular obtéñense as cifras que diferentes estudos pon de manifesto sobre a
estrutura da propiedade galega; máis do 80% do monte arborado galego está en mans de
máis de 672.000 propietarios individuais ou particulares -algúns estudos citan máis 425.000-,
para unha superficie media de explotación forestal inferior a 2 ha subdivida nunha media de
10 parcelas -algúns estudos citan 2- 3 parcelas-; por tanto, o 80% das parcelas forestais para
este tipo de propiedade terían menos de 0,5 ha de superficie.
O minifundismo existente no monte galego determina certa marxinalidade na actividade
forestal, é dicir, a práctica inexistencia de pautas de silvicultura (xestión forestal) e a
dificultade de comercializar produtos en calidade e cantidade. En moitas ocasións o monte
arborizado en Galicia é aquel terreo que, fronte a unha clara descapitalización (tras cesamento
da actividade agraria ou continuidade dunha masa arborizada tras a súa curta final, por
exemplo), opta por ser forestado ou reforestado, pero sen considerar a aplicación de criterios
técnicos-silvícolas en case ningunha das fases do ciclo produtivo (elección de especie,
execución de actuacións ou obras, quenda óptima de curta, etc.), pero si, criterios de mercado
(prezos da madeira).
Doutra banda, o descoñecemento do número de propietarios, das superficies a xestionar, ou
da súa distribución en función do réxime de propiedade, son factores que limitan ou mesmo
chegan a impedir o desenvolvemento e mellora dunha xestión forestal sustentable nunha
nada desprezable superficie de monte galego (máis das dúas terceiras partes do territorio
forestal en Galicia).
Por tanto, o primeiro paso en toda planificación forestal estratéxica é consolidar a súa
propiedade. En Galicia onde o monte é maioritariamente privado, e dentro del, monte privado
de particulares, é necesario colaborar ou promover a súa identificación real desde as
Administracións públicas.
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Obxecto
Tras os profundos cambios agrarios no medio rural galego desde mediados do século XX, a
falta de información que permita iniciar procesos de planificación e xestión en canto a
características da propiedade privada particular, segue estando presente nas estatísticas
forestais da comunidade galega, a pesar da importancia numérica e da superficie que
abrangue deste tipo de propiedade nesta rexión. Por tanto, promoverase a investigación da
propiedade privada individual dos montes en Galicia.

Descrición e criterios de aplicación das medidas
Segundo as especificacións do contido dun Plan de Ordenación dos Recursos ForestaisPORF (artigo 76 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia), este tipo de instrumentos
de planificación forestal a escala de distrito incluirán un estudo dos aspectos xurídicoadministrativos da propiedade forestal, tales como titularidades, montes catalogados,
proxectos de ordenación e instrumentos de ordenación e xestión vixentes, montes veciñais en
man común, mancomunidades e agrupacións de propietarios.
Por tanto, este estudo da propiedade forestal podería desenvolverse nos PORF en posible
colaboración coa Dirección Xeral do Catastro. Este punto sería tamén aplicable para o estudo
da propiedade de montes veciñais en man común e montes abertais. Esta medida
coordinarase coa submedida IV.1.1.3 (Rexistro de parcelas xestionadas e montes de Galicia).
O estudo analizará especialmente aquelas parcelas forestais de propietario descoñecido e
aquelas de antigo uso agrícola que haxan adquiridos sinais inequívocos do seu carácter
forestal (posible xestión ou inclusión no Banco de Terras).

Indicadores de seguimento
EIXE
III

MEDIDA
2.1.2

INDICADOR DE SEGUIMENTO

UNIDADE

Estudo da propiedade individual de uso forestal de
Galicia.

Nº parcelas identificadas

125

DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN FORESTAL

1ª REVISIÓN DO PLAN FORESTAL DE GALICIA

III.2.2.- Consolidación da propiedade forestal
III.2.2.1.- Deslinde de montes veciñais en man común e montes abertais
Antecedentes e xustificación
Tal e como se indicou na submedida II.2.1.1 (Montes veciñais en man común), coa primeira lei
estatal sobre mvmc (Lei 52/1968, de 27 de xullo, sobre montes veciñais en man común) iníciase
progresivamente o proceso de clasificación dos montes veciñais en man común como tal
(mvmc), aínda que este proceso de clasificación foi claramente máis intenso na década dos
anos 70. Nos anos previos ao traspaso das competencias en materia forestal do Estado á
Autonomía de Galicia (1986), a clasificación de terreos privados colectivos como mvmc na
rexión estabilízase, consecuencia directa da diminución de terreos con tal condición legal
(mvmc) tras a intensa política anterior de legalización.
O estudo da documentación acompañante a gran parte das resolucións de clasificación de
mvmc mostra claras deficiencias técnicas que non permiten unha adecuada localización
destes montes no terreo, o que orixina situacións de inseguridade xurídica e de conflitividade
social, tanto con respecto a outras comunidades de montes limítrofes como a propietarios
forestais individuais. Así, as denominados carpetas fichas dispoñibles nos Xurados provinciais
de mvmc da Dirección Xeral de Ordenación Forestal recollen unha descrición técnica e gráfica
moi vaga das cabidas e lindes destes montes non acorde á actual precisión das ferramentas de
información xeográfica.
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Exemplo de cartafol ficha dun mvmc. Descrición do estado físico e esbozo do monte.

Obxecto
Tendo en conta a especial preocupación da Administración competente polo procedemento
do deslinde, sobre a base dunha simplificación da súa tramitación e execución, incorporando
os modernos medios dispoñibles para o seu realización, a presente medida fomentará a
consolidación da propiedade dos montes veciñais en man común e dos montes abertais
mediante o seu deslinde e amolloamento seguindo as estipulacións marcadas na Lei 7/2012,
do 28 de xuño, de montes de Galicia.

Descrición e criterios de aplicación das medidas
Deberase analizar, a través do estudo das comunicacións anuais de ingresos-gastos das
comunidades de montes veciñais en man común (Decreto 23/2016, de 25 de febreiro, polo que
se regula a reinversión dos ingresos obtidos polos montes veciñais en man común en actuacións
de mellora e protección forestal), a obrigación de asignar unha cota das reinversiones no
deslinde do monte, incluídos os custos das avinzas e posterior amolloamento, así como
aqueloutras actuacións destinadas a consolidar a propiedade e límites do monte
(conservación e integridade do monte).
Deseñaranse liñas de fomento para este tipo de traballos técnicos, prioritariamente para
aquelas comunidades activas, onde a definición dos seus límites é un valor engadido á súa
correcta xestión. O tipo de axudas que a Administración deberá fomentar será a realización de
deslindes amigables (avinzas) mediante a súa arbitraxe/tutela.
No proceso de deslinde deben quedar perfectamente constatados as distintivas ocupacións
ou outros actos xurídicos do monte, para a súa inscrición no correspondente rexistro
administrativo.
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Estudarase a posibilidade de incluír un estudo detallado e preliminar dos límites dos montes
veciñais en man común e montes abertais na elaboración dos Plans de Ordenación dos
Recursos Forestais, tendo en conta os contidos deste tipo de instrumentos de planificación
forestal (artigo 76 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia).
O deslinde administrativo firme destes montes deberá completarse coa posibilidade de
redefinir as “parcelas catastrais”, é dicir, que se fusionen as parcelas dunha mesma
propiedade (comunidade) cando constitúan un coto redondo. Por tanto, será necesaria unha
colaboración coa Dirección Xeral de Catastro a fin de facilitar este proceso.

Indicadores de seguimento
EIXE

MEDIDA

INDICADOR DE SEGUIMENTO

UNIDADE

III

2.2.1.

Deslinde administrativo dos montes veciñais en
man común e montes abertais.

Hectáreas de montes
deslindados
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III.2.2.2.- Reestruturación de montes de particulares
Antecedentes e xustificación
Boa parte da información xerada até o momento en Galicia en materia de propiedade
forestal centrouse en estatísticas oficiais e estudos académicos sobre a diferenciación entre
montes públicos e montes privados (maioritariamente, montes privados colectivos),
analizando datos relacionados coa súa extensión, distribución, e xestión pública ou privada,
entre outros. A existencia de maior volume de información para estes tipos de propiedade
forestal fundaméntase na existencia de rexistros administrativos para a súa tutela e
seguimento, co que a información dispoñible sería fiable e relativamente precisa.
No entanto, o estudo da propiedade privada particular en Galicia quedou practicamente á
marxe, a pesar de ser claramente maioritaria en Galicia, tanto desde o punto de vista de
superficie ocupada como de peso socioeconómico na cadea monte-industria. Neste caso, a
ausencia de información oficial, clara, homoxénea e fiable, é o factor determinante do
descoñecemento practicamente absoluto do monte privado individual galego.
En cifras, a propiedade privada particular, que alberga máis do 80% do monte arborado
galego, está en mans de máis de 672.000 propietarios individuais ou particulares -algúns
estudos citan máis 425.000-, para unha superficie media de explotación forestal inferior a 2 ha
subdivida nunha media de 10 parcelas -algúns estudos citan 2- 3 parcelas-; por tanto, o 80%
das parcelas forestais para este tipo de propiedade terían menos de 0,5 ha de superficie.
Segundo os datos achegados pola Dirección Xeral do Catastro para o ano 2015, con o 6% do
territorio rústico en España, Galicia representa o 28,3% das parcelas catastrais de rústica para
o conxunto estatal. Así mesmo, a nosa comunidade alberga a cuarta parte dos titulares
catastrais de rústica censados en España. Segundo a fonte anterior, a parcela catastral de
rústica en Galicia situaríase en 0,26 ha de superficie media.
Centrándose na análise dos datos achegados polo Sistema de Información Xeográfica de
Identificación de Parcelas Agrícolas (SIGPAC), Galicia ten un total 7.874.991 recintos de uso
forestal (arborado, pasto con arborado e pasto arbustivo) para unha superficie media de 2.757
m2 por recinto forestal, valor este último similar ao observado para a parcela catastral de
rústica. No conxunto estatal, Galicia achega en torno ao 30% dos recintos SIGPAC de uso
forestal en España, ocupando o primeiro posto na materia (seguida de Castela e León, con
preto do 21%).
Por tanto, é necesario dispor de montes de particulares coa adecuada “identidade de
superficie” que facilite o investimento inicial e a xestión continua, baixo criterios
profesionais, dos recursos forestais, debéndose fomentar modelos de agrupación entre
propietarios forestais privados que melloren a súa produtividade e rendibilidade sen
menoscabo da achega ambiental (economía de escala), onde a reestruturación da
propiedade terá cabida.
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Obxecto
Seguindo o importante labor da Administración forestal galega nos últimos anos, en canto a
regulación, divulgación e fomento das agrupacións forestais denominadas Sociedades de
Fomento Forestal (SOFOR), a presente medida destinarase a impulsar a concentración ou
reestruturación das propiedades forestais integradas en devanditas sociedades, incluída a
execución de obras e infraestruturas comúns.
As actuacións contempladas nesta medida atenderán ao disposto na Lei 7/2012, do 28 de xuño,
de montes de Galicia, e particularmente, en Decreto 45/2011, de 10 de marzo, polo que se regula
o fomento das agrupacións de propietarios forestais, os requisitos e cualificación das sociedades
de fomento forestal e a creación do seu rexistro.

Descrición e criterios de aplicación das medidas
A Administración forestal galega establecerá periodicamente liñas de fomento para
reordenación e promoción da xestión forestal conxunta da propiedade particular forestal,
especialmente para a constitución e iniciación da actividade das SOFOR.
Ademais da iniciación deste tipo sociedades a instancia das persoas interesadas, poderase
promover a constitución de SOFOR pola propia Administración competente naqueles ámbitos
delimitados como de interese preferente para reorganización da propiedade privada particular
nun Plan de Ordenación dos Recursos Forestais de distrito. Para iso, deberá establecerse un
protocolo de traballo que permita mobilizar aos posibles propietarios para que, de forma
voluntaria e con liñas de axuda/colaboración coa Administración, acorden a constitución
dunha SOFOR segundo o establecido no seu regulamento de creación e funcionamento
(Decreto 45/2011). Este tipo de actuacións deberán realizarse naquelas áreas máis dinámicas,
onde existe unha maior posibilidade de éxito (poboación propietaria residente, montes en
produción forestal, etc.).
A Administración competente en materia de montes deberá realizar un seguimento do grao
de continuidade ou funcionamento da SOFOR, o grao de cumprimento do instrumento de
ordenación ou xestión forestal, entre outros.

Indicadores de seguimento
EIXE

MEDIDA

INDICADOR DE SEGUIMENTO

UNIDADE

III

2.2.2.

Parcelación do monte de particulares en Galicia e
fomento da agrupación

Hectáreas agrupadas
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III.3.3.- Plan de mobilización dos recursos forestais
III.3.3.1.- Promoción de montes de xestión forestal activa e dinamización
de montes abandonados ou de propiedade descoñecida
Antecedentes e xustificación
Por unha banda, naqueles montes veciñais en man común, montes abertais ou montes de
particulares claramente activos ou dinámicos, que atenden aos deberes recollidos na Lei
13/1989, do 10 de outubro, de montes veciñais en man común, na Lei 7/2012, do 28 de xuño, de
montes de Galicia, e demais marco normativo, a Administración deberá “incentivar ou
premiar” o papel que exercen na súa contorna como axentes de desenvolvemento rural.
Doutra banda, naqueles montes veciñais en man común en estado de grave abandono ou
degradación (por distintas casuísticas) e montes abertais ou montes de particulares
descapitalizados, abandonados ou de propiedade descoñecida (susceptibles de
reestruturación ou constitución dunha SOFOR), a Administración deberá fomentar a
execución de proxectos demostrativos ou experimentais de dinamización rural, de
innovación e desenvolvemento do uso múltiple dos montes a fin de protexer e conservar estes
terreos de vocación forestal.

Obxecto
Estudarase a posible elaboración, execución e seguimento de plans de promoción ou
incentivación da actividade forestal realizada por aqueles propietarios privados que
contribúen á xestión forestal sustentable, en particular, e ao desenvolvemento rural en xeral.
Así mesmo, estudarase a posible mobilización de terras de uso forestal mediante a posible
elaboración, execución e seguimento de plans de produción e diversificación da actividade
forestal naqueles montes privados en estado de abandono ou descapitalización.
Tanto nos plans de promoción ou incentivación como nos plans de produción e diversificación
fomentaranse, entre outros, usos ou producións non-madeireiros, tales como o
aproveitamento de resinas, plantas medicinais, mel, entre outros.

Descrición e criterios de aplicación das medidas
O estudo do réxime de aspectos xurídico-administrativos da propiedade forestal a incluír nos
Plans de Ordenación dos Recursos Forestais a escala distrito, xunto co seguimento e control
administrativo do cumprimento dos deberes específicos dos propietarios forestais, permitirá
seleccionar áreas onde este tipo de proxectos de promoción ou de dinamización poderán ser
desenvolvidos.
Levaranse a cabo estudos de viabilidade para aproveitamentos experimentais de pastos, de
resinas, de biomasa, aproveitamentos micolóxicos, plantas medicinais, etc. Tras este estudo
preliminar, desenvolveranse plans piloto ou experimentais para a mobilización dos recursos
forestais, que serán implantados naquelas áreas que cumpran algúns dos condicionantes
indicados previamente (montes privados de xestión activa ou montes privados en abandono).
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Colaborarase cos Grupos Operativos da Rede Rural Nacional para implementar no territorio,
en función da problemática existente, liñas de traballo da medida IV.4.01 (Promoción da
investigación, innovación e desenvolvemento tecnolóxico en Galicia). Ademais, tentaranse
buscar a posible participación e financiamento destes proxectos por entidades privadas
(mecenado).

Indicadores de seguimento
EIXE

MEDIDA

INDICADOR DE SEGUIMENTO

UNIDADE

III

3.3.1

Elaboración, execución e seguimento de plans de
promoción ou incentivación da actividade forestal
por propietarios privados/ plans de produción e
diversificación da actividade forestal naqueles
montes privados en estado de abandono ou
descapitalización

Nº documentos técnicos
aprobados
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III.3.3.2.- Ordenación do aproveitamento de pastos en terreos forestais
Antecedentes e xustificación
No seo do Grupo de Traballo para a 1ª Revisión do Plan, os axentes implicados expuxeron a
necesidade de levar a cabo dous grandes eixes de actuación para potenciar este
aproveitamento forestal en Galicia:
1. Incrementar a superficie de pastos e forraxe en terreos forestais desarborados en
superficie certa (225.000 ha).
2. Mellorar a competitividade das empresas de produción e comercialización de carne en
réxime de gandaría extensiva en terreo forestal.

Obxecto
Garantir a integración da actividade gandeira na xestión forestal sustentable dos montes
de Galicia, pola súa especial importancia en determinadas áreas do medio rural da rexión, no
marco da ordenación e desenvolvemento silvopastoril.

Descrición e criterios de aplicación das medidas
O órgano administrativo en materia forestal fomentará a ordenación silvopastoril no territorio
galego racionalizando o seu aproveitamento, evitando tanto as cargas excesivas ou
insuficientes, como o seu abandono. Os principais obxectivos a lograr son:




Contribuír ao equilibrio ecolóxico da flora e fauna.
Redución e prevención do risco de incendios forestais mediante o control da
vexetación arbustiva.
Revalorización da paisaxe e promoción de sistemas de produción compatibles co
medio.

Para iso terase en conta as disposicións comúns e limitacións aos aproveitamentos forestais
de pastos:
1. O procedemento de verificación, por parte da Administración competente, do acto de
disposición (situación característica, por exemplo, en comunidades de montes
veciñais en man común) ou contrato de arrendamento ou asignación (montes de
titularidade privada particular, por exemplo) que acredite a titularidade dos dereitos
de pastoreo, con especial fincapé naqueles terreos forestais destinados ao pastoreo
adscritos a axudas vinculadas á produción gandeira (Real Decreto 1075/2014, do 19 de
decembro, sobre a aplicación a partir de 2015 dos pagos directos á agricultura e á
gandaría e outros réximes de axuda, así como sobre a xestión e control dos pagos
directos e dos pagos ao desenvolvemento rural).
2. O procedemento de inscrición no Rexistro público de terreos forestais de pastoreo,
onde se inscribirán todas as superficies forestais de aproveitamento de pastos e
forraxes (artigo 86 da Lei 7/2012 e artigo 38 do Decreto 50/2014).
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3. O procedemento de aprobación dos instrumentos de ordenación ou xestión forestal
para montes con aproveitamentos forestais de pasto ou documento técnico
equivalente (plan de aproveitamento silvopastoril).
De forma orientadora, os traballos que realice a Administración forestal en materia de
ordenación silvopastoril deberán ter en conta:
1. A descrición e clasificación do terreo forestal con vocación silvopastoril, así como das
cabanas gandeiras.
2. O diagnóstico sobre a problemática forestal na materia (uso e aproveitamento de
pastos), analizando a tendencia previsible de debilidades e ameazas, e fortalezas e
oportunidades.
3. A definición dos ecosistemas silvopastorilles e as medidas de protección en
coherencia coa ordenación forestal.
4. O establecemento das medidas de xestión das zonas que presenten características
homoxéneas en orde ao seu destino, e o establecemento das relacións de
complementariedad recíproca entre as mesmas.
5. Os criterios ou, no seu caso, normas para a xestión dos montes en réxime de
aproveitamento de pastos e medidas para a súa preservación, restauración ou
mellora.
6. As medidas para a corrección e restauración de terreos forestais degradados, obxecto
de aproveitamento de pastos, e para a prevención dos incendios forestais.
7. A definición das infraestruturas e equipamentos necesarios para o aproveitamento
ordenado dos pastos forestais.

Indicadores de seguimento
EIXE

MEDIDA

INDICADOR DE SEGUIMENTO

UNIDADE

III

3.3.2

Ordenación de aproveitamento de pastos en
terreos forestais

Hectáreas ordenadas
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EIXE IV: DESENVOLVEMENTO E MELLORA DO
COÑECEMENTO E DA CULTURA FORESTAL GALEGA
A relación da sociedade galega co monte, en xeral, e dos axentes implicados no sector e este,
evolucionou considerablemente desde o último terzo do século pasado, xerando unha nova
configuración baseada na esixencia do desenvolvemento sustentable e o aproveitamento
racional dos recursos forestais no contexto de economía circular e de bioeconomía.
Ante este feito e seguindo a exposición de motivos da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de
Galicia, un factor crave en toda política pública de índole forestal constitúeno a educación, a
divulgación e a investigación, e particularmente, a transferencia de resultados aos axentes
do sector forestal e a xeración de sinerxías neste ámbito.

Finalidade e obxectivos.
A finalidade deste eixe é fomentar a educación, a divulgación e a investigación, e
particularmente, a transferencia de resultados aos axentes do sector forestal e a xeración de
sinerxías neste ámbito. Para iso, preténdense alcanzar dous grandes obxectivos
programáticos:
Comunicación, divulgación e sensibilización: a fin de implicar á sociedade en xeral e
aos axentes do sector forestal en particular sobre a importancia do monte galego,
tanto como fonte de recursos naturais renovables e alicerce do desenvolvemento
rural, é vital elaborar e desenvolver estratexias de difusión, comunicación e divulgación
co obxectivo de xerar información real tecnicamente contrastada que sensibilice
correctamente aos receptores de devandita información.
Formación e educación: a fin de contribuír ao desenvolvemento e promoción da
formación profesionalizada dos axentes directa ou indirectamente relacionados co
monte, así como o fomento do emprego forestal (emprego verde), é necesario
programar e impulsar aquelas actividades tendentes a reciclar, perfeccionar e
actualizar os coñecementos técnicos da poboación obxectivo. Igualmente, a
promoción dunha adecuada cultura forestal deberá ser planificada dentro do propio
sistema regulado de educación, desde idades temperás, estimulando un coñecemento
único e harmónico da realidade do monte en Galicia.
Investigación, innovación e transferencia: as constantes demandas sobre os montes
e sobre os bens e servizos xerados por estes, obriga a xerar un continuo fluxo de novos
coñecementos e tecnoloxías relacionadas co uso, aproveitamento e xestión forestal, é
dicir, un fluxo permanentemente actualizado de liñas estratéxicas competitivas de
investigación, innovación e desenvolvemento. A transferencia da información, materiais
e resultados de devanditos programas ou proxectos de investigación a posibles
beneficiarios é imprescindible para conseguir que devanditos traballos sexan
realmente aceptados e factibles no territorio (fomento do emprendemento).
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Para a consecución destes obxectivos programáticos que pretende este eixe estratéxico de
intervención da 1ª Revisión do Plan Forestal de Galicia disponse os seguintes instrumentos de
execución articulados nas correspondentes liñas de acción, estratexias plans ou programas
que se configuran e describen a continuación.
EIXES ESTRATÉXICOS DE
INTERVENCIÓN

INSTRUMENTOS DE EXECUCIÓN: estratexias, liñas acción, plans e
programas
IV.1.- INFORMACIÓN E ESTATÍSTICAS FORESTAIS

EIXE
IV

DESENVOLVEMENTO E
MELLORA DO
COÑECEMENTO E DA
CULTURA FORESTAL
GALEGA

IV.2.- ESTRATEXIA GALEGA DE INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN DA CULTURA
FORESTAL
IV.3. PROGRAMA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN E CAPACITACIÓN FORESTAL
IV.4.- PROMOCIÓN DA INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN, DESENVOLVEMENTO
TECNOLÓXICO E EMPRENDEMENTO FORESTAL EN MATERIA DE PRODUCIÓN
FORESTAL PRIMARIA
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IV.1. INFORMACIÓN E ESTATÍSTICAS FORESTAIS

Obxectivo programático
Galicia necesita instaurar unha canle de estatísticas, información, divulgación e
comunicación en temas forestais para proporcionar coñecementos especializados, fomentar
o intercambio de experiencias entre axentes implicados, promover mellores prácticas
forestais, facilitar o intercambio de documentación e coñecementos especializados, entre
outras metas necesarias para unha mellora efectiva da habilidade de comunicación sobre o
monte galego e a súa xestión.

Iniciativas, medidas e accións ou actuacións
O obxectivo temático do programa articúlase en tres iniciativas, creación dun Centro
Documental e Observatorio forestal de Galicia, posta en marcha do Sistema Integrado de
Información Xeográfica Forestal e o Rexistro de Parcelas Xestionadas e Montes de Galicia.
A través deste tres instrumentos aglutinarase, por unha banda información e documentación
relacionada co monte galego, os seus recursos e servizos asociados, e por outro, datos
gráficos e alfanuméricos sobre as parcelas rústicas de uso forestal da rexión, a súa localización
xeográfica, titularidade, dimensión e grao de parcelamento. Toda esta información será unha
ferramenta fundamental para o desenvolvemento dunha política forestal sustentable eficaz e
para a toma de decisións a diferentes escalas de traballo.

Información e estatísticas forestais
1.- Programa galego de información e estatísticas forestais
1.1. Centro documental e observatorio forestal de Galicia
1.2. Sistema integrado de información xeográfica forestal de Galicia
1.3. Rexistro de montes e parcelas xestionadas de Galicia
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IV.1.1.- Programa galego de información e estatísticas forestais
IV.1.1.1.- Centro documental e observatorio forestal de Galicia
Antecedentes e xustificación
O notable peso do monte no conxunto do territorio de Galicia, xunto como a súa importancia
socioeconómica e ambiental, tanto actual como potencial, determina que esta comunidade
conte necesariamente cun portal web, de carácter público, dedicado ao monte e a súa
xestión. Este portal forestal reunirá e homoxeneizará aquelas estatísticas, información e
documentación directa ou indirectamente vinculadas cos bens e servizos forestais en Galicia,
co fin facilitar a súa procura, consulta e posta a disposición a todos os axentes interesados na
materia.
Este centro temático de estatísticas, información e documentación especializada sobre temas
forestais e campos afíns contribuirá a crear cultura forestal e a fomentar un sector forestal
visible e transparente.
Así mesmo, atendendo á abundante e dispersa información e documentación sobre o monte
na rexión, tanto pública como privada, é necesario que esta se inclúa e estrutúrese no anterior
portal web da Administración competente, baixo unha interface intuitiva e dinámica, que
permita visualizar toda a información, documentación, estatísticas, bases de datos e
cartografía relacionados, entre outros.

Obxecto
A Administración competente albergará no seu dominio web o Centro Documental e
Observatorio forestal de Galicia. Este portal aglutinará toda a información e documentación
relacionada co monte galego, os seus recursos e servizos asociados, e a xestión forestal.
Dentro deste Observatorio incluirase un espazo destinado á participación e ao intercambio de
información por parte da sociedade (rede social forestal).

Descrición e criterios de aplicación das medidas
Este portal web, denominado Centro Documental e Observatorio Forestal de Galicia,
deberá contar con información real e actualizada en materia forestal, contando con espazos
web estruturados, á súa vez, en grandes bloques temáticos (incendios, sanidade forestal, etc.)
baixo unha interface intuitiva e dinámica:
1) Banco de Datos Forestais:
a. Estatísticas oficiais sobre os montes e os seus recursos e servizos: medio
forestal, madeira e biomasa, producións non- madeireiras (cortiza, resina,
castaña, etc.), repoboacións forestais, montes periurbanos e incendios
forestais, entre outros.
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Incluirase ademais, información sobre o mercado de prezos dos produtos e
servizos forestais, de terras forestais, etc., así como unha plataforma dixital de
comercialización de produtos forestais e unha programación anual de poxas
públicas de produtos forestais.
b. Estatísticas sobre empresas forestais (viveiros forestais, empresas de servizos
forestais, entidades de certificación forestal, agrupacións de propietarios ou
xestores forestais, sociedades de fomento forestal, etc.).
c. Outras estatísticas de interese.
A recollida e o tratamento da información incluída no Bando de Datos Forestais atenderán
a protocolos previamente deseñados para homoxeneizar formatos, criterios de
clasificación, etc.
2) Biblioteca de publicacións. Newsletter e revista dixital.
3) Áreas de traballo (cambio climático, xestión forestal sustentable, saúde e vitalidade
dos bosques, incendios forestais, etc.). Procedementos ou protocolos en materia
forestal.
4) Programas e proxectos que estea a desenvolver a Administración competente en
materia forestal. Liñas de fomento forestal.
5) Comunicación e divulgación.
6) Noticias e eventos. Axenda.
7) Galería de imaxes.
Este portal forestal contará ademais cunha sección dedicada ao intercambio de opinións ou
achega de suxestións con respecto ao sector forestal, así como un servizo de recepción de
información á carta por parte de usuarios rexistrados (rede social forestal). Estaría vinculado
ao servizo de información e comunicación [submedida V.3.3.3].
Finalmente cítase que, co fin de evitar a información e a documentación dispersa en materia
forestal, o Observatorio tentará constar con vínculos asociados a outras organizacións
privadas ou públicas con información relevante para o monte en Galicia (estudos técnicos
elaborados por organizacións privadas, ensaios pilotos, sistemas de información xeográfica de
centros universitarios, etc.).

Indicadores de seguimento
EIXE

MEDIDA

INDICADOR DE SEGUIMENTO

UNIDADE

IV

1.1.

Creación do centro documental e observatorio
forestal de Galicia

Portal Web
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IV.1.1.2.- Sistema integrado de información xeográfica forestal de Galicia
Antecedentes e xustificación
A xestión dos recursos forestais require a integración de gran número de datos referenciados
no espazo e no tempo. Unha ferramenta imprescindible na actualidade para organizar,
administrar e planificar a información sobre os recursos forestais son os Sistemas de
Información Xeográfica (SIX). Os SIX son aplicacións indiscutiblemente importantes para a
xestión dos recursos forestais e para a toma de decisións, sendo especialmente interesantes
na valoración dos recursos forestais (inventario, seguimento e determinación da idoneidade
de localización) e no manexo dos recursos (análises, modelización, e predicións para a toma
de decisións de xestión).
Dentro do Observatorio Forestal de Galicia deberá integrarse, por tanto, un visor cartográfico
que permita integrar e harmonizar bases de datos en materia forestal ou materias afíns na
rexión baixo cartografía basee. Grazas ao seu carácter integrador, un SIX forestal permitirá
explotar adecuadamente un dos campos con maiores posibilidades destas ferramentas, a
ordenación e xestión destes recursos.
Posteriormente, o Sistema de Información Xeográfica Forestal de Galicia deberá contar,
progresivamente, con ferramentas ou instrumentos que permitan procesar unha ampla gama
de información técnica afín á toma de decisións, estruturando novas formas de análises para
deseño de estratexias; isto é, o SIX Forestal de Galicia derivará cara a aplicacións que xeren
modelos predictivos e proxectivos que posibiliten analizar escenarios alternativos (Sistemas
de Apoio á Decisión -SAD e Sistemas de Soporte á Decisión -SSD).

Obxecto
En colaboración co Instituto de Estudos do Territorio, procederase ao deseño e posta en
funcionamento dun Sistema Integrado de Información Xeográfica Forestal de Galicia
(SIXFOR Galicia) que recompile datos gráficos e alfanuméricos sobre os montes e recursos
forestais, o seu uso, aproveitamento e xestión, como ferramenta eficaz para a toma de
decisións a diferentes escalas de traballo.
Deseño e posta en funcionamento dun Sistema de Apoio á Decisión Forestal (SADFOR
Galicia) para avanzar na construción de procesos para a toma de decisións por parte de
analistas, planificadores e administradores nas tomas de decisións.

Descrición e criterios de aplicación das medidas
Partindo da información recompilada no Centro Documental e Observatorio Forestal de
Galicia (submedida IV. 1.01.001), deseñarase e executarase o Sistema de Información
Xeográfica Forestal de Galicia (SIXFOR Galicia).
Posteriormente, o SIXFOR Galicia incluirá progresivamente ferramentas, programas ou
aplicacións para a toma de decisións, modelos de simulación, xestión e planificación para
propietarios e/ou xestores forestais e outros actores implicados no monte.
Este Sistema recollerá a seguinte información cartográfica mínima por grupos temáticos:
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1. Inventario de recursos forestais: composición das masas forestais, clasificación e
distribución, etc.
2. Propiedade de terras de uso forestal e réxime administrativo: montes públicos e
montes privados; montes de utilidade pública, montes protectores, etc.
3. Ordenación e xestión dos recursos forestais: montes con instrumentos de ordenación
ou xestión forestal.
4. Aproveitamento dos recursos forestais: vías forestais principais, vías temporais de
saca, montes obxecto de aproveitamento de pastos, etc.
5. Restauración de sistemas forestais: zonas deforestadas, cambios de uso, etc.
6. Defensa dos sistemas forestais: rede de faixas de xestión de biomasa, detección de
incendios forestais, avaliación de danos por pragas e enfermidades forestais,
contaminación ambiental, etc.
7. Ordenación do territorio: instrumentos de ordenación e planificación do territorio,
espazos susceptibles de uso industrial, espazos naturais protexidos, etc.
A información dispoñible combinarase coa cartografía do Mapa Forestal de España (MFE),
Inventario Forestal Nacional (IFN), Sistema de Información Xeográfica de Parcelas Agrícolas
(SIXPAC) e Catastro de Rústica.

Indicadores de seguimento
EIXE

MEDIDA

INDICADOR DE SEGUIMENTO

UNIDADE

IV

1.1.

Deseño e posta en funcionamento dun Sistema
Integrado de Información Xeográfica Forestal de
Galicia (SIXFOR Galicia)

Portal Web

IV

1.1.

Deseño e posta en marcha do Sistema de Apoio á
Decisión Forestal (SADFOR Galicia)

Portal Web
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IV.1.1.3.- Rexistro de montes e parcelas xestionadas de Galicia
Antecedentes e xustificación
Boa parte da información xerada até o momento en Galicia en canto a estrutura territorial do
monte centrouse en estatísticas oficiais de carácter xeneralista e abundantes estudos
académicos sobre a distribución de montes segundo titularidade, pública e privada, onde a
análise dos montes veciñais en man común destacou amplamente con respecto aos restantes
tipos de propiedade privada en Galicia. Con todo, a información dispoñible sobre o monte
privado particular en Galicia, do mesmo xeito que noutras comunidades españolas, é
claramente anecdótica, a pesar da importancia numérica e superficial deste tipo de montes en
Galicia que, ademais, concentran a maior capacidade produtiva forestal da rexión.
Galicia ten unha dilatada historia forestal (ou agroforestal) e a súa cadea monte- industria ten
un peso decisivo no socio- economía de numerosas zonas rurais, tanto a nivel rexional como
estatal, pero con todo, a súa capacidade (e a súa potencialidade) non se ve referendada no
coñecemento detallado da base de toda xestión e planificación forestal (sustentable): a
estrutura territorial do monte, a súa titularidade, dimensión e distribución, entre outra
información de interese.
A inexistencia dun rexistro de parcelas forestais xestionadas en Galicia supón que o estudo
da estrutura do monte fundaméntese na análise, grosso modo, da parcela ou recinto forestal,
independentemente da súa titularidade pública ou privada, procedente da información oficial
dispoñible pola Dirección Xeral do Catastro. Así, co 6% do territorio rústico de España, Galicia
conta co 28,3% das parcelas catastrais de rústica censadas no conxunto estatal; ademais, esta
comunidade alberga a cuarta parte dos titulares catastrais de rústica censados en España
(Dirección Xeral do Catastro, 2015). Segundo a fonte anterior, a parcela catastral de rústica en
Galicia situaríase en 0,26 ha. de superficie media.
O Sistema de Información Xeográfica de Identificación de Parcelas Agrícolas (SIXPAC) do
Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente permite completar
lixeiramente a información achegada polo Catastro de rústica. Segundo o SIXPAC, Galicia
contaría coa terceira parte dos recintos de uso forestal de España, sendo a comunidade co
maior peso no conxunto estatal, cunha superficie media de recinto SIXPAC de uso forestal
próxima á apreciada no Catastro (0,28 ha).
Por tanto, é necesario que Galicia conte co seu propio catastro forestal, entendido como
Rexistro de montes e parcelas xestionadas de Galicia, que permita coñecer a distribución e
parcelamento real do monte en Galicia. Desta forma, poderanse deseñar programas, plans ou
medidas efectiva se eficaces para un desenvolvemento forestal sustentable baseadas no
coñecemento real da situación de partida, entre elas, a promoción de medidas de agrupación
ou reestruturación de terra ou recursos (desenvolvemento de economía de escala).
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Obxecto
Deseño e posta en marcha do Rexistro de montes e parcelas xestionadas de Galicia que
recompile datos gráficos e alfanuméricos (económicos, sociais e ambientais) sobre as parcelas
rústicas de uso forestal da rexión, a súa localización xeográfica, titularidade, dimensión e grao
de parcelamento, como ferramenta imprescindible para o desenvolvemento dunha política
forestal sustentable.

Descrición e criterios de aplicación das medidas
O actual procedemento de réxime de autorizacións, comunicacións e notificacións
desenvolvido pola Administración forestal permite ir solicitando e actualizando información
de interese relacionada coa distribución territorial do monte en Galicia (propiedade, xestión,
dimensión, etc.). Esta información conformará a base do desenvolvemento documental do
Rexistro de montes e parcelas xestionadas de Galicia.
O posterior desenvolvemento dos Plans de Ordenación dos Recursos Forestais (PORF), a
escala distrito, permitirá completar o Sistema anterior, grazas ao estudo da titularidade do
monte a especificar neste tipo de instrumentos de planificación forestal, entre outros
aspectos xurídico- administrativos da propiedade forestal.
Tamén serán unha fonte de información deste rexistro as subvencións públicas outorgadas
pola Administración galega.
O Rexistro de montes e parcelas xestionadas de Galicia disporá de información alfanumérica
territorial (provincia, municipio e parroquia; referencia catastral), superficie, titularidade, uso
forestal principal (especies forestais dominantes e/ou secundarias) e aproveitamento
(principal e/ou secundario), entre outros.

Indicadores de seguimento
EIXE

MEDIDA

INDICADOR DE SEGUIMENTO

UNIDADE

IV

1.1.

Deseño e posta en marcha do Rexistro de montes e
parcelas xestionadas de Galicia

Superficie integrada/ Nº
parcelas integradas
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IV.2. ESTRATEXIA GALEGA DE COMUNICACIÓN DA CULTURA
FORESTAL

Obxectivo programático
O presente programa deséñase co obxectivo de conformar unha rede de información e
comunicación coas persoas comprometidas con e involucradas no sector forestal galego,
tentando congregar información, contactos e experiencias e, consecuentemente, crear
sinerxías a través de diferentes redes de cooperación cos actores forestais, outros axentes
sociais e a poboación en xeral.

Iniciativas, medidas e accións ou actuacións
O obxectivo temático do programa articúlase nas dúas seguintes medidas e accións para o
deseño e posta en marcha dunha ferramenta estratéxica en materia de información,
sensibilización, divulgación e comunicación forestal de Galicia:

Estratexia galega de comunicación da cultura forestal
1.- Programa galego para divulgación e comunicación da cultura forestal
2.- Rede galega de centros de interpretación, divulgación e concienciación forestal
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IV.2.1.- Programa galego para divulgación e comunicación da cultura forestal
Antecedentes e xustificación
As constantes demandas sobre os bosques e os recursos forestais a escala global e a súa
crecente relevancia no desenvolvemento rural e na mitigación e adaptación ao cambio
climático determinan que la comunicación sexa un factor crave necesario no día-a-día do
sector forestal, onde hai unha significativa necesidade de achegamentos políticos
intersectoriais. A comunicación é unha parte integral de calquera intento para alcanzar unha
aproximación intersectorial en toda política forestal de éxito.
Outro aspecto para axuntar esforzos con fin de fortalecer a comunicación en toda política
forestal é a necesidade de información técnica ou científica sólida e harmonizada para a toma
de decisións na esfera pública ou política e fortalecer a participación e comunicación sectorial
(forestal) e intersectorial en todo procedemento político derivado dunha política forestal.
A información e a comunicación comezaron a ser trazos diferenciadores do mundo actual, a
denominada era da información, onde ademais xurdiron as denominadas Tecnoloxías da
Información e da Comunicación (TIC) nas últimas décadas, claros indicadores do movemento
cara á economía global da información. A pesar de non existir discusión sobre a especial
relevancia da información, a extensa literatura sobre sociedades da información si revela, no
entanto, opinións aínda polarizadas e mesmo conflitivas en determinadas materias. O sector
forestal non é alleo a esta problemática.
Por tanto, requírese dar visibilidade ao monte e á xestión forestal en Galicia mediante un
programa estratéxico de comunicación baseado nun discurso non nesgado e regular que
achegue un coñecemento positivo sobre os montes e a xestión forestal na sociedade en xeral.
Unha política forestal lexitimada e aceptada pola sociedade vincúlase directamente cunha
estratexia de comunicación única do sector forestal coa sociedade. El monte como o uso
maioritario de Galicia, paisaxe practicamente integral da comunidade, debe ser mellor
entendido por parte da poboación (información veraz sobre o monte, os seus recursos e
servizos, e sobre accións/ actuacións necesarias para o seu mantemento, mellora e
conservación) a través dun programa marco de comunicación e información forestal.

Obxecto
Deseño, execución e seguimento do Programa galego para divulgación e comunicación da
cultura forestal na comunidade, para:
1) Mellorar o coñecemento de áreas específicas, tales como percepción, conduta e
cambios sociais, para fomentar e desenvolver os produtos e servizos xerados polos
montes.
2) Comunicar á sociedade a natureza singular, sustentable e renovable dos montes e dos
seus produtos derivados a través da programación de eventos, encontros,
conferencias ou congresos sectoriais.
3) Executar medidas, programas ou liñas de traballo forestal baseadas en decisións
acordadas con información técnica, sólida e coherente á realidade.
4) Implicar á sociedade na política forestal deseñada para Galicia.
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O Programa galego para divulgación e comunicación da cultura forestal deberá establecer
medidas prioritarias específicas para mellorar a información, divulgación e comunicación
sobre o territorio forestal, os recursos forestais e a xestión forestal para estimular un vínculo
ou achegamento positivo e duradeiro coa sociedade.

Descrición e criterios de aplicación das medidas
Todo proceso de comunicación require previamente coñecer e comprender a situación inicial
de partida do recurso sobre o que se quere informar e o receptor da información, que
mensaxes quérense trasladar e por que, que canles serán usados para transmitir, e en que
sentido será a resposta do receptor (de existir).
Por tanto, o primeiro paso de toda estratexia de comunicación deberá centrarse en
determinar e estudar os grupos obxectivos (receptores) da información. Para estes grandes
grupos obxectivos (poboación escolar, poboación urbana, etc.) deberanse realizar estratexia
para a elaboración de estudos de percepción social, a nivel de distrito forestal, que revelen
que información non se comprende correctamente por parte da sociedade ou fóra da
comunidade forestal: cales son os campos nos que existe unha importante desinformación e
información distorsionada entre realidade forestal e a percepción social para centrar a
comunicación en mensaxes crave sobre o monte (cambio climático, enerxía, incendios
forestais, etc.).
A gran parte das actividades ou actuacións do Programa diferenciaranse en proxectos
específicos, todos eles accesibles, comprensibles pola audiencia no seu conxunto e con
información honesta e transparente (evitar unha linguaxe demasiada técnico- científico,
propaganda, etc.)
1) Información unidireccional: información distribuída a través de diferentes
instrumentos, como publicidade, divulgación e promoción.
2) Información reactiva: información proporcionada como parte dun diálogo,
normalmente en resposta a cuestións expostas polo público.
3) Información educativa: información resultante dun proceso de transferencia de
coñecementos, actitudes ou valores, tanto a nenos como adultos.
4) Información bidireccional: información consecuencia dun diálogo con grupos
específicos, normalmente asociada a procesos consultivos, de achegamento de
opinións ou de resolución de conflitos ou problemas.
O presente Programa deberá incluír periodicamente unha ruta de traballo no campo da
comunicación forestal e, en concreto, un calendario de xornadas, conferencias, congresos,
feiras, exposicións e/ou encontros sobre o monte galego. Estaría vinculado ao servizo de
información e comunicación [submedida V.3.3.3].

146

DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN FORESTAL

1ª REVISIÓN DO PLAN FORESTAL DE GALICIA

O Programa galego para divulgación e comunicación da cultura forestal deberá ser continuo
durante a vixencia da 1ª Revisión do Plan Forestal de Galicia, ten que ser un programa
interactivo e en constante evolución, modificándose en función das necesidades dos receptores
da información, os desenvolvementos no campo da comunicación, etc. Por tanto, cada ano
deberán programarse e avaliarse as actividades a executar en materia de comunicación
forestal (entrevistas a expertos, vídeos sobre experiencias de interese, dípticos informativos,
campañas de televisión, etc.).
Ademais de contar co apoio das organizacións profesionais vinculadas, directa e
indirectamente, co monte galego, é vital que as mensaxes deste Programa sexan
considerados como propios para outras Administracións públicas (Consellería competente en
patrimonio natural, entre outros). En definitiva, a información comunicada debe ser
congruente, co fin de evitar confusións e transmitir mensaxes erróneas ou discrepantes sobre
o monte e materias relacionadas.

Indicadores de seguimento
EIXE

MEDIDA

INDICADOR DE SEGUIMENTO

UNIDADE

IV

2.1.

Programa galego para divulgación e comunicación
da cultura forestal

Documento técnico
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IV.2.2.- Rede galega de centros de interpretación, divulgación e concienciación
forestal
Antecedentes e xustificación
Os denominados centros ou aulas forestais constitúen un medio adecuado para informar,
divulgar e comunicar sobre cultura forestal a través de programas específicos de actividades
que permitan un achegamento real da sociedade ao monte, o seu uso e xestión.
Galicia non conta cunha rede de aulas ou centros forestais como tal, a diferenza doutras
comunidades (Navarra, Madrid, Andalucía, etc.), onde estes centros exercen un significativo
labor de información, divulgación e concienciación sobre o monte, a súa xestión, conservación
e mantemento. Considerando o papel estratéxico do monte en Galicia é necesario deseñar
unha Rede galega de centros de información forestal.

Obxecto
Redefinición ou consolidación dos viveiros públicos forestais como aulas forestais (puntos de
encontro para desenvolvemento de actividades de formación, divulgación, comunicación,
transferencia de coñecementos, capacitación forestal, etc.) como centros de promoción da
cultura forestal galega.

Descrición e criterios de aplicación das medidas
En primeiro lugar, ante o progresivo abandono das actividades propias dos viveiros públicos
forestais de Galicia é necesario dar unha nova utilidade ás instalacións destes centros como
aulas forestais que respondan fielmente á realidade forestal do territorio que abarcan.
Estes centros serán dotados do persoal, medios e recursos necesarios para un adecuado
desenvolvemento das súas actividades en función do público destinatario (prácticas
formativas de estudantes de formación profesional, reunións e cursos específicos, itinerarios
didácticos, exposicións, recursos didácticos, publicacións propias, materiais audiovisuais,
etc.).
Estaría vinculado ao servizo de información e comunicación [submedida V.3.3.3].

Indicadores de seguimento
EIXE

MEDIDA

INDICADOR DE SEGUIMENTO

UNIDADE

IV

2.2.

Rede galega de centros de interpretación,
divulgación e concienciación forestal

Nº centros integrados
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IV.3.
PROGRAMA
DE
CAPACITACIÓN FORESTAL

EDUCACIÓN,

FORMACIÓN

E

Obxectivo programático
O presente programa deséñase co obxectivo de mellorar o coñecemento e aumentar a
sensibilización sobre o valor ambiental, social e económico do monte en Galicia a través do
deseño e execución dun programa educativo, formativo e de extensión forestal baseado en
información técnica contrastada, veraz e adaptada á poboación destinataria.

Iniciativas, medidas e accións ou actuacións
O obxectivo temático do programa articúlase no seguintes tres iniciativas, medidas e accións
ou actuacións para o deseño e posta en marcha dunha ferramenta estratéxica en materia de
educación, formación e capacitación, e extensión forestal de Galicia:

Programa de educación, formación e capacitación forestal
1.- Fomento da educación regulada en materia forestal
2.- Iniciativa de extensión forestal en Galicia
3.- Profesionalización de propietarios/ xestores de montes.
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IV.3.1.- Fomento da educación regulada en materia forestal
Antecedentes e xustificación
O sistema educativo regulado concíbese como un dos principais promotores da transmisión
de cultura. A educación é o eixe central do desenvolvemento humano en todas as áreas e o
currículo formativo é a ferramenta responsable de concretar a formación e preparación que
demanda a sociedade para o futuro. Ademais dos plans de estudo, a eficacia e a eficiencia
para transmitir cultura durante o proceso educativo formal depende doutros factores, como
textos apropiados, materiais didácticos funcionais, docentes capacitados, etc...
Sobre o particular da cultura forestal, a información e formación en materia forestal tamén
debe iniciarse nas etapas escolares como unha competencia transversal do currículo
formativo. A esta formación sumaríase posteriormente a capacitación profesional en
materia forestal, a través da impartición de ciclos formativos vinculados coa xestión do monte
e do medio natural, formación amplamente recoñecida como clave para o desenvolvemento
óptimo das habilidades do persoal vinculado profesionalmente no traballo diario no monte.

Obxecto
Elaboración e firma de convenios de colaboración coa Administración competente en
educación, ou organizacións privadas afíns, para mellora:
1) Mellora de contidos forestais no material didáctico (inclusión de información
técnica, non-sesgada e realista do monte galego en educación infantil, primaria e
secundaria).
2) Impulso aos ciclos formativos de carácter forestal da rama agraria, con especial
fincapé na necesidade dunha análise de inserción laboral, formación práctica e na
intensificación da formación en prevención de riscos laborais.
3) Desenvolvemento de actividades prácticas relacionadas directamente co monte, o
seu uso e xestión (visitas a aulas forestais, centros industriais, sociedades de fomento
forestal, etc.).

Descrición e criterios de aplicación das medidas
Elaboraranse convenios ou acordos de traballo entre as Administracións competentes en
montes e educación para incluír contidos forestais realistas no material didáctico como chave
para fomento da visualización e coñecemento do sector forestal desde a poboación en idade
escolar. Co mesmo fin, poderase establecer convenios ou acordos de colaboración con
organizacións profesionais de pedagogos, de mestres ou profesores, entre outros.
A execución, seguimento e control das actividades programadas nos convenios realizarase
por un grupo ou comisión de carácter interdepartamental, na que estarán representadas as
diferentes Consellerías con competencias nos sectores implicados (educación e montes).
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Entre as accións a realizar incluiranse actividades de capacitación do profesorado para que
poidan transmitir correctamente a realidade do monte galego, baixo criterios técnicos
contrastados e coherentes, aos escolares. Esta premisa será extensible ao profesorado de
ciclos formativos, isto é, buscarase a posibilidade de incluír colaboracións de profesionais
vinculados directamente ao sector, ademais de persoal estritamente educativo.
Así mesmo, para achegar a profesión e as actividades desenvolvidas nos montes á sociedade
incluiranse programas específicos de visitas (centros ou aulas forestais, centros de formación
e experimentación agroforestal, industrias forestais, montes veciñais en man común, etc.),
talleres demostrativos ou experimentais, entre outros, en función do grupo obxectivo
(educación infantil, primaria, ou secundaria, e formación profesional).
As actividades de educación ou formación poderán ser impartidas directamente por persoal
propio dos distritos forestais ou outros órganos/unidades administrativas da Consellería
competente en montes. Así mesmo, a educación forestal tamén poderá ser desenvolvida por
organizacións profesionais (organizacións de silvicultores, empresas forestais, etc.) en
cooperación estreita e tutela efectiva da Administración competente en montes.
A formación procurará transmitirse en todos os centros escolares ou formativos de Galicia,
polo menos unha vez ao ano, e dentro de cada centro, establecerase unha porcentaxe de
alumnos a alcanzar.

Indicadores de seguimento
EIXE

MEDIDA

INDICADOR DE SEGUIMENTO

UNIDADE

IV

3.1.

Convenios de colaboración coa Administración
competente en educación, ou organizacións
privadas afíns para o fomento da educación en
materia forestal.

Nº convenios
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IV.3.2.- Iniciativa de extensión forestal en Galicia
Antecedentes e xustificación
A actividade e xestión forestal desenvolvida polos propietarios forestais é un proceso
claramente complexo resultante dos propios intereses e circunstancias persoais da
propiedade con respecto ás súas terras, xunto coa propia dinámica da contorna demográfica e
territorial de localización da propiedade. A extensa bibliografía sobre desenvolvemento rural,
en xeral, e sobre xestión forestal, en particular, demanda como un dos primeiros pasos para
promover políticas e instrumentos de fomento para unha xestión forestal sustentable a
implantación de servizos de extensión forestal.
Tal e como indican diversos estudos relacionados coa xestión forestal, os propietarios e/ou
xestores forestais responden activamente ao asesoramento técnico prestado por persoal
cualificado, asistencia que debe fundamentarse nun servizo próximo (de referencia) co fin de
promover iniciativas ou manter prácticas forestais sustentables e multifuncionais dentro do
marco do desenvolvemento rural. Por tanto, os distintos programas ou medidas
desenvolvidos en toda política forestal deben ser implementados, coordinados e avaliados por
entidades, órganos ou unidades de extensión forestal. A extensión forestal como tal debe ser
desempeñada, de forma planificada e continuada, pola Administración competente a través
dos seus Distritos Forestais como entidades máis próximas ou de referencia para o
propietario ou xestor de montes.

Obxecto
Prestación de asistencia técnica e capacitación profesional, próxima e continua, a titulares
e/ou xestores forestais mediante un servizo público de extensión forestal a través dos
Distritos Forestais, de forma análoga, que as actuais oficinas agrarias comarcais exercen, a
través de profesionais da rama agropecuaria, actividades de extensión agraria.
Configuración dos distritos forestais de Galicia como “axencias locais de desenvolvemento e
fomento forestal (sustentable e multifuncional)”, onde o seu persoal sexan claros axentes
de dinamización (información e formación cualificada aos propietarios e xestores de montes
ou recursos forestais).

152

DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN FORESTAL

1ª REVISIÓN DO PLAN FORESTAL DE GALICIA

Descrición e criterios de aplicación das medidas
A actual organización administrativa e o peso de determinadas actividades no conxunto de
traballos realizados polo persoal dos distritos forestais (tramitación de curtas, queimas e
incendios forestais, entre outros) orixinaron a que o papel de asesoramento técnico e
profesionalización, de cooperación e transferencia de coñecementos aos propietarios de
montes (extensión forestal) quede desprazado a un segundo lugar nas tarefas do persoal dos
distritos.
Deberase reorganizar o persoal técnico dos distritos forestais de forma que os técnicos
competentes dedicados a actividades de extensión forestal dispoñan do tempo necesario para
ditas funcións. Para iso dotaranse aos Distritos Forestais de persoal administrativo para liberar
ao persoal técnico destes labores. Estímase necesaria unha dotación de 2 persoas por distrito
para este tipo de asistencia.
As actividades de asesoramento ou asistencia a prestar ou executar por este servizo deberán
establecerse nun programa de extensión forestal elaborado pola Administración
competente en montes en colaboración cos seus órganos periféricos, todo iso de acordo aos
retos programados na política forestal rexional. Este programa anual recollerá ademais
criterios e/ou indicadores de seguimento e control das diversas tarefas de extensión forestal.

Indicadores de seguimento
EIXE
IV/V*

MEDIDA
3.2./3.3.2

INDICADOR DE SEGUIMENTO

UNIDADE

Prestación de asistencia técnica e capacitación
profesional, próxima e continua, a titulares e/ou
xestores forestais mediante un servizo público de
extensión forestal a través dos distritos forestais

Nº de actuacións
realizadas

* Común coa medida V.3.3.2
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IV.3.3.- Profesionalización de propietarios/xestores de montes
Antecedentes e xustificación
Unha comunidade como Galicia, onde case o 70% da súa superficie corresponde ao uso
forestal e onde a radiografía da cadea monte-industria indica a importancia económica do
sector forestal, require que os traballos forestais sexan consecuentemente profesionais e
competitivos a fin de mellorar a súa rendibilidade, sen menoscabo da sustentabilidade
ambiental e o benestar social.
Neste sentido, a educación e extensión (forestal) deben complementarse coa formación,
para conformar conxuntamente un instrumento crave para a capacitación dos titulares
forestais e para a dinamización da xestión forestal sustentable e, por tanto, dos bens e servizos
xerados polos montes. Tendo en conta que o 97,3% do territorio forestal en Galicia está en
mans privadas, a formación dos propietarios e/ou xestores forestais galegos adquire maior
relevancia.

Obxecto
Deseño e posta en marcha de Plans de formación e capacitación profesional de propietarios
e/ou xestores de montes para mellora ou actualización das súas cualificacións ou
competencias profesionais e apertura de novas oportunidades ou actividades experimentais
no sector forestal galego.

Descrición e criterios de aplicación das medidas
Os plans de formación de propietarios e/ou xestores forestais desenvolvidos pola
Administración competente en montes, onde as distintas asociacións profesionais de
silvicultores poderán ser entidades colaboradoras, así como outras Administracións públicas
(entidades locais, universidades, centros de formación e experimentación agroforestal, etc.),
deberán centrarse nos seguintes obxectivos:
1. Mellorar a formación profesional da persoa que traballa no mundo forestal achegando
cualificación, experiencia, adquisición de técnicas e metodoloxías de traballo, hábitos
de hixiene e de seguridade laboral.
2. Dignificar a profesión.
3. Fomentar a inserción laboral das persoas formadas.
4. Reforzar a competitividade e a cohesión social do territorio ofrecendo posibilidades
laborais e de formación de calidade no propio territorio rural.
A oferta formativa deberá abarcar materias de especial relevancia para os montes e a súa
xestión no actual contexto de cambio climático e economía baixa en carbono (bioeconomía):
1) Prevención de riscos laborais.
2) Saúde e vitalidade dos ecosistemas forestais. Organismos de corentena.
3) Adaptación e mitigación do cambio climático: silvicultura adaptativa.
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4) Novos produtos forestais non-madeireiros, con especial atención á produción de
castaña, resina, pastos, etc.
5) Xestión forestal sustentable. Multifuncionalidade dos montes. Servizos ambientais
dos ecosistemas forestais.
6) Asociacionismo e cooperación. Sociedades de fomento forestal.
Desenvolveranse protocolos de traballo con organizacións profesionais de silvicultores ou
outras organizacións forestais para fomento e execución deste tipo de actividades formativas,
baixo a tutela efectiva da Administración competente en montes.

Indicadores de seguimento
EIXE

MEDIDA

IV/V*

3.3/V.3.3.2.

INDICADOR DE SEGUIMENTO

UNIDADE

Plans anuais de formación e capacitación
profesional de propietarios e/ou xestores de
montes

Nº de actuacións
realizadas

* Común coa medida IV.4.3.
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IV.4. PROMOCIÓN DA INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN,
DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO E EMPRENDIMIENTO
FORESTAL EN MATERIA DE PRODUCIÓN FORESTAL PRIMARIA

Obxectivo programático
O presente programa deséñase co obxectivo de fomentar o coñecemento e o desenvolvemento
tecnolóxico no campo forestal, resaltando e impulsando a investigación básica e aplicada e a
difusión de resultados na materia para o desenvolvemento de iniciativas de innovación e
emprendemento forestal (emprendemento verde).

Iniciativas, medidas e accións ou actuacións
O obxectivo temático do programa articúlase nas seguintes dúas iniciativas, medidas e
accións ou actuacións en materia de investigación, innovación, desenvolvemento
tecnolóxico e emprendemento verde en Galicia:

Promoción da investigación, innovación, desenvolvemento tecnolóxico e
emprendemento forestal en materia de produción forestal primaria
1.- Promoción da investigación, innovación e desenvolvemento tecnolóxico en Galicia
2.- Innovación e emprendemento verde.
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IV.4.1.- Promoción da investigación, innovación e desenvolvemento tecnolóxico
en Galicia
Antecedentes e xustificación
Tal e como avogaba a Unión Europea na súa Resolución do Consello sobre unha Estratexia
Forestal para a Unión Europea, a investigación é imprescindible para promover o uso e a
xestión sustentable dos recursos forestais, o papel multifuncional dos bosques e a
diversificación dos recursos forestais.
No ámbito da investigación forestal en Galicia, as directrices da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de
montes de Galicia, dispoñen que a Administración forestal realizará as seguintes actuacións
(artigo 109):
1) O impulso, así como o desenvolvemento, no seu caso, das actividades de
investigación forestal en programas de coñecemento do medio forestal, da mellora
xenética e silvícola e da protección forestal, así como calquera outras que poidan
contribuír á mellora e desenvolvemento do sector.
2) A coordinación con outras administracións públicas e institucións na identificación
das necesidades do sector forestal de Galicia, a efectos do seu inclusión nos plans
nacionais e autonómicos de investigación científica, desenvolvemento e innovación
tecnolóxica.
3) A colaboración na promoción da investigación forestal co sistema universitario de
Galicia e con outras universidades e centros de investigación, públicos e privados.
4) A colaboración con outras institucións, públicas ou privadas, no ámbito da
investigación forestal, en particular coas plataformas tecnolóxicas galegas
relacionadas co mundo forestal.

Obxecto
Deseño de liñas prioritarias de investigación, innovación e desenvolvemento para Galicia, a
medio prazo, que oriente as actividades dos diferentes axentes implicados no
desenvolvemento do sector e optimice os recursos necesarios para a súa implantación.
Deseño de procedementos para a transferencia e divulgación de resultados, información e
coñecementos ao sector.

Descrición e criterios de aplicación das medidas
En estreita colaboración cos axentes do sector, as liñas ou actividades l+D+i do presente
Programa deberán contribuír a unha mellora no sector no tocante aos seguintes aspectos:
1) Asociacionismo, cooperación e/ou agrupación de propietarios ou propiedades
forestais para a xestión e ordenación de montes.
2) Resistencia a pragas e enfermidades forestais, especialmente en canto a organismos
de corentena.
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3) Desenvolvemento de novos produtos forestais e mellora dos existentes,
incrementando a produción, diversificando e mobilizando (mercado).
4) Mellora xenética forestal aplicada, orientada á obtención de materiais forestais de
reprodución de alta calidade xenética.
5) Prevención, combate e restauración tras incendios.
No tocante á transferencia da información, materiais e resultados da investigación en materia
forestal, seguindo as indicacións da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia (artigo 110):
1) A información, materiais e resultados dos programas e proxectos de investigación
executados con financiamento público haberán de ser presentados e transferidos aos
axentes públicos e privados do sector forestal.
2) A Administración forestal establecerá un sistema de transferencia da información ao
sector forestal, que desenvolverá regulamentariamente.
3) A Administración forestal promoverá o uso das ferramentas e novas tecnoloxías a fin
de conseguir a máxima difusión posible, dunha forma accesible e áxil, da información,
materiais e resultados dos programas e proxectos de investigación.
A execución deste Plan marco e os resultados previsibles/obtidos deberán ser avaliados e
coordinados conxuntamente entre as Administracións con competencias en materia de
investigación e en materia de montes ao obxecto de redefinir posibles desaxustes ou
reaxustes ao previamente planificado ou programado.

Indicadores de seguimento
EIXE

MEDIDA

IV

4.1.

INDICADOR DE SEGUIMENTO
Iniciativas de I+D+i

UNIDADE
Nº iniciativas
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IV.4.2.- Iniciativas de emprendemento verde en Galicia
Antecedentes e xustificación
O monte en Galicia, como territorio, e os seus produtos e servizos, como recursos (tanxibles
e intanxibles), pode e debe xerar unha significativa riqueza económica, social e ambiental na
totalidade das áreas rurais da comunidade, todo iso baixo criterios de sustentabilidade e
multifuncionalidade.
No entanto, previse que en menos de 25-30 anos a poboación galega descenderá en case dúas
terceiras partes da actualmente censada. Ademais, tendencias que se aprecian actualmente
no noso medio rural e sector forestal, como o descoñecemento da propiedade forestal por
parte dos seus titulares, o seu desapego con respecto ás terras agroforestais en propiedade, a
falta de xestión do territorio e, por tanto, a falta de xestión forestal, será unha realidade que
definirá o noso medio rural no futuro: o abandono e descapitalización de terras agrarias
(agrícolas, gandeiras e forestais).
Ante esta previsible tendencia e considerando a riqueza forestal inherente ao territorio
galego, a Administración debe de velar pola fixación de poboación no medio rural mediante a
promoción e o impulso de:
1) Rede de empresas verdes (diversificación de alternativas e oportunidades)
2) Rede de emprendedores forestais (novos xacementos de emprego, directo ou
indirecto).

Obxecto
Seguindo as directrices da Estratexia 2020 da Unión Europea para creación dunha economía
competitiva, conectada e máis respectuosa co medio ambiente, desenvolveranse liñas de
fomento ou consolidación de emprego verde e desenvolvemento tecnolóxico e innovación
en empresas ou proxectos verdes.

Descrición e criterios de aplicación das medidas
Será necesario, en primeiro lugar, establecer unha perfecta engrenaxe entre as distintas
Administracións implicadas (montes, emprego, industria, etc.) e o sector forestal
(propietarios, xestores, industrias, etc.) onde, de acordo coas bases establecidas en proxectos
de investigación, innovación e desenvolvemento forestal claramente vinculados cos
problemas reais do monte galego (cooperación para a xestión, mobilización de monte e
recursos asociados), se xeren experiencias reais e perdurables no medio rural.
Retomarase novamente a extensión forestal a tutelar polos futuros axentes de
desenvolvemento forestal galego, o persoal dos distritos forestais. Estas “axencias locais de
desenvolvemento (forestal)” deben ser o nexo de unión (titores ou axentes de enlace) entre as
entidades ou organismos de investigación forestal (deseñadores) e os verdadeiros actores do
sector forestal galego, a cadea monte-industria (executores).
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Colaborarase cos Grupos Operativos da Rede Rural Nacional para transferir as liñas de
traballo da medida IV.4.01: promoción da investigación, innovación e desenvolvemento
tecnolóxico en Galicia ao sector e levalas a cabo no territorio (proxectos piloto ou
experimentais).

Indicadores de seguimento
EIXE

MEDIDA

IV

4.2.

INDICADOR DE SEGUIMENTO
Iniciativas de emprendemento verde en Galicia

UNIDADE
Nº iniciativas aprobadas
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EIXE V: MODELO DE GOBERNANZA DO MONTE
GALEGO: ADMINISTRACIÓN, PLANIFICACIÓN E
XESTIÓN FORESTAL SUSTENTABLE
De acordo coas recomendacións e disposicións internacionais, as directrices de Nacións
Unidas (Guía para a formulación de Plans Forestais Nacionais PFN. FAO, 2010) para o
desenvolvemento en todos os países do mundo dunha política forestal sustentable, lexítima,
transparente e eficaz, de forma que responda a principios de gobernabilidade e
sustentabilidade universalmente recoñecidos, hanse de dispor os referentes normativos,
técnicos e instrumentais que garantan o exercicio dunha ordenación e xestión sustentable dos
espazos e recursos forestais, así como a debida organización e coordinación da administración
forestal competente cunha adecuada colaboración sectorial, procurando os compromisos
orzamentarios e financeiros suficientes para lograr a consecución dos seus fins.
As directrices veñen recomendar que o exercicio dunha política, unha planificación, unha
administración, unha ordenación e xestión forestal sustentable, ha de desenvolverse dunha
maneira planificada, comprometida e consensuada, de forma que poida ser verificable.
 Que sexa planificada significa que unha política forestal sustentable para ser eficaz non
debe ser froito da improvisación senón responder a unha estratexia e responda a un plan
que defina un horizonte, deseñe unha traxectoria e estableza previsións, obxectivos,
retos, prioridades e prazos.
 Que sexa comprometida implica que se aplique por iniciativa dos gobernos a través das
administracións públicas competentes e outras relacionadas ou implicadas, mediante os
compromisos orzamentarios e financeiros adecuados, debidamente programados.
 Que sexa consensuada implica que unha política forestal sustentable que sexa
transparente, lexítima e obxectiva, non debe imporse senón ser froito do diálogo e a
negociación entre os sectores e axentes económicos, ambientais e sociais implicados ou
interesados, mediante un proceso informativo e participativo, de modo que permita
alcanzar un consenso entre as partes sobre propósitos e aspiracións comúns, e logre un
pacto social negociado que permita alcanzar acordos e compartir responsabilidades entre
todos os involucrados.
 Que sexa verificable significa que se dispoñan mecanismos fiables de control do
desenvolvemento da planificación e execución da política forestal deseñada, mediante
criterios e indicadores que sexan homologables e contrastables para que permitan a
avaliación e seguimento dos progresos e resultados da planificación prevista, procurando
o coñecemento e a observación permanente do estado, dinámica, evolución e tendencias
dos bosques e terras forestais, da súa ordenación, administración e xestión, así como de
mecanismos de control de calidade do seu exercicio.
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Finalidade e obxectivos.
O presente Eixe V estratéxico de intervención do Plan forestal de Galicia ten por obxecto
desenvolver o modelo de gobernanza da política forestal galega de acordo cos citados
principios internacionais e criterios orientadores de política forestal.
A tal fin, preténdense alcanzar os seguintes obxectivos programáticos:
Emprender as iniciativas e medidas lexislativas necesarias para proceder ao adecuado
desenvolvemento normativo conforme ás competencias autonómicas en materia
forestal que permita completar o marco legal adecuado para o monte galego.
Proceder ao desenvolvemento territorial da planificación forestal mediante os
instrumentos de ordenación dos espazos e recursos forestais e a promoción da
certificación forestal.
Adoptar unha estrutura organizativa descentralizada da administración forestal
apropiada para proporcionar os servizos de xestión pública e extensión necesarios, así
como a coordinación administrativa, institucional e sectorial que corresponda.
Procurar as previsións orzamentarias e as fontes de financiamento necesarias para o
cumprimento dos fins que pretende alcanzar o Plan Forestal de Galicia.
Establecer un sistema de avaliación e seguimento da planificación mediante criterios e
indicadores homologables a nivel estatal e internacional.

Sen prexuízo da programación orzamentaria e do sistema de indicadores de avaliación e
seguimento do plan forestal que se presentan máis adiante, os tres primeiros obxectivos do
modelo de gobernanza da política forestal galega preténdense alcanzar mediante as
seguintes liñas de acción que agrupan os paquetes de medidas previstos que se describen a
continuación:
EIXES ESTRATÉXICOS DE
INTERVENCIÓN

EIXE
V

MODELO DE GOBERNANZA DA
POLÍTICA FORESTAL GALEGA:
ADMINISTRACIÓN,
PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN
E XESTIÓN FORESTAL
SUSTENTABLE

INSTRUMENTOS DE EXECUCIÓN: estratexias, liñas acción,
plans e programas
V.1.- INICIATIVAS E DESENVOLVEMENTO NORMATIVO EN MATERIA
FORESTAL
V.2.DESENVOLVEMENTO TERRITORIAL DA PLANIFICACIÓN,
ORDENACIÓN E CERTIFICACIÓN FORESTAL
V.3.- ADMINISTRACIÓN, XESTIÓN PÚBLICA E EXTENSIÓN FORESTAL:
ORGANIZACIÓN
E
COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA,
INSTITUCIONAL E SECTORIAL
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V.1.
INICIATIVAS
LEXISLATIVAS
NORMATIVO EN MATERIA FORESTAL

E

DESENVOLVEMENTO

Obxectivo programático
As leis de incendios forestais e de montes de Galicia cumpriron pouco máis de dez e cinco
anos de vixencia, respectivamente, dotando á comunidade dun marco lexislativo propio
adaptado á súa realidade forestal de acordo ás directrices políticas internacionais de
ordenación, conservación e desenvolvemento sustentable de todos os tipos de terreos
forestais (Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de
Galicia; Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia).
Co obxectivo de reforzar a importancia do papel dos montes no desenvolvemento
sustentable (benestar socioeconómico e protección do medio (e a vida)), o presente
programa prevé o desenvolvemento regulamentario de certos aspectos tratados nos
epígrafes anteriores, evitando ou diminuíndo, inseguridades administrativas ou xurídicas.
Ademais, co mesmo obxectivo, este programa atende algunhas das disposicións establecidas
na normativa autonómica sobre ordenación territorial de incidencia na actividade forestal (Lei
2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia).
Finalmente, en canto á figura xurídica particular dos montes veciñais en man común, os
importantes cambios socioeconómicos no medio rural galego durante o últimos vinte anos,
onde a tendencia xeral foi cara a un constante despoboamento rural co consecuente
abandono das actividades agrarias e, por tanto, o constante abandono do territorio forestal e
da súa xestión, fai necesario regular de forma realista este tipo de propiedade de terras en
modo que se favoreza o mantemento da capacidade produtiva sustentable destas terras, a
súa organización e xestión, e protección e xestión cautelar no actual contexto.
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Iniciativas, medidas e accións ou actuacións
O obxectivo temático do programa articúlase en tres
medidas vinculadas co
desenvolvemento do actual marco normativo sobre montes e incendios forestais en Galicia,
medidas que se desenvolven nas seguintes subseccións:

Iniciativas lexislativas e desenvolvemento normativo en materia forestal
1.- Desenvolvemento da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia
1.1. Multifuncionalidade das masas forestais
1.2. Biomasa e cultivos enerxéticos forestais
1.3. Recursos xenéticos forestais
1.4. Planificación e ordenación do terreo forestal
2.- Desenvolvemento da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais
de Galicia.
2.1. Ordenación preventiva do territorio forestal
2.2. Acceso, circulación e permanencia en zonas forestais
2.3. Uso do lume
3.- Modificación da Lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes veciñais en man común e regulamento de
desenvolvemento.
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V.1.1.- Desenvolvemento da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia
V.1.1.1.- Multifuncionalidade das masas forestais
Antecedentes e xustificación
Dentro das estipulacións da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, a Administración
velará pola adecuada conservación e promoción dos montes protectores e das masas
consolidadas de frondosas autóctonas, debendo desenvolver os procedementos
administrativos que regulen ditas formacións.
O desenvolvemento do procedemento que defina detalladamente as características deste
tipo de formacións, as directrices de planificación e xestión forestal, así como indicadores de
seguimento do seu grao de conservación, mellora e fomento, é un claro obxectivo establecido
no grupo de traballo dos axentes implicados nas directrices da 1º Revisión do Plan.
En particular, os axentes implicados na 1ª Revisión do Plan consideran que as áreas de
cabeceiras de concas e dos perímetros de protección de áreas de recarga de acuíferos deben
ser delimitadas e declaradas montes protectores.

Obxecto
Desenvolvemento do marco xurídico de administración e xestión dos montes protectores e
masas consolidadas de frondosas autóctonas de Galicia, como montes ou masas cunha serie
de requisitos técnicos previamente definidos, atendendo á definición da Lei 7/2012, do 28 de
xuño, de montes de Galicia. A pervivencia, desenvolvemento, conservación e consolidación
dun importante patrimonio forestal, privado e público patrimonial, require a tutela por parte
da Administración.
Segundo a definición recollida na Lei 7/2012, os montes protectores serán aqueles montes ou
terreos forestais públicos de natureza patrimonial ou privados que cumpran algunha das
condicións que para os montes públicos establece a declaración de utilidade pública. As
masas consolidadas de frondosas autóctonas, segundo o anterior texto normativo, estarán
formadas por aquelas especies do Anexo I da lei con superficie mínima de 15 ha en coto
redondo e idade media de polo menos 20 anos, excluíndose as plantacións forestais.

Descrición e criterios de aplicación das medidas
No tocante aos montes protectores, será necesario:
1. Definir ou caracterizar detalladamente aquelas masas forestais de Galicia de carácter
protector atendendo aos preceptos indicados para a inclusión de montes públicos no
Catálogo de Utilidade Pública.
2. Analizar as posibles debilidades, ameazas, fortalezas e oportunidades de devanditas
áreas forestais de face a definir directrices de xestión forestal sustentable a fins aos
valores a protexer.
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3. Desenvolvemento de directrices de xestión e ordenación baixo criterios de protección
e fomento de sistemas forestais multifuncionais e sustentables, en colaboración coa
Administración competente en conservación da natureza de estar incluído nalgunha
figura de protección.
4. Proporcionar unha metodoloxía de cálculo dos indicadores para o desenvolvemento
de modelos futuros de identificación, sendo coherente coas directrices de xestión
existentes en materia de conservación da natureza.
5. Desenvolver un procedemento administrativo para actuacións neste tipo de masas
fácil e áxil para a propiedade (principio de simplificación administrativa),
especialmente cando devanditos montes estean incluídos en áreas baixo algunha
figura de protección.
6. Deseño dos Rexistros administrativos correspondentes e as súas seccións ou divisións.
Respecto das masas consolidadas de frondosas autóctonas, terase en conta:






Conforme ao disposto no citado artigo 126 da referida lei de montes galega, débese
regular por decreto o rexistro público administrativo de masas consolidadas de
frondosas autóctonas, onde han de quedar rexistradas aquelas masas de frondosas
autóctonas cunha superficie en coto redondo de polo menos 15 hectáreas e unha
idade media de polo menos vinte anos de acordo co artigo 93 da citada Lei.
O decreto debe promulgarse de forma que permita a definición de masas
consolidadas de frondosas autóctonas para a súa consideración como tales e de
maneira estableza os seus beneficios e obrigacións. Entre os beneficios atoparase a
prioridade para percibir axudas públicas, sempre que dispoñan de instrumento de
ordenación ou xestión forestal, ou documento equivalente, requisito que debe
atoparse tamén entre as súas obrigacións, así como preferencia para subscribir
contratos de xestión pública coa administración forestal.
Ademais, nas masas inscritas no rexistro non se poderá efectuar cambio de especie
diferente a aquelas que expresamente se definan como frondosas autóctonas que
deberán relacionarse nominalmente no anexo correspondente do decreto.

Indicadores de seguimento
EIXE

MEDIDA

INDICADOR DE SEGUIMENTO

UNIDADE

V*

1.1.1./1.1.2./1.1.3

Iniciativas lexislativas e de desenvolvemento
normativo en materia forestal

Nº instrumentos
regulamentarios
aprobados

* Común coa medidas V.1.1.2./V.1.1.3.
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V.1.1.2.- Biomasa e cultivos enerxéticos forestais
Antecedentes e xustificación
Con arranxo ao artigo 95 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, la Administración
forestal, en aplicación de políticas dirixidas á redución paulatina no uso de combustibles
fósiles con fins enerxéticos, e considerando o papel da biomasa como fonte de enerxía
alternativa con emisións neutras de dióxido de carbono, regulará os aproveitamentos da
biomasa forestal, cando cumpra de cultivos enerxéticos forestais, restos de aproveitamentos
forestais e outras operacións silvícolas nas masas forestais, para utilizarse como combustible
principal.

Obxecto
A presente medida articúlase en dúas liñas de traballo:
a) Regular e desenvolver o réxime legal dos aproveitamentos de biomasa forestal en
montes ou terreos forestais de natureza privada xestionados por persoas físicas ou
xurídicas de dereito privado situados na Comunidade Autónoma de Galicia.
b) Aprobar modelos silvícolas ou de xestión forestal orientativos, así como referentes
de boas prácticas, con obxectivos de produción de biomasa forestal, a aplicar nos
distritos forestais da Comunidade.

Descrición e criterios de aplicación das medidas
O desenvolvemento normativo do réxime legal dos aproveitamentos de biomasa incluirá o
procedemento de declaración de cultivo enerxético forestal e a creación do correspondente
Rexistro administrativo dentro do Sistema Rexistral Forestal de Galicia.
Analizarase a aptitude das posibles especies forestais susceptibles de aproveitamento
enerxético, especialmente os cultivos enerxéticos forestais, tal e como definen no artigo 8 da
Lei 7/2012.

Indicadores de seguimento
EIXE

MEDIDA

INDICADOR DE SEGUIMENTO

UNIDADE

V*

1.1.1./1.1.2./1.1.3

Iniciativas lexislativas e de desenvolvemento
normativo en materia forestal

Nº instrumentos
regulamentarios
aprobados

Aprobar modelos silvícolas ou de xestión forestal
orientativos ou manuais de boas prácticas con
obxectivos de produción de biomasa forestal.

Nº Documentos
técnicos realizados

V

1.1.2

* Común coa medidas V.1.1.2./V.1.1.3.
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V.1.1.3.- Recursos xenéticos forestais
Antecedentes e xustificación
Os materiais forestais de reprodución de especies e híbridos deben ser dunha elevada
calidade tanto fenotípica como xenética e ademais débense adaptar de forma adecuada ás
condicións do medio no que se utilizan co obxecto de cumprir as funcións sociais, económicas,
ambientais, ecolóxicas e culturais para a mellora e conservación dos recursos xenéticos
forestais.
Así, tal e como se indicou na medida I.3.2 (Inventario de masas arbóreas de especial interese na
conservación do patrimonio xenético forestal), a conservación dos recursos xenéticos debe ser
un claro obxectivo na planificación forestal realizada pola Administración competente no
marco da 1ª Revisión do Plan Forestal de Galicia.
Por tanto, atendendo ao artigo 112 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, en aras
da conservación dos recursos xenéticos de Galicia, é necesario adaptar ou desenvolver o
regulamento técnico de control e certificación dos materiais de base de Galicia para a
produción de materiais forestais de reprodución identificados, seleccionados, cualificados e
controlados que se obteñan na Comunidade. É dicir, deberá actualizarse ou desenvolverse o
Decreto 220/2007, do 15 de novembro, polo que se crea o sistema oficial para o control da
produción e comercialización dos materiais forestais de reprodución.
Así mesmo, a presente medida completarase co desenvolvemento do regulamento técnico
para a implantación, inscrición e manexo dos campos de plantas nai de Galicia (artigo 113
da Lei 7/2012, do 28 de xuño).

Obxecto
A presente medida regula todas as operacións necesarias para autorizar e controlar a
produción dos materiais de base, con vistas a a comercialización dos materiais forestais de
reprodución, para garantir o seu uso adecuado en restauración e repoboación forestal.
Noutras palabras, desenvolveranse medidas de control dos materiais forestais de base
como garantía de procedencia e calidade nas distintas fases da súa produción e
comercialización.
En particular, desenvolverase ou adaptará o regulamento técnico de control e certificación
dos materiais de base de Galicia para a produción de materiais forestais de reprodución
(identificados, seleccionados, cualificados e controlados) e dos campos de plantas nai
(implantación, inscrición e manexo) en Galicia. Creación ou actualización dos correspondentes
rexistros administrativos.
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Descrición e criterios de aplicación das medidas
Os materiais forestais de reprodución (identificados, seleccionados, cualificados e controlados)
terán a consideración de interese xeral, podendo a Administración forestal acceder aos
mesmos, calquera que sexa a titularidade dos terreos onde se atopen, establecéndose o
procedemento de regulación na presente norma de desenvolvemento (artigo 112.3, Lei
7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia). O mesmo tratamento será acordado para os
campos de planta nai.
Entre os principais fins do desenvolvemento normativo consideraranse conceptos
fundamentais como as rexións de procedencia, os distintos tipos de materiais de base, a
determinación das características fundamentais dos materiais forestais de reprodución
(calidade xenética e fisiolóxica), o sistema de control e a regulación do uso de materiais
forestais de reprodución en Galicia.
Dando resposta ás demandas do sector, farase especial fincapé en el control administrativo,
por parte do órgano competente, en canto a:
a) A trazabilidade de planta producida e comercializada para repoboacións forestais
(documento provedor e pasaporte fitosanitario) en viveiros.
b) A venda por parte de viveiros non rexistrados e comercialización ilegal de planta
(feiras, festas, romarías, etc.).
c) O abastecemento de material forestal de reprodución, especialmente semente,
acorde ás necesidades de planta futura para a súa posta a disposición, con tempo
suficiente, a empresas de produción (viveiros).

Indicadores de seguimento
EIXE
I/V*

MEDIDA
3.3./1.1.3

INDICADOR DE SEGUIMENTO

UNIDADE

Desenvolvemento e/ou adaptación do regulamento
técnico de control e certificación dos materiais de
base de Galicia para a produción de materiais
forestais
de
reprodución
(identificados,
seleccionados, cualificados e controlados) e dos
campos de plantas nai (implantación, inscrición e
manexo) en Galicia

Documento técnico e/ou
Aprobación normativa

* Común coa medida I.3.3.
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V.1.1.4.- Planificación e ordenación do terreo forestal
Antecedentes e xustificación
O artigo 34 de a Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia expón a necesidade de
delimitar terreos de alta produtividade forestal nun Catálogo administrativo que, xunto cos
montes veciñais en man común, constituirá o solo rústico de protección forestal. Neste
catálogo incluiranse os recursos forestais que, polas súas singulares características, estímese
conveniente conservar, mellorar ou fomentar. Estes terreos serán declarados pola Consellería
competente en materia forestal.
A elaboración do correspondente Catálogo ou Catálogos solucionaría gran parte da
problemática existente actualmente en materia de ordenación do territorio e planeamento
urbanístico e actividade forestal. Así, os axentes implicados no sector citan a existencia de
contradicións e baleiros legais en solos rústicos en canto a actividade forestal, segundo a
lexislación do solo e de ordenación do territorio, que é necesario abordar mediante un
tratamento adecuado e acordado. Ademais, menciónase a existencia de múltiples ordenanzas
e disposicións municipais que non se axustan ao disposto na Lei 7/2012, do 28 de xuño, de
montes de Galicia, demandándose a súa anulación por considerarse contraditorias ou
incompatibles co previsto na normativa sectorial de rango superior.
Segundo as especificacións do contido dun Plan de Ordenación dos Recursos ForestaisPORF (artigo 76 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia), a definición e
identificación destas áreas forestais de alta produtividade poderá asimilarse ás zonas de valor
forestal detalladas na elaboración destas ferramentas de planificación forestal a escala
distrito.

Obxecto
Identificar e delimitar os terreos de alta produtividade forestal (zonas de valor forestal)
segundo modelos previamente definidos en función de elementos relevantes ou
peculiaridades do recurso forestal e do territorio que discriminen o alto valor do monte.

Descrición e criterios de aplicación das medidas
Será necesario:
1) Definir ou caracterizar detalladamente aquelas áreas (forestais) de Galicia cun alto
valor forestal, xa sexa paisaxístico, cultural, produtivo ou protector, entre outras
peculiaridades, definición acompañada da identificación dos elementos relevantes
dos recursos e prácticas forestais que discriminen o alto valor atendendo ás
peculiaridades territoriais, con especial colaboración coa Administración competente
en materia de conservación da natureza no caso de áreas con terreos baixo algún
réxime de protección.
2) Analizar as posibles debilidades, ameazas, fortalezas e oportunidades das devanditas
áreas forestais co obxecto de definir directrices de xestión forestal sustentable afíns
aos valores a catalogar.
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3) Proporcionar unha metodoloxía de cálculo dos indicadores para o desenvolvemento
de modelos futuros de identificación, sendo coherente coas directrices de xestión
existentes en materia de conservación da natureza.
Os terreos de valor forestal declarados nun PORF, tendo en consideración as necesidades da
poboación residente máis próxima a cada terreo, os condicionantes legais que limiten a
capacidade de decisión dos propietarios e os riscos derivados dos incendios forestais e as
pragas e enfermidades, serán incluídos no Catálogo de Solos Rústicos de Protección
Forestal, cuxo uso forestal produtivo en principio prevalecerá sobre outros usos.
Neste Catálogo poderán incluírse aquelas masas arbóreas de especial interese para a
conservación do patrimonio xenético forestal (medida I.3.2) e montes protectores e masas
consolidadas de frondosas autóctonas (medida I.1.2), entre outros.
Posibilidade de basearse nos resultados de encoméndaa de xestión do Ministerio de Medio
Ambiente e Medio Rural e Mariño ao Consello Superior de Investigacións Científicos (CSIC):
Modelización das áreas agrarias e forestais de alto valor natural en España, xaneiro de 2011.
Atenderase, de cumprir cos criterios marcados pola Unión Europea, á configuración dunha
rede galega de infraestruturas verdes, onde este tipo de masas serán elementos naturais
clave de alto valor ecolóxico, xunto coas masas forestais de alto valor xenético, especial valor
estratéxico na prevención de incendios ou formacións forestais singulares, entre outros.

Indicadores de seguimento
EIXE

MEDIDA

INDICADOR DE SEGUIMENTO

UNIDADE

V

1.1.

Identificar e delimitar os terreos de alta
produtividade forestal (zonas de valor forestal)

Superficie
identificada/delimitada
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V.1.2.- Desenvolvemento da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa
contra os incendios forestais de Galicia
V.1.2.1.- Ordenación preventiva do territorio forestal
Antecedentes e xustificación
A planificación estratéxica das actuacións de prevención de incendios en terreos forestais
establecidas no Plan de prevención e Defensa contra Incendios Forestais de Galicia
(PLADIGA), desenvolvidas e implementadas nos correspondentes plans de prevención e
defensa contra os incendios forestais do distrito (estes últimos, recollidos nos plans de
ordenación dos recursos forestais), tamén deberá executarse a nivel local a través do plan
municipal de prevención e defensa contra os incendios forestais, plans integrados nos plans
municipais de emerxencias.
Por tanto, no marco da planificación do territorio e da xestión forestal sustentable, a
planificación preventiva do territorio forestal e a regulación de usos e actividades susceptibles de
orixinar incendios forestais tamén é desempeñada polas entidades locais a través dos Plans
municipais de prevención e defensa contra os incendios forestais.
Aínda que o contido do plan de defensa fronte aos incendios forestais a nivel autonómico e de
distrito recóllense claramente na Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa dos incendios
forestais en Galicia (artigos 14 e 15, respectivamente), os Plans de prevención e defensa
contra os incendios forestais de municipio deben ser obxecto de desenvolvemento por parte
da Administración competente co fin de alcanzar unha planificación e ordenación preventiva
única e perfectamente incardinada na estratexia rexional de protección e defensa contra o
risco de incendios forestais (artigo 16, Lei 3/2007).

Obxecto
Desenvolvemento regulamentario dos criterios para a ordenación preventiva do territorio
forestal e a súa aplicación nos instrumentos de ordenación ou xestión forestal en Galicia de
acordo aos preceptos da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa dos incendios
forestais en Galicia (artigo 24).
Esta medida suporá o desenvolvemento da Orde pola que se establece a estrutura dos Plans de
prevención e defensa contra os incendios forestais de municipio, así como a modificación da
Orde do 31 de xullo de 2007 establece os criterios para a xestión da biomasa vexetal.
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Descrición e criterios de aplicación das medidas
Toda política de éxito de prevención de incendios forestais debe fundamentarse na redución
do número de incendios e a minimización da superficie afectada polos mesmos. Para iso, a
Administración competente conta, de acordo co establecido na lexislación galega de
emerxencia, dun plan autonómico (Plan de prevención e defensa contra os incendios
forestais de Galicia), de plans a nivel de distrito forestal (Plan de prevención e defensa contra
os incendios forestais de distrito) e de plans a nivel municipal (Plan de prevención e defensa
contra os incendios forestais de municipio).
Os Plans de prevención e defensa contra os incendios forestais de municipio incluirán, en todo
caso, a rede das pistas, viarias, camiños, estradas e montes de titularidade municipal e a
definición das redes de faixas secundarias, así como a análise da propiedade destas redes de
faixas. Poderán incluír ordenanzas de prevención de incendios concordantes co obxecto da
presente lei en solo urbano, núcleo rural e urbanizable delimitado situado a menos de 400
metros do monte.
Completando a presente medida estudarase a posibilidade de modificar ou actualizar os
criterios xerais e complementarios da xestión da biomasa vexetal a cumprir na rede de
faixas de xestión de biomasa, especialmente nas redes secundarias.
Finalmente, cítase que a presente medida atenderá exhaustivamente ao disposto na Lei
4/2015, do 17 de xuño, de mellora da estrutura territorial agraria de Galicia en conto á
declaración de perímetros abandonados de leiras de vocación agraria por parte do órgano
superior competente en materia de agricultura cando concorran dúas situacións vinculadas co
risco de incendios forestais:
a) Poidan supor risco de incendios forestais, ben pola non aplicación ou ineficacia das
medidas contidas nos correspondentes plans de xestión ou de ordenación forestal,
ben pola inexistente xestión da biomasa ou ben polas reiteradas neglixencias no uso
do lume en prácticas de xestión agroforestal ou doutros conflitos que deviñeron na
reiteración de incendios nesas zonas, co consecuente perigo para as áreas habitadas
próximas a esas zonas.
b) Que sexan obxecto de incendios co consecuente perigo para as áreas habitadas
próximas ás zonas queimadas.
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Indicadores de seguimento
EIXE

MEDIDA

INDICADOR DE SEGUIMENTO

UNIDADE

II/V*

3.3./1.2.

Desenvolvemento regulamentario dos criterios
para a ordenación preventiva do territorio forestal e
a súa aplicación nos instrumentos de ordenación ou
xestión forestal en Galicia.

Documento técnico e/ou
Aprobación normativa

V**

1.1./1.2./1.3

Iniciativas lexislativas e de desenvolvemento
normativo en materia forestal

Nº instrumentos
regulamentarios
aprobados

* Común coa medidas II.3.3.
** Común coa medidas V.1.1/V.1.3.
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V.1.2.2.- Acceso, circulación e permanencia en zonas forestais
A/ REQUISITOS, INSTALACIÓNS E EQUIPAMENTOS DE ÁREAS RECREATIVAS EN
ZONAS DE ALTO RISCO DE INCENDIO FORESTAL

Antecedentes e xustificación
Os montes forman parte do patrimonio natural e a súa conservación debe entenderse como
un equilibrio entre o interese por preservar os valores naturais que albergan e a súa utilización
racional por parte dos cidadáns. Esta afirmación afiánzase co incremento paulatino da presión
sobre os montes como espazos de lecer e esparexemento por parte da poboación como forma
consolidada de achegarse á natureza e de gozar do diverso patrimonio natural.
Ante a demanda crecente do uso público dos montes ou terreos forestais por parte da
cidadanía resulta imprescindible garantir que este uso e o resto de actividades nestes espazos
realícense de acorde aos principios de conservación e sustentabilidade, xunto co respecto á
propiedade privada, de inescusable representatividade no monte galego.
Por tanto, a presente medida regulará as instalacións recreativas situadas nos montes ou
terreos forestais de Galicia, incluíndo as actividades prohibidas e permitidas e as medidas
preventivas necesarias para o desenvolvemento das mesmas. Farase especial fincapé á
regulación de instalacións recreativas en Zonas de Alto Risco de Incendio, como materia de
desenvolvemento regulamentario segundo a Lei 3/2007 (artigo 36.4) demandado polo Grupo
de Traballo para a 1ª Revisión do Plan.

Obxecto
Desenvolvemento regulamentario dos requisitos, instalacións e equipamentos específicos
para a construción e uso de áreas recreativas, especialmente aquelas incluídas en Zonas de
Alto Risco de Incendios, e a súa aplicación nos instrumentos de ordenación ou xestión forestal
en Galicia de acordo aos preceptos da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa dos
incendios forestais en Galicia (artigo 36).

Descrición e criterios de aplicación das medidas
O uso público que regulará esta norma fará referencia aos requisitos do conxunto de
equipamentos e instalacións existentes ou de nova creación en áreas recreativas, existentes
ou de nova creación, a disposición de calquera potencial usuario. O obxecto desta norma será
achegar os valores naturais e culturais dos terreos forestais aos posibles visitantes, de forma
ordenada e segura, garantindo a conservación e difusión de tales valores (concienciación
social sobre os valores ecolóxicos ou ambientais, culturais, económicos, etc.).
A regulación será preferente nos terreos forestais incluídos en Zonas de Alto Risco de
Incendio, definidas como superficies onde se recoñece como prioritaria a aplicación de
medidas máis rigorosas de defensa contra os incendios forestais ante o elevado risco de
incendio, pola especial frecuencia ou virulencia dos incendios forestais ou pola importancia
dos valores ameazados (artigo 11.2 da Lei 3/2007).
A presente norma poderá regular, ademais, o fluxo do uso recreativo do monte, para evitar
unha presenza incontrolada e dispersa no medio forestal, así como tamén para satisfacer aos
diferentes tipos de visitantes e excursionistas que demandan distintos niveis de servizos nos
montes.
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A Administración competente poderá establecer prohibicións ou restricións específicas
respecto de determinadas actividades en devanditas áreas recreativas ou outras zonas
(medidas preventivas no uso de grelladas), así como a aprobación (permiso) de autorizacións
ou concesións para determinados usos ou actividades concretas.
Contemplarase que a circulación e o aparcadoiro de vehículos non poderán realizarse fóra dos
viarios forestais acondicionados para tal fin (actividade recreativa).
Así mesmo, poderá regular a normalización de distintas infraestruturas vinculadas ás áreas
recreativas, como a sinalización de carreiros ou itinerarios naturais ou a creación de zonas de
acampada autorizada de carácter educativo e social, entre outros.
Indicarase a distinción entre montes públicos e montes privados onde, neste último caso, o
acceso de visitantes só se podería realizar si autorízao expresamente o propietario ou xestor.

Indicadores de seguimento
EIXE

MEDIDA

INDICADOR DE SEGUIMENTO

UNIDADE

II/V

3.3./2.2.

Desenvolvemento regulamentario das actividades
ou servizos en montes ou terreos forestais. Uso
social e acceso público.

Documento técnico e/ou
Aprobación normativa

* Común coa medida II.3.3.
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B/ ACTIVIDADES DE USO PÚBLICO NO ÁMBITO FORESTAL

Antecedentes e xustificación
A conservación e defensa dos montes ou terreos forestais, como parte do patrimonio natural
galego, debe de establecerse cun equilibrio entre o seu uso e goce racional por parte da
cidadanía en xeral e o interese superior da súa conservación e defensa, sempre co respecto á
propiedade privada.
En coherencia coa o artigo 54 bis da Lei 43/2003, do 21 de novembro, de montes, a presente
medida pretende regular o acceso público aos montes, facendo fincapé nas actividades con
vehículos a motor neste espazo. Segundo esta norma estatal, será a Administración
autonómica forestal quen regulará as condicións en que se permite a circulación de vehículos
a motor por pistas forestais situadas fóra da rede de estradas e a través de terreos forestais,
fóra dos viarios existentes para tal fin.
En concreto, a Lei 7/2012 establece no seu articulado que a celebración de actos, incluíndo os
deportivos a motor, que leven unha afluencia de público indeterminada ou extraordinaria,
ou de actividades relacionadas co tránsito motorizado, deberá desenvolverse
ordenadamente no marco da lei, estando suxeitos ao disposto no correspondente
instrumento de planificación, ordenación ou xestión (artigo 88.2, Servizos do monte).

Obxecto
Desenvolvemento regulamentario das actividades ou servizos en montes ou terreos forestais
que determinen unha afluencia de público indeterminada ou extraordinaria, vinculadas ou
non ao tránsito motorizado, e a súa aplicación nos instrumentos de ordenación ou xestión
forestal en Galicia de acordo aos preceptos da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia
(artigo 88).
Regulación mediante Orde do uso social e de acceso público a estes espazos de forma
racional e controlada, en coherencia aos principios de conservación, fomento e
sustentabilidade dos montes e espazos naturais.

Descrición e criterios de aplicación das medidas
Particularmente, regularanse as actividades ou deportes con vehículos a motor nos montes
fóra da rede de estradas de uso público aos efectos previstos na lexislación urbanística, isto é,
campo a través, por pistas agroforestais, sendeiros, devasas ou vías de saca de madeira.
Poderase restrinxir ou prohibir o tránsito de visitantes e vehículos a motor nos montes, por
razóns de seguridade (particularmente, en materia de incendios forestais), interese ou
utilidade pública ou protección de ecosistemas sensibles ou especies ameazadas, ou cando
poida afectar á protección, conservación ou restauración dos montes.
Contemplarase a protección específica para as pistas e sendas forestais tendo en conta a súa
gran importancia para a conservación do monte.
O tránsito e circulación, de forma aberta con vehículo a motor fóra das pistas deberá ser
autorizado polo órgano competente e aceptado polos titulares ou xestores, ademais de ser
conforme á adecuación do viario, á correcta sinalización do acceso, á asunción do
mantemento e á responsabilidade civil por danos e prexuízos relacionados co acceso ou
tránsito.
Preverase que as actividades deportivas de vehículos teñan que observar unha serie de
limitacións en canto a velocidade, fianza e itinerarios autorizados.
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Indicarase a distinción entre montes públicos e montes privados onde, neste último caso, o
acceso de visitantes só se podería realizar si o autoriza expresamente o propietario ou xestor.
Esta medida poderá incluír aquelas disposicións necesarias para o uso e xestión racional
(sustentable) dos denominados montes periurbanos, tal e como se definen no artigo 8 da Lei
7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia.

Indicadores de seguimento
EIXE

MEDIDA

INDICADOR DE SEGUIMENTO

UNIDADE

II/V*

3.3./2.2.

Desenvolvemento regulamentario das actividades
ou servizos en montes ou terreos forestais. Uso
social e acceso público.

Documento técnico e/ou
Aprobación normativa

* Común coa medida II.3.3
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V.1.2.3.- Uso do lume
Antecedentes e xustificación
O Título V a Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de
Galicia regula o uso daquelas actividades nas que se emprega o lume en orde a atenuar as
accións que leven maior risco de produción de incendios forestais, onde particularmente os
artigos 34 e 35 reúnen as comunicacións e autorizacións de queimas de restos agrícolas e
forestais, e as autorizacións de queimas controladas.
Á súa vez, este réxime de comunicacións e autorizacións administrativas de queimas
desenvólvese actualmente por o Decreto 105/2006, de 22 de xuño, polo que se regulan medidas
relativas á prevención de incendios forestais, á protección dos asentamentos no medio rural e á
regulación de aproveitamentos e repoboacións forestais, decreto parcialmente derrogado polo
Decreto 50/2014, do 10 de abril, polo que se regulan os aproveitamentos madeireiros e leñosos,
de cortiza, de pastos e micolóxicos en montes ou terreos forestais de xestión privada na
Comunidade Autónoma de Galicia e o contido, organización e funcionamento do Rexistro de
Empresas do Sector Forestal.
En orde a facilitar a compresión da normativa reguladora de queimas en Galicia e acabar coa
dispersión lexislativa xerada pola multiplicidade de diversos textos, é necesario elaborar e
aprobar un texto normativo que aglutine e normalice as normas vixentes sobre queimas en
Galicia (regularizar, aclarar e harmonizar os textos).

Obxecto
Revisión ou adaptación da normativa reguladora da realización de queimas controladas en
terreos agrícolas e forestais e zonas de influencia forestal, así como as normas técnicas e
funcionais para a súa realización, e a queima de restos agrícolas amoreados en terreos
agrícolas e naqueles terreos situados nas zonas de influencia forestal, así como para a queima
de restos forestais amoreados en terreos agrícolas, forestais ou naqueles situados nas zonas
de influencia forestal.

Descrición e criterios de aplicación das medidas
Revisión e/ou actualización do Decreto 105/2006, do 22 de xuño, polo que se regulan medidas
relativas á prevención de incendios forestais, á protección dos asentamentos no medio rural e á
regulación de aproveitamentos e repoboacións forestais.

Indicadores de seguimento
EIXE
V*

MEDIDA
1.1./1.2./1.3

INDICADOR DE SEGUIMENTO

UNIDADE

Iniciativas lexislativas e de desenvolvemento
normativo en materia forestal

Nº instrumentos
regulamentarios
aprobados

* Común coa medidas V.1.1/ V.1.3.
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V.1.3.- Modificación da Lei 13/1989, do 10 de outubro, de Montes Veciñais en
Man Común e regulamento de desenvolvemento
Antecedentes e xustificación
O artigo 20 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, define os montes veciñais en
man común (mvmc) como os montes privados de natureza xermánica que, con
independencia da súa orixe, as súas posibilidades produtivas, o seu aproveitamento actual e a
súa vocación agraria, pertenzan ás comunidades veciñais na súa calidade de grupos sociais, e
non como entidades administrativas e veñan aproveitándose consuetudinariamente en
réxime de comunidade, sen asignación de cotas, polos membros daquelas na súa condición de
veciños.
Pola súa banda, o artigo 61 da Lei 2/2006, do 14 de xuño, de dereito civil de Galicia, indica que
esta agrupación veciñal, na súa calidade de grupo social, entenderase composta polos
veciños que a integren en cada momento e:
Terán a condición de veciños comuneiros aquelas persoas titulares de unidades
económicas, produtivas ou de consumo, con casa aberta e residencia habitual
independente dentro da área xeográfica sobre a que se asente o grupo social ao que
tradicionalmente estivese adscrito o aproveitamento do monte.
Por tanto, os mvmc teñen un auténtico suxeito propietario (o común de veciños), un grupo
social entendido como comunidade xermánica (comunidade de montes veciñais en man
común, en diante cmvmc), de dereito privado e dun dominio estritamente de carácter civil, a
diferenza dos montes comunais, onde hai unha comunidade de usufrutuarios de terreos
públicos (bens municipais) por razón de veciñanza (dereito público) e regulados por normas
administrativas.
Con todo, a primeira regulación dos mvmc en Galicia data do ano 1989, dando resposta á
potestade lexislativa exclusiva de nosa comunicade na materia (artigo 27 da Lei Orgánica
1/1981, do 6 de abril, de Estatuto de Autonomía para Galicia): réxime xurídico dos mvmc. Nace
así a Lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes veciñais en man común e, tres anos despois,
complétase este texto normativo co seu regulamento de desenvolvemento, o Decreto
260/1992, de 4 de setembro, polo que se aproba o Regulamento para a execución da Lei 13/1989,
do 10 de outubro, de montes veciñais en man común.
Desde a formulación da primeira lei estatal sobre mvmc (Lei 52/1968, do 27 de xullo, sobre
montes veciñais en man común) até a actualidade, Galicia consta dun total de 3.249 mvmc
para un total de 666.519,85 ha, é dicir, o 32,8% da superficie forestal e o 33,7% da superficie
privada en Galicia, segundo datos da Dirección Xeral de Ordenación Forestal da Consellería do
Medio Rural. A titularidade destes montes de dominio privado corresponde a 2.981 cmvmc,
localizándose en 254 municipios e nos 19 distritos forestais.
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Os importantes cambios socioeconómicos acaecidos no medio rural galego desde a
promulgación da Lei 13/1989 ata a actualidade desencadearon que, de forma xeral, unha
fracción non desprezable das cmvmc de áreas rurais galegas, especialmente nas zonas
interiores, non dispoñan dos veciños comuneiros necesarios para constituír o órgano de
goberno, xestión e representación destas comunidades (xunta rectora) ou directamente non
dispoñan de ningún órgano de expresión da vontade (asemblea xeral). Ademais, o correcto
funcionamento destas comunidades fundaméntase na disposición de estatutos, acordes á
normativa, como norma reguladora do funcionamento.
Os datos da Dirección Xeral de Ordenación Forestal da Consellería do Medio Rural a 2015
mostran que un 10% das cmvmc de Galicia non dispoñen de estatutos vixentes, aumentando
esta cifra ao 34% para as cmvmc que non teñen unha xunta rectora actualizada; en canto ao
censo de veciños comuneiros, o 10% das cmvmc de Galicia non dispoñen deste censo ou ben
si o ten, pero non está actualizado (50%).
Ao progresivo despoboamento rural uniríaselle o consecuente abandono das actividades
agrarias e, por tanto, o constante abandono do territorio forestal e da súa xestión,
particularmente a descapitalización dos mvmc. A Asociación de Bolseiros da Fundación
Barrié, no seu informe Como mellorar o aproveitamento forestal en Galicia? Recomendacións
(2013), indicaba que máis do 70% da superficie destes montes é terreo forestal desarborado,
reflectindo a clara descapitalización destas terras de notable potencialidade para a xestión
forestal e o desenvolvemento rural de Galicia ao permitir executar actuacións ou actividades
inabordables na propiedade privada particular.
Ante esta situación faise necesario regular de forma realista este tipo de propiedade de terras
en común de modo que se favoreza o mantemento da capacidade produtiva sustentable
destas terras, a súa organización e xestión, e protección e xestión cautelar no actual contexto.

Obxecto
Revisión ou adaptación da normativa reguladora dos montes veciñais en man común en
Galicia, especialmente no relacionado coa organización destas comunidades, actos de
disposición, regulación de usos e aproveitamentos, e protección e xestión cautelar, de acordo
co actual marco normativo en materia de montes, desenvolvemento rural e dereito civil de
Galicia.

Descrición e criterios de aplicación das medidas
Revisión da Lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes veciñais en man común e do seu
regulamento de desenvolvemento (Decreto 260/1992, de 4 de setembro, polo que se aproba o
Regulamento para a execución da Lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes veciñais en man
común).
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Indicadores de seguimento
EIXE

MEDIDA

INDICADOR DE SEGUIMENTO

UNIDADE

V

1.1.1./1.1.2./1.1.3

Iniciativas lexislativas e de desenvolvemento
normativo en materia forestal

Nº instrumentos
regulamentarios
aprobados

* Común coa medidas V.1.1/V.1.2.
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V.2. DESENVOLVEMENTO TERRITORIAL DA
ORDENACIÓN E CERTIFICACIÓN FORESTAL.

PLANIFICACIÓN,

Obxectivo programático
Conforme a lexislación forestal e territorial aplicable, o Plan Forestal de Galicia considérase
tanto como un instrumento de planificación estratéxica da política forestal galega, como un
instrumento de ordenación do territorio.
En efecto, de acordo co disposto no Título III de a Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de
Galicia, no seu capítulo I dedicado á planificación forestal, o artigo 71 establece que: “Son
instrumentos de planificación forestal da Comunidade Autónoma de Galicia o Plan Forestal de
Galicia (PFG) e os Plans de Ordenación dos Recursos Forestais (PORF)”.
O artigo 72 da referida lei de montes galega no seu apartado 1 define o Plan Forestal de
Galicia como: “....é o instrumento básico para o deseño e a execución da política forestal galega,
no cal se avalía a situación do monte galego e no que se establecen as directrices e os programas
de actuación da política forestal de Galicia, así como os mecanismos de seguimento e avaliación
necesarios para o seu cumprimento”.
Ademais, no apartado 2 do citado artigo 72 establece que o Plan Forestal de Galicia como
instrumento básico de planificación estratéxica da política forestal galega. “terá a
consideración de programa coordinado de actuación, ao abeiro do disposto nos artigos 16 e
seguintes da Lei 10/1995, do 23 de novembro, de ordenación do territorio de Galicia”, de forma
que o Plan Forestal de Galicia considérase un instrumento de ordenación do territorio
forestal no seu ámbito territorial de competencia.
Hai que ter en conta que, a pesar da súa consideración como instrumento de ordenación do
territorio forestal, o PFG defínese estritamente como instrumento básico de planificación
estratéxica da política forestal galega; por tanto, o PFG é ante todo un plan director de
política forestal que non adopta decisións relacionadas directamente coa ordenación do
réxime de usos do solo forestal, nin tampouco coa ordenación e xestión específica dos
recursos forestais.
Conforme á referida lei de montes galega e segundo o modelo básico graduado de
referencia establecido desde o ámbito estatal para o desenvolvemento territorial da
planificación e ordenación forestal, como se estableceu na Estratexia Forestal Española
(1999) e no Plan Forestal Español (2002), mesmo na propia Lei Estatal de Montes (2003,
modificada en 2007 e 2015), disponse o seguinte procedemento “en fervenza” para un
desenvolvemento territorial progresivo segundo escalas de planificación e ordenación
forestal correspondentes a sucesivos ámbitos competenciais de decisión a nivel nacional,
rexional, comarcal e local:
 a planificación forestal estratéxica (macro-planificación) concibida a nivel nacional e
rexional para a formulación de plans forestais autonómicos no marco do plan forestal
estatal de España
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 a planificación forestal táctica (meso-planificación) referida a escala subregional para un
ámbito comarcal correspondente aos Plans de Ordenación dos Recursos Forestais
(PORF)
 a planificación forestal operativa ou executiva (micro-planificación) correspondente aos
plans de ordenación de montes ou instrumentos equivalentes de xestión forestal
sustentable referidos a nivel de monte ou leira forestal.

Iniciativas, medidas e accións ou actuacións
Esta liña de acción pretende o desenvolvemento territorial dos instrumentos de planificación
e ordenación forestal e o control de calidade da xestión forestal sustentable. A tal fin
preténdense alcanzar os seguintes obxectivos:
Perfilar o contido e alcance para o desenvolvemento dos Plans de Ordenación dos
Recursos Forestais por distritos.
Procurar medias de fomento para a disposición de plans ou proxectos de ordenación de
montes e instrumentos equivalentes de xestión forestal sustentable de acordo coas
instrucións establecidas.
Apoiar a promoción da certificación da xestión forestal sustentable dos montes galegos,
de forma voluntaria por calquera dos sistemas recoñecidos que acrediten de forma
independente o exercicio da ordenación e xestión forestal sustentable.
Crear unha unidade orgánica administrativa que se encargue do desenvolvemento dos
instrumentos de planificación e ordenación forestal, da súa execución e supervisión.

Con tales obxectivos disponse as seguintes Iniciativas, Medidas e Accións que se describen a
continuación:

Desenvolvemento territorial da planificación, ordenación e certificación forestal:
Iniciativas, Medidas e Accións
1.- Desenvolvemento dos Plans de Ordenación dos Recursos Forestais por distritos: contido e alcance,
vinculación e rango xerárquico
2.-Fomento de plans de ordenación de montes e instrumentos equivalentes de xestión forestal
sustentable
3.- Promoción da certificación forestal dos montes galegos
4. Creación dun Gabinete de planificación forestal e coordinación administrativa
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V.2.1.- Desenvolvemento dos Plans de Ordenación dos Recursos Forestais por
distritos: contido e alcance, vinculación e rango xerárquico.
Antecedentes e xustificación
O ámbito territorial obxecto de os Plans de Ordenación dos Recursos Forestais debe ser
infra-provincial referido a un ámbito comarcal. De conformidade co disposto respecto diso no
artigo 74 da citada lei forestal galega: “A Administración forestal elaborará os plans de
ordenación dos recursos forestais como instrumentos de planificación forestal, que afectarán
preferentemente a cada distrito forestal, como territorios de condicións xeográficas,
socioeconómicas, ecolóxicas, culturais ou paisaxísticas homoxéneas....” de forma que serán
aplicables no ámbito territorial dos 19 Distritos Forestais articulados en Galicia.
No apartado 1 do citado artigo 74 disponse que os Plans de Ordenación dos Recursos
Forestais (PORF) “.... terán carácter indicativo respecto de calquera outras actuacións, plans ou
programas sectoriais, sen prexuízo do establecido na disposición transitoria cuarta”.
A Disposición Transitoria Cuarta desta lei dispón a adaptación dos plans xerais de ordenación
municipal ao disposto nos PORF para zonas de valor forestal sometidas ao réxime de solo
rústico de especial protección forestal.
O apartado 2 do referido artigo 74 dispón que “o contido destes plans haberá de coordinarse cos
correspondentes plans de prevención e defensa contra os incendios forestais de distrito
establecidos na Lei 3/2007, do 9 de abril, de Prevención e defensa contra os incendios forestais de
Galicia”. Ademais, sobre o contido destes plans (PORF), o artigo 76 da lei 7/2012 de montes
galega establece o seguinte:
1. Os plans de ordenación de recursos forestais, como mínimo, especificarán:
a) A delimitación do ámbito territorial e a caracterización do medio físico e biolóxico.
b) As características socioeconómicas da zona, como aspectos demográficos,
dispoñibilidade de man de obra especializada, taxas de paro, actividades
agrosilvopastoriles e industrias forestais, incluídas as dedicadas ao aproveitamento
enerxético da biomasa forestal.
c) A descrición e análise dos montes e os seus recursos, posibilidades de produción forestal
e demanda da industria forestal. Tamén analizará a paisaxe existente nese territorio, os
seus usos e aproveitamentos actuais, en particular os usos tradicionais, así como as figuras
de protección existentes, incluíndo as vías pecuarias.
d) Os aspectos xurídico-administrativos da propiedade forestal, tales como titularidades,
montes catalogados, proxectos de ordenación e instrumentos de ordenación e xestión
vixentes, montes veciñais en man común, mancomunidades e agrupacións de propietarios.
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e) O establecemento de referentes de boas prácticas e modelos silvícolas orientativos para
a xestión e aproveitamento dos montes, baseado na análise das especies existentes e as
súas quendas de curta, e garantindo que non se poña en perigo a persistencia dos
ecosistemas e mantéñase a capacidade produtiva dos montes.
f) A zonificación por usos e vocación do territorio, establecendo para cada zona os
obxectivos, compatibilidades e prioridades, e sinalando os ámbitos de solo rústico con
valor forestal aos efectos da súa clasificación como de especial protección forestal nos
instrumentos urbanísticos e de ordenación do territorio.
g) A planificación das accións necesarias para o cumprimento dos obxectivos fixados no
plan.
h) Os criterios básicos para o control, seguimento e avaliación e os prazos para a revisión
do plan.
2. Aos efectos dos aproveitamentos forestais en espazos da Rede Natura, cando non existisen
plans de conservación aprobados, serán válidas as especificacións dos plans de ordenación de
recursos forestais, sempre que dispuxesen de informe favorable da administración
competente en materia de conservación da natureza.
3. Previamente á aprobación dun plan de ordenación de recursos forestais, poderán
elaborarse uns modelos silvícolas orientativos e referentes de boas prácticas por distrito
forestal, aos efectos de permitir a adhesión de propietarios de montes de particulares, que se
aprobarán mediante orde da consellería competente en materia de montes.
4. Os ámbitos de solo rústico delimitados nos plans de ordenación dos recursos forestais
como de valor forestal haberán de clasificarse nos instrumentos urbanísticos e de ordenación
do territorio como de especial protección forestal.

Obxecto
A medida ten por obxecto desenvolver o contido e alcance previsto dos Plans de Ordenación
dos Recursos Forestais en cada un dos 19 distritos da rexión, aplicables tanto como
referentes técnicos e instrumentais de ámbito comarcal para a ordenación dos espazos e
recursos forestais, como do réxime de usos do solo forestal.
Como obxectivo de consecución exponse elaborar estes plans (PORF) en cada un dos 19
distritos da rexión durante os 10 primeiros anos de aplicación da presente revisión do Plan
Forestal de Galicia. Poderíase empezar o primeiro ano por un plan piloto de experiencia para
proseguir despois a un ritmo de 2 PORF/ano.
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Descrición e criterios de aplicación das medidas
No marco da Revisión do Plan Forestal de Galicia, a elaboración e redacción dos PORF en
todos os distritos forestais de Galicia debería completarse en 10 anos (dous/ano), quizá
comezando por un proxecto piloto que defina o plan tipo de referencia para a ordenación, uso
e xestión dos espazos e recursos forestais no seu ámbito territorial de aplicación.
El desenvolvemento territorial do Plan Forestal de Galicia efectuarase por tanto mediante
plans de distrito forestal, identificados coa figura dos Plans de Ordenación dos Recursos
Forestais (PORF), entendidos como un referente técnico de ámbito comarcal para a
ordenación e xestión dos espazos e recursos forestais do seu ámbito de aplicación, e ademais
considerados tamén como instrumentos de ordenación do territorio para a ordenación do
réxime de usos do solo forestal, de acordo co disposto ao efecto, tanto na lei básica estatal de
montes como na lei autonómica galega vixentes sobre montes.
Considerado como referente técnico e instrumental para un ámbito comarcal para o
desenvolvemento territorial do Plan Forestal mediante PORF en cada distrito forestal
establecerá un modelo de referencia de silvicultura, ordenación, aproveitamento uso e
xestión dos espazos e recursos forestais do seu ámbito territorial (cada distrito forestal)
incluíndo a planificación da defensa contra incendios forestais.
Para iso, conforme ao establecido no artº 76 da lei de montes galega, os PORF poderán
concretar e particularizar os contidos e tipos de instrumentos de ordenación e xestión
forestal dos montes ou terreos forestais incluídos no seu ámbito territorial, realizando unha
aproximación inventarial de existencias e da potencialidade produtiva dos recursos forestais
susceptibles de aproveitamento, e establecendo os obxectivos preferentes, os métodos de
ordenación e inventariación, as quendas e períodos de intervención silvícola recomendables,
as directrices, pautas, itinerarios e criterios para o desenvolvemento particularizado dos
modelos silvícolas establecidos.
Os PORF tamén poderán designar as especies forestais indicadas e alternativas ou restrinxidas
para a súa plantación segundo zonas e distancias preceptivas a zonas con outros usos do solo,
a designación de masas consolidadas de frondosas autóctonas ou das redes de prevención
faixas de xestión de biomasa e a delimitación dos ámbitos afectados por distancias preceptivas
en zonas de alto perigo de incendio, a necesidade de deslindes de montes públicos e
colectivos veciñais ou abertais, incluso a identificación de propietarios e localización de zonas
susceptibles de concentración ou agrupación de propiedades forestais particulares para a súa
xestión conxunta.
Pola súa banda, en desenvolvemento territorial do Plan Forestal de Galicia, o PORF de distrito
poderase empregar como instrumento de ordenación do territorio en materia de solo
forestal, entendido este a tales efectos como aquel terreo forestal que ostente a condición de
monte.
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O emprego dos PORF como instrumentos de ordenación do territorio forestal fundaméntase na
facultade que a tal fin e efecto outórgalle a normativa básica estatal sobre montes,
consolidada pola lei de montes galega, así como no criterio polo cal a ordenación dos recursos
forestais require antes a ordenación previa dos espazos forestais, para poder atender
posteriormente ao cumprimento dos criterios e indicadores de ordenación e xestión forestal
sustentable.
A tal fin, os PORF como instrumentos de ordenación do territorio procederán á definición e
clasificación do solo forestal (terreos forestais que teñan a condición legal de montes)
discernido do solo agrícola; definirán e delimitarán os solos de vocación forestal preferente,
segundo a súa aptitude e capacidade produtiva, establecendo o réxime de usos do solo
forestal por zonas (zonificación), asignando en cada unha usos prioritarios, subordinados e
compatibles dos terreos forestais segundo os seus valores e riscos ambientais, ou o seu
interese socioeconómico pola súa produtividade forestal potencial, cinexética ou pascícola para
procurar actividades económicas produtivas que xeren emprego no medio rural.
Así os PORF poderán designar ou delimitar aquelas zonas que se declaren de Alto Valor
Forestal que se deban declarar de oficio cun réxime de solo rústico de protección preferente
conforme ao artº. 76 da Lei 7/2012 de Montes de Galicia, así como aqueles terreos de aptitude
ou vocación forestal preferente que poderán manter o seu uso forestal ou que poidan ser
obxecto de reforestación, aínda que se declararon solos de protección agropecuaria por
instrumentos de ordenación do territorio e plan urbanístico, outorgando ao PORF un rango
xerárquico superior como instrumento de ordenación territorial supramunicipal.
Os terreos de alto valor forestal declarados de Alta Produtividade Forestal nun PORF, tendo en
consideración as necesidades da poboación residente máis próxima a cada terreo, os
condicionantes legais que limiten a capacidade de decisión dos propietarios e os riscos
derivados dos incendios forestais e as pragas e enfermidades, serán incluídos de oficio no
Catálogo de Solos Rústicos de Protección Forestal, conforme á lei 2/2016 do solo, cuxo uso
forestal produtivo en principio será prevalente sobre outros usos do solo.
A este fin, de conformidade con a Lei 10/1995 de Ordenación do territorio de Galicia, os PORF
considerados instrumentos de ordenación do territorio forestal estarán subordinados ás
Directrices de Ordenación do Territorio de Galicia, así como a os plans territoriais integrados e
programas coordinados de actuación que lles afecten, con arranxo ao artº 66 da Lei de Montes
de Galicia (LMG), tendo a estes efectos a consideración de Plans de Ordenación do Medio
Físico, e cuxo rango xerárquico será equivalente a un plan territorial de carácter sectorial en
materia forestal para un ámbito supramunicipal de aplicación ao solo forestal (terreo
forestal que teña a condición legal de monte conforme á LMG).
En canto ao seu grao de vinculación, os PORF terán carácter complementario e supletorio
respecto dos instrumentos de ordenación do territorio e de plan urbanístico que afecten ao
seu ámbito de aplicación, é dicir que se aplicarán subsidiariamente no que non dispoñan os
instrumentos de planificación territorial e urbanística en materia de solo forestal, así como
terán carácter indicativo respecto doutros plans sectoriais, conforme ao disposto respecto
diso no artigo 74 da vixente lei de montes galega.
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Finalmente, en cumprimento da lei de montes galega (artº 72,4) da normativa europea e
estatal aplicable sobre información e participación pública deberase procurar a participación e
intervención activa das entidades e axentes locais implicados durante o proceso de
elaboración e toma de decisións dun PORF, así como someterse ao procedemento de
avaliación ambiental estratéxica que corresponda conforme á súa lexislación específica
respecto diso.

Indicadores de seguimento
EIXE
V

MEDIDA
2.1.

INDICADOR DE SEGUIMENTO
Elaboración de Plans de ordenación de recursos
forestais por distrito

UNIDADE
Nº plans aprobados
Obxectivo:
Ano 1: 1 Plan piloto
9 anos seguintes: 2
PORF/ano
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V.2.2.- Fomento de plans de ordenación de montes e instrumentos equivalentes
de xestión forestal sustentable.
Antecedentes e xustificación
A vixente lei de montes de Galicia estableceu o marco legal para as instrucións e
instrumentos de ordenación e xestión forestal sustentable. O artigo 77 da citada lei de
montes galega (2012) establece as obrigacións de dispor de proxectos de ordenación de
montes e outros documentos técnicos e compromisos de adhesión a modelos silvícolas, en
función do tipo e tamaño de propiedade.
A disposición de proxectos de ordenación de montes é obrigatoria para todos os montes
públicos, protectores e de xestión pública, independentemente do seu tamaño, así como para
os demais montes privados colectivos, veciñais en man común ou abertais en réxime de
copropiedade, as agrupacións de terreos forestais en réxime de coxestión e os montes de
particulares cuxa superficie sexa superior a 25 hectáreas en coto redondo.
Os demais montes cuxa superficie sexa inferior ou igual a 25 hectáreas, deberán dotarse dun
documento simple ou compartido de xestión, ou ben, cando teñan menos de 15 hectáreas
dun compromiso de adhesión expresa aos referentes de boas prácticas forestais e aos
modelos silvícolas ou de xestión forestal orientativos, segundo especies ou formacións
forestais que se establezan regulamentariamente, de acordo cos criterios e contidos mínimos
establecidos nas instrucións xerais para a ordenación dos montes de Galicia conforme ao
disposto no artigo 78 e as categorías de os instrumentos de ordenación ou xestión forestal
establecidos no artigo 79.
A tal fin, procedeuse ao desenvolvemento regulamentario primeiro das Instrucións Xerais
para a Ordenación dos Montes vixentes desde o 5 de xuño de 2014 en que se publicou o
Decreto 52/2014, do 16 de abril, polo que se regulan as instrucións xerais de ordenación e de
xestión de montes de Galicia, e despois a Orde do 19 de maio de 2014 que regula os citados
modelos silvícolas orientativos e boas prácticas forestais.
De acordo co disposto no artigo 77 apartado 8 da referida lei de montes galega, para a
elaboración dos instrumentos preceptivos de ordenación ou xestión forestal, os plans de
ordenación dos recursos forestais no seu ámbito de aplicación serán o marco de referencia,
tendo carácter indicativo.
Na actualidade, soamente hai menos de 210 mil hectáreas de monte ordenado en Galicia
que representan pouco máis do 10% da superficie forestal galega que dispón dun proxecto de
ordenación ou plan de xestión equivalente aprobado pola administración forestal. Supondo
que esta superficie forestal ordenada seguramente na súa práctica totalidade sexa arborado, a
porcentaxe de “bosque ordenado” ascendería a case o 15% (14,68%) do total. Segundo
estes datos, máis da terceira parte da superficie de monte público e da metade do monte
de xestión pública están ordenados.

190

DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN FORESTAL

1ª REVISIÓN DO PLAN FORESTAL DE GALICIA

ORDENACIÓN DE MONTES EN GALICIA
Total superficie
TIPOS DE MONTES
MONTE
MONTE SEN
forestal (ha) en
segundo a súa titularidade
ORDENADO (ha) ORDENAR (ha)
Galicia
Total Monte galego
2.030.681,03
209.410,81
1.821.270,22
Monte público
55.523,89
19.308,73
36.215,16
Monte demanial
22.440,02
7.674,78
14.765,24
Monte patrimonial
33.083,87
11.633,95
21.449,92
Monte privado
1.975.157,14
190.102,08
1.785.055,06
Monte particular
1.303.598,46
8.014,55
1.295.583,91
Monte colectivo
671.558,68
182.087,53
489.471,15
Monte abertal
5.038,83
371,77
4.667,06
Monte veciñal
666.519,85
181.715,76
484.804,09

Este porcentaxe de montes ordenados en Galicia é inferior á media das comunidades
autónomas españolas que se sitúa en pouco máis do 16% de superficie forestal ordenada no
conxunto de España e do 19% do total de monte arborado español. Ademais, hai que ter en
conta que a superficie de bosques ordenados en Galicia e en España está máis de tres
veces por baixo da media dos países da Unión Europea.
Ademais hai que ter en conta que, como consecuencia do próximo vencemento en 2021 do
prazo establecido na Disposición Transitoria Sexta da Lei 7/2012 de Montes de Galicia a estes
efectos, é urxente acometer a elaboración de instrumentos de ordenación e xestión forestal
nos montes galegos.

Obxecto
Esta medida ten por obxecto procurar medidas de fomento para a disposición de plans ou
proxectos de ordenación e instrumentos equivalentes de xestión forestal sustentable de acordo
coas instrucións establecidas para iso, sobre o maior número de montes posible.
O obxectivo de consecución no marco da Revisión do Plan forestal de Galicia será situarse
preto da media de superficie actual de bosque ordenado nos países europeos, o que
significaría dispor do 60% da superficie ordenada de monte arborado de Galicia con plans ou
proxectos de ordenación de montes ou instrumentos equivalentes de xestión forestal
sustentable aprobados pola administración competente.
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Descrición e criterios de aplicación das medidas
En principio, conforme á normativa forestal autonómica aplicable, todos os montes públicos,
protectores e de xestión pública que están a cargo da administración forestal autonómica
deben dispor dun plan obrigatorio como proxecto de ordenación de montes,
independentemente das súas dimensións.
En cumprimento deste mandato legal, como algo máis das dúas terceiras partes do monte
público galego carecen de plan de ordenación, a curto e medio prazo (5-10 anos) habería que
ordenar máis de 36 mil hectáreas de montes públicos en 10 anos. Destes montes públicos, con
carácter prioritario a curto prazo deberán dotarse dun plan ou proxecto de ordenación preto de
15 mil ha de montes catalogados de utilidade pública (case dúas terceiras partes dos montes
demaniales 65,8%), durante o primeiro quinquenio de aplicación do plan forestal revisado, así
como a medio prazo (2º quinquenio) unha porcentaxe similar (64,8%) de montes patrimoniais
(21,5 mil ha) comezando polos que sexan de xestión pública (serían 7,5 mil ha no caso de que
todos os montes patrimoniais ordenados fosen de xestión pública).
Ademais habería que ordenar 156 mil hectáreas de montes de xestión pública que carecen
do preceptivo proxecto de ordenación de montes exixible a todos os montes a cargo da
administración forestal autonómica, dos que 120 mil hectáreas corresponderían a montes
privados de xestión pública, a maioría deles montes veciñais, obrigación legal que se
mantería mesmo no caso de que a administración forestal autonómica cedese a xestión á
entidade, comunidade ou persoa física ou xurídica propietarias.
Nestes montes privados de xestión pública, priorizarase a ordenación dos montes
capitalizados, especialmente aqueles cuxa xestión se vaia a devolver ao titular ou titulares dos
montes xa sexan colectivos, veciñais e abertais, ou de particulares, xa que un dos requisitos da
devolución deberá ser dispor de plans ou proxecto de ordenación de montes ou no seu caso de
instrumentos equivalentes de xestión forestal sustentable, aprobados pola administración. A
disposición dun instrumento de ordenación ou xestión será requisito indispensable para
conceder autorizacións de curtas a partir de 2021.
Por outra banda, case 485 mil hectáreas de montes colectivos (veciñais e abertais) sen
ordenar deberán dispor dun proxecto de ordenación de montes conforme á normativa forestal
aplicable, pois dado o tamaño medio (case 225 ha.) destes montes colectivos moitos ou case
todos (98%) superarán as 25 hectáreas, con prioridade para os de xestión pública que aínda
estean sen ordenar.
Ademais, para preto de 4.500 hectáreas de montes veciñais (7% das comunidades de veciños)
que se estima superan 15 hectáreas de superficie forestal, tamén é obrigatorio dispor dun
documento simple de xestión forestal, así como para case 9 mil hectáreas que non alcanzan
devandito tamaño que poderán subscribir documentos de compromiso de adhesión expresa
aos modelos selvícolas ou de xestión forestal orientativos e de boas prácticas forestais
establecidos regulamentariamente.
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A medio e longo prazo pódese expor dotar destes instrumentos de ordenación e xestión
forestal a 200 mil hectáreas en 10 anos a unha media de 20 mil hectáreas anuais e de 100 mil
hectáreas por quinquenio, tras a Revisión do Plan Forestal de Galicia, con vistas a conseguir a
longo prazo dotar a todos os montes veciñais galegos sen ordenar (case 485 mil ha) de tales
instrumentos de ordenación e xestión forestal.
Pola súa banda, habería que procurar plans de ordenación a casi 5 mil ha de montes abertais.
As mesmas prescricións sobre as obrigacións de dispor instrumentos de ordenación ou xestión
forestal son aplicables aos demais montes privados que, ademais dos montes particulares,
inclúen a todos os montes abertais sen ordenar (case 5 mil ha) a maioría dos cales polo seu
tamaño (>25 ha) requirirá un proxecto de ordenación de montes ou, no seu caso, un plan simple
de xestión para aqueles comprendidos entre 15 e 25 hectáreas; o resto de montes abertais
menores de 15 hectáreas poderán subscribir documentos de compromiso de adhesión expresa
aos modelos silvícolas ou de xestión forestal orientativos e de boas prácticas forestais
establecidos regulamentariamente.
Ademais de manter as liñas de subvencións que faciliten a ordenación do monte de xestión
privada, haberá que promover especialmente a adhesión de numerosos montes particulares de
pequenas dimensións a modelos silvícolas e boas prácticas forestais.
Os montes de particulares sen ordenar (case 1,3 millóns hectáreas) case todos polo seu
reducido tamaño (<25 ha.; salvo que se agrupen) requirirán subscribir os citados documentos
de compromiso de adhesión, ou no seu caso (>15 hectáreas) un plan simple de xestión forestal
polo menos aqueles que pretendan que se lles autoricen aproveitamentos forestais. Pola súa
banda, os montes concentrados ou agrupados que superen as 15 hectáreas de superficie
forestal deberán dispor dun documento compartido de xestión forestal conxunta.
No marco da Revisión do Plan Forestal de Galicia, pódese expor nun horizonte a longo prazo
(20 anos), dotar de instrumentos ou compromisos a unha superficie de 125 mil hectáreas de
montes de particulares; a curto e medio prazo dotaríanse de tales instrumentos a 50 mil
hectáreas en 10 anos, a unha media de 5 mil hectáreas anuais: 25 mil hectáreas de monte
particular ordenado por quinquenio, para o que habería que multiplicar por máis de 6 veces a
superficie ordenada actual en 10 anos e por máis de 15 veces en 20 anos.
Dado que cun horizonte a longo prazo preténdese dispor en Galicia dunha superficie de
bosque ordenado por encima da media europea, no marco da Revisión do Plan Forestal de
Galicia, exponse con horizonte a longo prazo (20 anos) alcanzar a media actual (59%) de
bosque ordenado na Unión Europea, o que suporía ter unha superficie forestal arborada
ordenada en Galicia de 850 mil hectáreas dentro de 20 anos, reto que implicaría ordenar
máis de 640 mil hectáreas de monte arborado galego (30 mil ha ano), o que suporía triplicar
a superficie forestal ordenada actual (algo menos de 210 mil hectáreas), supoñendo que toda
ela sexa monte arborado.
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Sen prexuízo da prioridade que supón dar exemplo ordenando todos os montes de xestión
pública a cargo da administración forestal autonómica (315 mil hectáreas) o esforzo debe
redobrarse no fomento da ordenación dos montes públicos patrimoniais xestionados polas
súas entidades propietarias (máis de 14 mil hectáreas) e, sobre todo, nos montes privados
onde existe unha maior carencia e unha maior dificultade para dotarlles de instrumentos de
ordenación e xestión forestal: hai case 1,8 millóns de hectáreas de monte privado sen ordenar,
1,3 millóns hectáreas de montes particulares e case 485 mil hectáreas de montes veciñais.
Dada a necesidade de dispor de montes ou terreos forestais ordenados antes de 2021 como
requisito indispensable para unha autorización de curtas, é de esperar que a adhesión aos
modelos silvícolas establecidos progrese de forma exponencial.
Si o labor de dotación de instrumentos de ordenación e xestión forestal aos montes galegos é
tan inxente como imprescindible, non serviría demasiado si a administración non velase pola
idoneidade de tales instrumentos, dos métodos de ordenación e os modelos selvícolas
aplicables para o aproveitamento dos recursos forestais co fin de comprobar o seu grao de
cumprimento e execución.
Neste sentido, conviría implantar un procedemento administrativo de inspección,
verificación e control de calidade da ordenación e xestión forestal sustentable nos montes
galegos con instrumento de ordenación ou xestión forestal aprobado (Rexistro de Montes
Ordenados), o que conduce á conveniencia de promover a certificación forestal.
O proceso de adhesión a modelos silvícolas seguramente permitirá reducir progresivamente a
superficie de montes de particulares que requiran dispor dalgún tipo de instrumento de
ordenación ou xestión forestal con carácter obrigatorio conforme á normativa forestal
aplicable e, en particular, o Rexistro de Montes Ordenados servirán de gran axuda para alcanzar
os obxectivos que se pretenden.

Indicadores de seguimento
EIXE
V

MEDIDA
2.2.

INDICADOR DE SEGUIMENTO
Superficie ordenada de monte arborado

UNIDADE
Situación actual superficie
ordenada: 210.000 ha
Obxectivo corto prazo (5 anos):
150.000 ha
Obxectivo medio prazo (10 anos):
165.000 ha
Obxectivo longo prazo (20 anos):
320.000 ha
Obxectivo horizonte plan (20 anos):
640.000 ha
SUPERFICIE TOTAL ORDENADA
AO FINAL DO PLAN: 850.000 ha
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V.2.3.- Promoción da certificación forestal dos montes galegos.
Antecedentes e xustificación
Na actualidade, case o 8% da superficie forestal e o 11% do monte arborado de Galicia
acreditan a súa xestión forestal sustentable baixo o selo PEFC. En Galicia 156.551
hectáreas de superficie forestal están certificadas polo sistema PEFC (7 certificados); Galicia é
a quinta comunidade autónoma española con maior superficie forestal certificada co estándar
PEFC. Un total de 314 instalacións galegas teñen certificada a súa cadea de custodia (214
certificados); Galicia sitúase como a comunidade autónoma coa maior contribución na
certificación de cadea de custodia PEFC en España.
Pola súa banda, preto do 2% do monte galego ten acreditada a súa xestión forestal
sustentable baixo o selo FSC. Case 45 mil hectáreas son xestionadas segundo os estándares
deste sistema de certificación FSC (15 certificados) case o 18% do total de superficie forestal
certificada FSC en España. Máis de 210 instalacións galegas teñen certificada a súa cadea de
custodia (169 certificados FSC).
Un total de 16.508,14 ha de propiedade pública galega (6.635,01 ha de MUP e 9.873,13 ha de
monte patrimonial) están certificadas (PEFC ou FSC), é dicir, case o 35% do monte de
titularidade pública e o 85,5% do monte ordenado de titularidade pública. Con algún destes
certificados están acreditadas máis de 108 mil hectáreas de montes de xestión pública, é dicir,
máis do 22% do monte de xestión pública e case o 68% do monte ordenado de xestión
pública.

Obxecto
Esta medida ten por obxecto promover a certificación forestal dos montes galegos, de forma
voluntaria por calquera dos sistemas acreditados que certifiquen o exercicio da ordenación e
xestión forestal sustentable
O obxectivo de consecución debe perseguir que todos os montes que vaian obtendo a
consideración de ordenados legalmente se sometan aos sistemas acreditados de certificación
forestal. É de esperar que, a medio ou longo prazo, a propia demanda do mercado impulse a
certificación forestal dos montes galegos.

Descrición e criterios de aplicación das medidas
A representación del sector forestal galego no Grupo de Traballo confeccionado no seo do
Consello forestal de Galicia para proporcionar directrices para a revisión do Plan Forestal de
Galicia, propón incrementar a superficie de xestión privada baixo certificación forestal
obrigatoria, alcanzando 650.000 ha. en 20 anos (200 mil en 5 anos, 400 mil en 10 anos) tras a
revisión do PFG.
Con todo, a administración non pode obrigar á certificación forestal de montes públicos ou
privados que non estean ao seu cargo mediante sistemas acreditados que se definen en si
mesmos como voluntarios.
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A administración debe promover activamente a certificación forestal de forma voluntaria,
principalmente en montes públicos e de xestión pública así como de todos os montes
ordenados procurando medidas de fomento mediante a concesión de axudas e incentivos
públicos para a dotación de instrumentos de ordenación ou xestión forestal aprobados pola
administración, como condición indispensable para proceder a someterse aos sistemas
acreditados de certificación forestal, cuxa disposición do selo que lles caracterice deberá
supor axudas e beneficios preferentes para o titular do monte certificado.

Indicadores de seguimento

EIXE
V

MEDIDA
2.3.

INDICADOR DE SEGUIMENTO
Superficie forestal certificada, de forma
voluntaria por calquera dos sistemas
acreditados que acrediten o exercicio da
ordenación e xestión forestal sustentable.

UNIDADE
Situación actual superficie
ordenada: 180.000 ha
Obxectivo corto prazo (5 anos):
100.000 ha
Obxectivo medio prazo (10 anos):
125.000 ha
Obxectivo longo prazo (20 anos):
245.000 ha
Obxectivo horizonte plan (20 anos):
470.000 ha
SUPERFICIE TOTAL ORDENADA
AO FINAL DO PLAN: 650.000 ha
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V.2.4.- Creación dun gabinete de planificación forestal e coordinación
administrativa
Antecedentes e xustificación
O Plan Forestal de Galicia (1992) xa contemplaba a necesidade de crear un gabinete de
planificación forestal para a avaliación e seguimento do desenvolvemento e grao de
cumprimento do propio plan forestal rexional.

Obxecto
A medida ten por obxecto crear unha unidade orgánica administrativa que se encargue do
desenvolvemento dos instrumentos de planificación e ordenación forestal, da súa execución e
supervisión, tanto a nivel de distrito como de monte.

Descrición e criterios de aplicación das medidas
Trataríase de unidade técnica administrativa para a coordinación, programación e seguimento
da planificación e ordenación forestal que, en principio, tería as seguintes funcións:
 Avaliación e seguimento do desenvolvemento e grao de cumprimento do Plan Forestal de
Galicia, proporcionando informes periódicos (quinquenales) sobre o seu estado.
 Desenvolvemento e elaboración dos PORF en cada un dos distritos.
 Inspección e seguimento dos instrumentos preceptivos de planificación e ordenación
forestal aprobados pola administración, que verifique a súa idoneidade e grao de
execución.
 Coordinación do desenvolvemento da planificación.

Indicadores de seguimento
EIXE
V

MEDIDA
2.4.

INDICADOR DE SEGUIMENTO

UNIDADE

Creación do gabinete de planificación
forestal e coordinación administrativa.

Servizo creado
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V.3. ADMINISTRACIÓN, XESTIÓN PÚBLICA E EXTENSIÓN
FORESTAL: ORGANIZACIÓN E COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA,
INSTITUCIONAL E SECTORIAL

Obxectivo programático
Procédese neste apartado a enumerar as liñas futuras de traballo para mellora da
administración, coordinación e xestión pública entre Consellerías e organismos ou
entidades públicas con competencias en materia forestal co fin de diminuír as barreiras
administrativas adicionais do sector e evitar duplicidades, criterios incompatibles, posibles
contradicións e excesiva burocracia (modelo eficiente de Administración).
Así mesmo, buscarase desenvolver un sistema de normalización para bo goberno do monte e
dos recursos forestais en Galicia mediante a representación e participación cidadá na toma
de decisións sobre a xestión forestal, en particular, e o desenvolvemento rural, en xeral.

Iniciativas, medidas e accións ou actuacións
O obxectivo temático do programa articúlase en catro medidas vinculadas coa organización e
coordinación administración e xestión pública, así como coas relacións da Administración
galega competente en materia de montes cos axentes implicados:

Desenvolvemento territorial da planificación, ordenación e certificación forestal:
Iniciativas, Medidas e Accións
1.- Contratos temporais de xestión pública
2.- Seguros forestais. Análise de viabilidade en Galicia
3.- Organización e estrutura administrativa
3.1.- Servizo de sanidade forestal
3.2.- Servizo de extensión forestal
3.3.- Servizo de información, divulgación e comunicación
3.4.- Gabinete de estudos, planificación e coordinación
3.5.- Brigadas de Investigación de Incendios Forestales (BIIF) e de Incumprimentos
Preventivos (BIIP)
4. Coordinación administrativa, institucional e sectorial
4.1.- Coordinación administrativa e institucional
4.2.- Colaboración sectorial
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V.3.1.- Contratos temporais de xestión pública
Antecedentes e xustificación
A Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, recolle na Disposición transitoria novena o
réxime que deberán seguir os montes con convenio ou consorcio coa Administración. A este
efecto o Grupo de Traballo creado para redactar as directrices para a 1ª Revisión do Plan
Forestal de Galicia estima necesario o desenvolvemento da figura do contrato de xestión
pública para facer fronte ás necesidades de xestión da Administración unha vez que os
convenios ou consorcios sexan finalizados ou cancelados.
O Grupo de Traballo, á suxestión de aumentar os montes de xestión pública, engade a
condición de que “debe aumentarse a porcentaxe que se xestiona adecuadamente“ a fin de
harmonizar os intereses e obxectivos ambientais, económicos e sociais que converxen ao
redor dos montes galegos mediante instrumentos de ordenación (plans/proxectos) e xestión
forestal idóneos que garantan o seguimento das instrucións, prescricións técnicas e modelos
de silvicultura de referencia establecidos.
Si non se dispoñen dos medios suficientes para cumprir esta condición de garantía dun bo
exercicio da xestión pública en montes “de terceiros” (montes patrimoniais, colectivos ou de
particulares) non convén ampliar a superficie de xestión pública, mesmo se expón mellor
reducila, desviando os investimentos e orzamentos públicos a medidas de fomento e
iniciativas de mobilización de propiedades forestais privadas para impulsar actividades
económicas sustentables, que sexan viables, rendibles e competitivas.
Por tanto, exponse unha redución dos montes a cargo da administración forestal galega de
200 mil ha., ou sexa, á terceira parte da superficie actual de xestión pública (315 mil ha.): 45
mil ha. no 1er quinquenio, 55 mil ha. en 2º quinquenio e 100 mil ha. no último decenio.

Obxecto
Desenvolvemento da figura do contrato temporal de xestión pública que permita facer
fronte a unha xestión eficiente da Administración forestal unha vez que os convenios ou
consorcios sexan finalizados ou cancelados.

Descrición e criterios de aplicación das medidas
Os principais montes susceptibles de xestión pública serían montes en estado de grave
abandono ou degradación ou montes descapitalizados ou desintegrados, é dicir, aqueles
montes nos que sexa necesario a posta en produción ou presenten un voo improdutivo,
podendo dirixirse a xestión cara á produción de madeira, froitos, gañado ou outros
aproveitamentos forestais.
A superficie destinada a xestión pública deberá estar acorde coa capacidade de xestión de
cada Distrito en función dos medios e recursos dispoñibles. A este respecto en cada Distrito
valorarase a posibilidade de establecer masas xestionadas pola Administración forestal que
funcionen como “montes modelo”, establecendo un referente próximo e exemplar da
aplicación local dos modelos silvícolas de referencia para cada Distrito. Estas prácticas serán
aplicadas preferentemente en montes de titularidade pública.
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Os contratos temporais de xestión pública realizásense a través do documento de xestión que
se sexa perceptivo en función da superficie a xestionar. A xestión estará sometida á avaliación
dun sistema de certificación forestal validado e recoñecido internacionalmente.
Será necesario, por parte dos propietarios, a reserva dunha cantidade anual en concepto de
servizos de xestión. As contas de devanditos contratos temporais de xestión pública
actualizaranse anualmente sendo comunicadas á propiedade o tres primeiros meses de cada
exercicio.

Indicadores de seguimento
EIXE
V

MEDIDA
3.1.

INDICADOR DE SEGUIMENTO

UNIDADE

Desenvolvemento da figura do contrato temporal
de xestión pública

Documento técnico e/ou
Aprobación normativa
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V.3.2.- Seguros forestais. Análise de viabilidade en Galicia
Antecedentes e xustificación
A Lei 43/2003, do 21 de novembro, de Montes, recolle no artigo 49.2 Promoverase o
desenvolvemento e posta en marcha do seguro de incendios forestais no marco do previsto na Lei
87/1978, do 28 de decembro, de seguros agrarios combinados. Os propietarios que subscriban o
seguro terán prioridade para acollerse ás subvencións previstas no artigo 64 desta lei, cando
estas finánciense con cargo aos Orzamentos Xerais do Estado. Pola súa banda, a Lei 7/2012, do
28 de xuño, de montes de Galicia, recolle no artigo 119.2 Promoverase e fomentará a
implantación do seguro forestal.
Ademais das accións de promoción recollidas tanto na Lei de Montes do Estado como na
Autonómica, a Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestal
de Galicia, inclúe dentro do Título VIII Incentivos, no apartado 2 do artigo 28 que: Terán
preferencia na asignación de incentivos aqueles titulares de terreos forestais que tivesen subscrito
un seguro forestal ou dispuxesen de instrumentos de ordenación ou xestión forestal, debidamente
aprobados de acordo co disposto na presente Lei, e os propietarios que tivesen un seguro de
incendios.
Tamén cabe destacar a demanda recollida nas directrices para a 1ª Revisión do Plan Forestal
de Galicia, as cales contemplan que se potencie a cobertura dun seguro que non só teña
cobertura á reforestación de masas queimadas, senón que adicionalmente cubra o valor da
madeira afectada no momento do sinistro.

Obxecto
Considerando que a transferencia dos riscos catastróficos a un mercado asegurador é unha
ferramenta imprescindible na xestión de calquera actividade empresarial, e que a protección
do activo é un factor crave á hora de mobilizar recursos en todas as actividades económicas,
esta medida pretende levar a cabo as análises e estudos necesarios para sentar as bases e
dinamizar a implantación dun seguro contra incendios forestais no territorio galego.

Descrición e criterios de aplicación das medidas
Para que un seguro sexa viable é necesario que se cumpran as seguintes premisas:
-

Que exista un elemento causal e un concepto aleatorio do risco: a posibilidade de que
ocorra o incendio.
Que dispoñamos dunha poboación suficientemente ampla, susceptible de ser asegurada
que xere as primas suficientes para facer rendible a actividade aseguradora.
Que coñezamos a probabilidade de ocorrencia do sinistro, para fixar unha prima xusta
mediante un cálculo estatístico.
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Para verificar que se cumpren estas premisas, é necesario analizar a viabilidade da posta en
marcha dunha ferramenta aseguradora adaptada ao perfil da explotación forestal en Galicia
para posteriormente deseñar dita ferramenta. Como paso previo, é imprescindible reunir
unha masa crítica en superficie suficiente, e con certa homoxeneidade, que permita devandita
análise e a aplicación da lei dos grandes números. Para lograr este fin, a Administración
forestal porá a disposición desta análise a superficie que xestiona.
Este punto de partida será o que permita a realización do deseño do contrato de seguro para a
posible posta en marcha dunha ferramenta de transferencia de risco en todo o territorio
galego. A continuación cítanse datos que serán necesarios ter en conta para iniciar as análises
de viabilidade citados:
a) Caracterización das superficies que constitúe a masa crítica. Entre outros, especie,
idade, volume estimado, etc...
b) Análise estatística de frecuencia da sinistralidade para a masa crítica nos últimos anos
con valoración económica da madeira queimada.
A partir da caracterización desta masa crítica, procurarase establecer os parámetros propios
que rexerán o seguro contra incendios forestais. Como orientación inclúense a continuación
algúns dos datos aos que se pretende chegar con esta análise:
a) Custo aproximado da prima e variación, en función de franquías, por masa forestal e
estado e medida de superficie, por exemplo euros/hectárea (€/ha.).
b) Dispoñibilidade de datos para o mercado asegurador. Transparencia necesaria da
información.
Con estes datos deberán realizarse os traballos de consultaría necesarios para deseñar o
contrato de seguro e verificar a dispoñibilidade e capacidade do mercado asegurador para
asumilo. Así mesmo, tamén se deberán especificar as características e requisitos das
explotacións forestais susceptibles de incorporarse á “póliza tipo” con detalles de superficies,
plans de xestión, certificacións, etc… Unha vez realizado o traballo de consultaría disporase da
información necesaria para a toma de decisións sobre a posta en marcha do contrato de
seguro de incendios forestais en Galicia.

Indicadores de seguimento
EIXE
V

MEDIDA
3.2.

INDICADOR DE SEGUIMENTO

UNIDADE

Análise e estudos necesarios para sentar as bases e
dinamizar a implantación dun seguro contra
incendios forestais no territorio galego

Documento técnico
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V.3.3.- Organización e estrutura administrativa
V.3.3.1.- Servizo de sanidade forestal
Antecedentes e xustificación
Os axentes do sector, no seo do Grupo de Traballo para a 1ª Revisión do Plan, estiman a
necesidade de que toda actuación en materia de sanidade debe ser competencia dun único
órgano administrativo, desde viveiro ata o produto transformado. Este órgano debe ser a
Administración forestal.
A 1ª Revisión do Plan establecerá os criterios e procedementos para regular ou unificar os
criterios en materia de sanidade vexetal, corrixindo situacións de ineficacia, duplicidade ou
conflitividade.

Obxecto
Esta medida establecerá, de forma clara e precisa, as competencias das distintas
Administracións converxentes con relación en materia de sanidade forestal, evitando
duplicidades, criterios incompatibles, contradicións e excesiva burocracia.

Descrición e criterios de aplicación das medidas
A presente medida:
a) Regulará procedementos de coordinación interna na administración forestal
autonómica, tanto entre os distintos departamentos e servizos en material de
sanidade forestal como nos entes públicos instrumentais.
b) Establecerá mecanismos de coordinación administrativa e protocolos de actuación
entre os distintos servizos implicados en sanidade forestal.
c) Procurarase a mellora na comunicación entre os Servizos administrativos implicados
en sanidade vexetal, establecendo prioridades e coordinando as actuacións, en
particular:
i.
Mellorará a formación do persoal da Administración forestal e estableceranse
procedementos de avaliación periódica de presenza/severidade de afeccións
sanitarias.
ii.
Mellorará a formación dos propietarios forestais e dos veciños comuneiros de
forma que poidan asumir as súas responsabilidades en sanidade vexetal
(artigo 117 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia).
iii.
Concentrará a detección e seguimento específico de pragas e enfermidades
(forestais) declaradas de corentena na Administración forestal.
iv.
Concentrará a expedición e o control do pasaporte fitosanitario para a
produción e comercialización do material forestal de reprodución na
Administración forestal.
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Atendendo ao artigo 116.3 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, será necesario
regular a realización de tratamentos de loita integrada, previa comunicación a través do
servizo de avisos de enfermidades e pragas forestais da páxina web da consellería competente
en materia de montes, sen que sexa necesaria a declaración de praga ou enfermidade.

Indicadores de seguimento
EIXE

MEDIDA

INDICADOR DE SEGUIMENTO

UNIDADE

V*

3.3.

Organización e estrutura administrativa

Nº servizos creados

V

3.3.1

Mecanismos de coordinación administrativa,
protocolos de actuación e procedementos de
coordinación interna na administración forestal
autonómica

Nº procedementos/
Protocolos/ mecanismos
aprobados

* Indicador xeral para as sub medidas lexislativas da medida V.3.3. Común coa medida II.2.1.1
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V.3.3.2.- Servizo de extensión forestal
Antecedentes e xustificación
A actividade e xestión forestal desenvolvida polos propietarios forestais é un proceso
claramente complexo resultante dos propios intereses e circunstancias persoais da
propiedade con respecto ás súas terras, xunto coa propia dinámica da contorna demográfica e
territorial de localización da propiedade. A extensa bibliografía sobre desenvolvemento rural,
en xeral, e sobre xestión forestal, en particular, demanda como un dos primeiros pasos para
promover políticas e instrumentos de fomento para unha xestión forestal sustentable a
implantación de servizos de extensión forestal.
Tal e como indican diversos estudos relacionados coa xestión forestal, os propietarios e/ou
xestores forestais responden activamente ao asesoramento técnico prestado por persoal
cualificado, asistencia que debe fundamentarse nun servizo próximo (de referencia) co fin de
promover iniciativas ou manter prácticas forestais sustentables e multifuncionais dentro do
marco do desenvolvemento rural. Por tanto, os distintos programas ou medidas
desenvolvidos en toda política forestal deben ser implementados, coordinados e avaliados por
entidades, órganos ou unidades de extensión forestal. A extensión forestal como tal debe ser
desempeñada, de forma planificada e continuada, pola Administración competente a través
dos seus Distritos Forestais como entidades máis próximas ou de referencia para o
propietario ou xestor de montes.

Obxecto
Prestación de asistencia técnica e capacitación profesional, próxima e continua, a titulares
e/ou xestores forestais mediante un servizo público de extensión forestal a través dos
Distritos Forestais, de forma análoga, que as actuais oficinas agrarias comarcais exercen, a
través de profesionais da rama agropecuaria, actividades de extensión agraria.
Configuración dos distritos forestais de Galicia como “axencias locais de desenvolvemento e
fomento forestal (sustentable e multifuncional)”, onde o seu persoal sexan claros axentes
de dinamización (información e formación cualificada aos propietarios e xestores de montes
ou recursos forestais).

Descrición e criterios de aplicación das medidas
A actual organización administrativa e o peso de determinadas actividades no conxunto de
traballos realizados polo persoal dos distritos forestais (tramitación de curtas, queimas e
incendios forestais, entre outros) orixinaron que o papel de asesoramento técnico e
profesionalización, de cooperación e transferencia de coñecementos aos propietarios de
montes (extensión forestal) quede desprazado a un segundo lugar nas tarefas do persoal dos
distritos.
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Deberase reorganizar o persoal técnico dos distritos forestais de forma que os técnicos
competentes dedicados a actividades de extensión forestal dispoñan do tempo necesario para
ditas funcións. Para iso dotaranse aos Distritos Forestais de persoal administrativo para liberar
ao persoal técnico destes labores. Estímase necesaria unha dotación de 2 persoas por distrito
para este tipo de asistencia.
As actividades de asesoramento ou asistencia a prestar ou executar por este servizo deberán
establecerse nun programa de extensión forestal elaborado pola Administración
competente en montes en colaboración cos seus órganos periféricos, todo iso de acordo aos
retos programados na política forestal rexional. Este programa anual recollerá ademais
criterios e/ou indicadores de seguimento e control das diversas tarefas de extensión forestal.

Indicadores de seguimento
EIXE
IV/V*

MEDIDA
3.3./3.3.2.

INDICADOR DE SEGUIMENTO

UNIDADE

Prestación de asistencia técnica e capacitación
profesional, próxima e continua, a titulares e/ou
xestores forestais mediante un servizo público de
extensión forestal a través dos distritos forestais

Nº de actuacións
realizadas

* Común coa medida IV.3.3.
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V.3.3.3.- Servizo de información, divulgación e comunicación
Antecedentes e xustificación
Considerando a necesidade de instaurar unha canle pública de estatísticas, información,
divulgación e comunicación de temática forestal (eixe IV. Desenvolvemento e mellora do
coñecemento e da cultura forestal galega) requírese a dotación oportuna de persoal e medios á
Administración competente en montes para dar cumprimento aos labores relacionados nos
catro grandes programas do eixe IV da 1ª Revisión do Plan Forestal de Galicia de 1992, dentro
dos obxectivos xerais de:
a)
b)
c)
d)
e)

Proporcionar coñecementos especializados.
Fomentar o intercambio de experiencias entre axentes implicados.
Promover mellores prácticas forestais.
Facilitar o intercambio de documentación e coñecementos especializados.
Outras metas necesarias para unha mellora efectiva da habilidade de comunicación
sobre o monte galego e a súa xestión.

As accións desenvolvidas por este servizo buscarán xerar unha nova rede constante, fluída e
proactiva de información para consolidar o monte galego como elemento estratéxico da
rexión, recoñecendo as necesidades e demandas sociais, económicas e ambientais por parte
de distintos grupos de poboación sobre este recurso natural.

Obxecto
Creación dun servizo de información, divulgación e comunicación forestal para pór en
coñecemento a actualidade do monte e xestión forestal en Galicia, xerar información e
ferramentas de mellora da cultura forestal na comunidade e organizar/capacitar aos actores
do sector en particular.

Descrición e criterios de aplicación das medidas
A presente medida poderá ser desenvolvida a través dalgunha das ferramentas citadas no
marco normativo sobre contratación do sector pública. Non se require necesariamente o
aumento ou a reasignación dos postos de traballo na Administración competente.

Indicadores de seguimento
EIXE
V*

MEDIDA
3.3.

INDICADOR DE SEGUIMENTO
Organización e estrutura administrativa

UNIDADE
Nº servizos creados

* Indicador xeral para as sub medidas lexislativas da medida V.3.3.
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V.3.3.4.- Gabinete de estudos, planificación e coordinación
Antecedentes e xustificación
O Plan Forestal de Galicia (1992) xa contemplaba a necesidade de crear un gabinete de
planificación forestal para a avaliación e seguimento do desenvolvemento e grao de
cumprimento do propio plan forestal rexional.

Obxecto
A medida ten por obxecto crear unha unidade orgánica administrativa que se encargue do
desenvolvemento dos instrumentos de planificación e ordenación forestal, da súa execución e
supervisión, tanto a nivel de distrito como de monte.

Descrición e criterios de aplicación das medidas
Trataríase de unidade técnica administrativa para a coordinación, programación e seguimento
da planificación e ordenación forestal que, en principio, tería as seguintes funcións:
1. Avaliación e seguimento do desenvolvemento e grao de cumprimento do Plan Forestal
de Galicia, proporcionando informes periódicos (quinquenales) sobre o seu estado.
2. Desenvolvemento e elaboración dos PORF en cada un dos distritos.
3. Inspección e seguimento dos instrumentos preceptivos de planificación e ordenación
forestal aprobados pola administración, que verifique a súa idoneidade e grao de
execución.
4. Coordinación do desenvolvemento da planificación.

Indicadores de seguimento
EIXE
V*

MEDIDA
3.3.

INDICADOR DE SEGUIMENTO
Organización e estrutura administrativa

UNIDADE
Nº servizos creados

* Indicador xeral para as sub medidas lexislativas da medida V.3.3.
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V.3.3.5.- Brigadas de Investigación de Incendios Forestais (BIIF) e de
Incumprimentos Preventivos (BIIP)
Antecedentes e xustificación
A correcta xestión dos recursos forestais de Galicia require persoal adecuadamente formado
en materia de investigación de incendios forestais, persoal que dispoña de coñecementos
sobre o territorio forestal, o armazón rural e a socioloxía da rexión. A pesar de que os
membros dos servizos de prevención e extinción de incendios forestais en Galicia conviven,
case a diario en época estival, cos incendios, este servizo debe incorporar medios específicos
de investigación.
Sen estudar exhaustivamente as causas e circunstancia que desencadean os incendios
forestais, non se poderán tomar as adecuadas medidas para a súa prevención, así como
tampouco as técnicas de protección e extinción máis adaptadas. Determinar por que ocorre
un incendio, aínda nos casos en que as perdas sexan mínimas, é fundamental para poder
realizar estudos preventivos que mitiguen os seus efectos. Esta afirmación adquire maior
peso nunha rexión como Galicia, onde a problemática ambiental e socioeconómica dos
incendios forestais é un feito recorrente ano tras ano.
En consecuencia, segundo as análises e diagnósticos cualitativos realizados sobre a
causalidade dos incendios forestais en Galicia, e tendo en conta a demanda efectuada polo
Grupo de Traballo nas súas directrices para 1ª Revisión do Plan Forestal de Galicia, é necesario
desenvolver un sistema eficaz de investigación de causas de incendios forestais e
persecución dos incendiarios

Obxecto
Disposición de persoal especializado en materia de investigación de incendios forestais en
Galicia para unha adecuada vixilancia, detección e investigación de incendios forestais na
comunidade. Ademais, de conformidade coa disposición adicional segunda da Lei 3/2007, do 9
de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, aos efectos de poder
intervir adecuadamente na investigación específica das causas dos incendios forestais, a
Administración forestal deberá crear un rexistro actualizado onde consten todas as
investigacións iniciadas por axentes da autoridade pola provocación ou tentativa de
provocación de incendios forestais.

Descrición e criterios de aplicación das medidas
A investigación de incendios forestais en Galicia precisará dun equipo operativo, atendendo á
multiplicidade de fenómenos e causas determinantes. Este equipo, de ámbito rexional, será
apoiado por dous axentes facultativos ambientais ou axentes forestais por distrito co
obxectivo de reforzar a vixilancia e acoutar á actividade criminal incendiaria (Brigadas de
Investigación de Incendios Forestais, BIIF).
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A formalización dun corpo profesional de técnicos de investigación de causas de incendios
partirá da formación nas actividades necesarias para determinar o inicio e causas orixinarias
dos incendios forestais, así como a redacción dos informes correspondentes. Ademais, será
necesario dotar a este equipo de equipos, ferramentas e medios necesarios para os labores de
investigación (localización do punto de inicio, avaliación de evidencias, revisión de probas,
entrevistas a testemuñas, etc.).
Incrementarase os esforzos destinados a procurar unha mellor definición de a intencionalidade
e motivación dos lumes forestais, de modo que achegue unha mellora real na consecución de
probas xustificables ante un xuíz, a persecución e detención dos incendiarios, concentrando os
recursos principalmente nas áreas de alta conflitividade. Para iso, proponse:
1) Colaboración activa e coordinada entre técnicos e axentes forestais (ou facultativos
ambientais) con Corpos e Forzas de Seguridade do Estado (CFSE). Considérase
fundamental a implicación e colaboración de ambos.
2) Formación adecuada de técnicos e axentes forestais encargados da investigación.
3) Desenvolvemento territorial periférico dos equipos de investigación de incendios
forestais, conseguindo un mínimo de 2 axentes asignados por distrito forestal.
Concentración de recursos en zonas conflitivas segundo a súa causalidade e
ocorrencia de sinistros.
4) Mellora dos métodos de valoración dos danos producidos e os sistemas de
identificación dos afectados.
5) Normalización das indemnizacións a pagar nos procedementos xurídicos.
6) Dispoñibilidade de información existente no Rexistro de Pastoreo e outras actividades
económicas que se realicen na zona e requiran a autorización / cesión da propiedade.
7) Seguimento de zonas afectadas tras incendio forestal.
8) Ademais, tal e como indica o artigo 48.8 da Lei 3/2007, tras a finalización dun incendio
forestal procederase, en función dos medios dispoñibles, á investigación de causas, ao
obxecto de establecer as circunstancias en que se produciu e identificar e sancionar á
persoa responsable do seu autoría. A investigación debe servir tamén para establecer
as medidas preventivas para evitar os incendios.
9) Os datos recolleitos serán almacenados no Rexistro administrativo de
Investigacións en materia de incendios forestais de Galicia, independentemente da
inclusión no rexistro cartográfico e informático das superficies queimadas no Sistema
administrativo de xestión de incendios forestais.
10) A presente medida establecerá as disposicións relativas á estrutura, funcionamento,
comunicacións e xestión do Rexistro administrativo de Investigacións en materia
de incendios forestais de Galicia: obxecto e natureza do rexistro; órganos e
atribucións; acceso, mantemento e funcionamento; ficheiro individualizado de
comunicación con contidos de campos; rectificacións de erros ou nova información;
principios de colaboración interadministrativa.
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Indícase que, completando e complementando as labores desenvolvidos por persoal dos
distritos forestais e, en particular, das Brigadas de Investigación de Incendios Forestais (BIIF),
estimarase a posible creación de Brigadas de Investigación de Incumprimentos Preventivos
(BIIP) por distrito. Estas últimas brigadas, cada unha formada por dous axentes facultativos
ambientais ou axentes forestais, asumirán as funcións de policía administrativa e custodia do
terreo forestal aos efectos das obrigacións establecidas na Lei 3/2007 en canto a xestión da
biomasa nas redes de faixas de xestión e ás limitacións e/ou prohibicións estipuladas na Lei
7/2012 no referente á legalidade das masas forestais (distancias, forestacións en terras
agrícolas, etc.).

Indicadores de seguimento
EIXE
V*

MEDIDA
3.3.

INDICADOR DE SEGUIMENTO
Organización e estrutura administrativa

UNIDADE
Nº servizos creados

* Indicador xeral para as sub medidas lexislativas da medida V.3.3.
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V.3.4.- Coordinación administrativa, institucional e sectorial
V.3.4.1.- Coordinación administrativa e institucional
Antecedentes e xustificación
Considérase conveniente proceder ao desenvolvemento e ao establecemento de mecanismos
de cooperación e coordinación administrativa (interna e externa) e institucional, de
sistemas de comunicación e de acordos de colaboración con outras Administracións
autonómicas relacionadas coa política forestal.
Desta forma, poderanse diminuír barreiras administrativas adicionais do sector e evitar
duplicidades, criterios incompatibles, contradicións e excesiva burocracia no marco da 1ª
Revisión do Plan Forestal de Galicia: facilitar a toma de decisións e garantir o
desenvolvemento dunha política forestal consensuada.

Obxecto
Creación e desenvolvemento de mecanismos de coordinación intra- e interadministrativa,
así como a celebración de acordos de colaboración con outras Administracións (autonómicas
ou locais), para desenvolvemento de actuacións vinculadas cos recursos forestais e a súa
xestión en Galicia.

Descrición e criterios de aplicación das medidas
A coordinación entre Administracións mediante acordos ou convenios, entre outras
ferramentas, contribuirá a xerar sinerxías e incrementará a eficacia das funcións públicoadministrativas. Optimizaranse recursos, unificaranse criterios e clarificaranse competencias.

Indicadores de seguimento
EIXE
V

MEDIDA
3.4.1

INDICADOR DE SEGUIMENTO

UNIDADE

Mecanismos
de
coordinación
intrae
interadministrativa, así como a celebración de
acordos
de
colaboración
con
outras
Administracións (autonómicas ou locais)

Nº procedementos/
Protocolos/ mecanismos
aprobados
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V.3.4.2.- Colaboración sectorial
Antecedentes e xustificación
A Administración con competencias en materia de montes debe impulsar o diálogo,
participación e colaboración de todos aqueles grupos de poboación con intereses directa ou
indirectamente relacionados co monte e co uso sustentable dos seus recursos a través de
órganos ou plataformas de representación e interlocución de carácter intersectorial.
No ano 2004 creouse o Consello Forestal de Galicia como órgano consultivo e asesor da
Administración galega en materia forestal, dando cumprimento ao principio de participación
pública e establecendo unha canle de colaboración dos estamentos interesados da sociedade
galega e da comunidade científica (Decreto 306/2004, de 2 de decembro, polo que se crea o
Consello Forestal de Galicia).
Co obxecto de desenvolver unha adecuada xestión sustentable dos montes galegos e
fomentar o desenvolvemento económico, social e ambiental do sector a través das súas
diferentes producións ou servizos forestais, as funcións do Consello Forestal de Galicia serán
complementadas coa creación de mesas sectoriais.
Así, será necesario promover a regulación das mesas da castaña e da madeira como órganos
de coordinación e colaboración entre a Administración e o sector, destinados a impulsar un
desenvolvemento sustentable do monte a través do seu fomento, regulación e promoción
destes dous produtos forestais de relevancia en Galicia.
Estas mesas deberán buscar a máxima representación de todos os axentes implicados no
ámbito forestal co obxectivo de que se poñan en común e se teñan en conta todos os puntos
de vista posibles, co obxectivo fundamental de impulsar o sector forestal e fomentar o seu
papel no desenvolvemento rural, mellorar a rendibilidade e establecer un marco estable de
diálogo e intercambio de opinións.

Obxecto
Revisión ou actualización da estrutura e funcionamento do Consello Forestal de Galicia, así
como a creación e/ou regulación das mesas sectoriais da madeira, a castaña e/ou de pastos
en montes da Comunidade.

Descrición e criterios de aplicación das medidas
Considérase a posibilidade de revisar a estrutura e funcións do Consello Forestal de Galicia,
órgano de carácter consultivo e de asesoramento da Administración autonómica en materia
forestal, como a canle de participación da sociedade galega a fin de potenciar a xestión
sustentable e fomentar o desenvolvemento do monte galega (artigo 12 da Lei 7/2012, do 28 de
xuño, de montes de Galicia).
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Ademais, establécese a creación e/ou regulación normativa dos seguintes instrumentos de
colaboración sectorial:
1. Mesa da madeira. Órgano colexiado de representación sectorial que estará integrado
pola Administración autonómica, organizacións de propietarios forestais,
organizacións das empresas de servizos e produtos forestais e organizacións das
empresas e industrias de transformación de produtos forestais leñosos (artigo 100 da
Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia).
2. Mesa da castaña. Órgano colexiado de representación sectorial que estará integrado
pola Administración autonómica, organizacións de propietarios forestais,
organizacións das empresas e outros axentes da castaña, para fomentar a súa
promoción e consumo (artigo 101 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia).
3. Outras mesas sectoriais de produtos do monte. A Administración forestal impulsará
e creará as mesas sectoriais que estime pertinentes para o fomento, promoción e
mellora doutras producións forestais (artigo 101 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de
montes de Galicia). En concreto, debese valorar a creación da Mesa de Pastos en
Montes.

Indicadores de seguimento
EIXE
V

MEDIDA
3.4.2

INDICADOR DE SEGUIMENTO

UNIDADE

Creación e/ou regulación das mesas sectoriais da
madeira, a castaña e/ou de pastos en montes da
Comunidade. Análise de funcionamento doutros
órganos consultivos.

Mesa sectorial ou outros
órganos consultivos
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INFORME SOBRE A ADECUACIÓN DO DOCUMENTO “BORRADOR DA 1ª REVISIÓN DO PLAN FORESTAL
DE GALICIA” ÁS DIRECTRICES PARA A REVISIÓN DO PLAN FORESTAL DE GALICIA

1. Antecedentes
O apartado 4 do artigo 72 da lei galega de montes, recolle que para a elaboración e a revisión
do Plan Forestal de Galicia (PFG) deben ser consultados os propietarios forestais, particulares e
montes veciñais, as entidades locais, o sector empresarial e os demais axentes sociais e
institucionais interesados por medio dos seus órganos de representación a fin de propiciar a
maior participación social na toma de decisións.
Para lograr un enfoque integrado do monte e procurar o protagonismo debido do sector
forestal galego, por iniciativa da Dirección Xeral de Ordenación Forestal (anterior Secretaría
Xeral de Medio Rural e Montes), en maio de 2014 decidiuse emprender un proceso de
participación mediante a creación dun grupo de traballo do Consello Forestal de Galicia,
integrado por 26 organismos e colectivos representantes dos axentes sociais, económicos e
ambientais implicados no sector forestal galego, con vistas a proporcionar unhas Directrices
Estratéxicas para a 1ª Revisión do PFG.
O 11 de decembro de 2015 tivo lugar a presentación dos traballos desenvolvidos por este
grupo de traballo ao resto de membros do Consello Forestal e o 17 de decembro entregouse o
documento final da proposta de Directrices Estratéxicas do Grupo de Traballo do Consello
Forestal de Galicia para a 1ª Revisión do PFG, cuxas proposicións e alternativas deberan terse
en conta no proceso de elaboración, configuración e toma de decisións.

2. Obxectivo
Este informe ten como obxectivo analizar o grado de cumprimento/consideración das
Directrices Estratéxicas por parte do Borrador da 1ª Revisión do PFG.

3. Metodoloxía de traballo.
3.1 Definición das Directrices Estratéxicas
As Directrices Estratéxicas son un documento que ofrece propostas, emanadas de
representantes cualificados do sector forestal galego, para a súa consideración na 1ª Revisión
do PFG.
A partir dunha enquisa, proporcionada a todos os membros do Grupo de Traballo, e en base ás
respostas recibidas, foron definidas as Directrices Estratéxicas, conformando un documento
que quedou estruturado por 7 bloques e 19 áreas temáticas. A estrutura deste documento
amósase a continuación:

3

DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN FORESTAL

1ª REVISIÓN DO
DO PLAN FORESTAL DE GALICIA

Bloque I. Cumprimento do Plan Forestal



AT1. Análise do grao de cumprimento do PFG 1992

Bloque II. Superficie forestal e formacións arbóreas
 AT2. Superficie forestal en Galicia e formacións arbóreas do monte
Bloque III. Xestión Forestal sustentable
 AT3. Estrutura e organización da propiedade
 AT4. Xestión da propiedade forestal
 AT5. Planificación e xestión forestal sustentable
 AT10. Protección, conservación e fomento da biodiversidade
Bloque IV. Multifuncionalidade de recursos e servizos
 AT6. Multifuncionalidade de recursos e servizos
 AT7. Taxa de aproveitamento dos recursos forestais
 AT11. Pistas e infraestruturas forestais
 AT17. A cadea monte industria e o emprego forestal
 AT18. Cambios estruturais cara á bioeconomía ou economía hipocarbónica
Bloque V. Saúde e vitalidade dos bosques




AT8. Incendios forestais
AT9. Sanidade e saúde forestal

Bloque VI. Educación, formación e divulgación
 AT12. Formación, educación e divulgación
 AT13. Investigación e transferencia forestal
 AT16. Estatística forestal. Sistemas de apoio á toma de decisións
Bloque VII. Lexislación e fomento forestal





AT14. As Administracións públicas no sector forestal
AT15. Políticas públicas en materia de fomento e fiscalidade forestal
AT19. Marco normativo: representatividade sectorial

3.2 Elaboración do Borrador da 1ª Revisión do Plan Forestal de Galicia
Para a elaboración da 1ª Revisión do PFG foi preciso analizar en primeiro lugar as posibilidades
de integrar nel ás Directrices Estratéxicas defininas na fase previa, tendo en conta para elo,
entre outras cuestións, a situación administrativa actual.
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Unha vez decidida a integración de cada Directriz, conformouse a estrutura do PFG, a cal se
describe nos seguintes parágrafos. A estrutura básica do Borrador da 1ª Revisión do PFG
componse de 5 eixes estratéxicos de intervención cada un dos cales agrupará os
instrumentos de execución, mediante estratexias e plans ou programas temáticos de actuación
ou liñas de acción que lle sexan afíns co fin de cumprir os obxectivos estratéxicos propostos. Os
eixes son os seguintes:

EIXE I: Contribución do monte galego á conservación da natureza e á prestación doutros
servizos ambientais
EIXE II: Protección, saúde, seguridade e defensa do monte ante riscos naturais e
ambientais
EIXE III: Dinamización socioeconómica sustentable do monte e a propiedade forestal
galega para a súa incorporación á economía verde.
EIXE IV: Mellora do acceso á información e divulgación do coñecemento do monte e
divulgación da cultura forestal galega.
EIXE V: Desenvolvemento do modelo de gobernanza de referencia do monte galego.
Esta configuración que conforma os 5 eixes estratéxicos de intervención articúlase nos
correspondentes instrumentos de execución que compoñen en total 15 estratexias e plans ou
programas de actuación e liñas de acción resumidas no cadro adxunto, e que á súa vez
comprenden 70 iniciativas, medidas ou accións específicas para a consecución dos seus fins
que se relacionan a continuación para cada un deles.

Táboa 1. Configuración da estrutura programática do Plan Forestal de Galicia
EIXES ESTRATÉXICOS DE INTERVENCIÓN

EIXE
I

CONTRIBUCIÓN DO MONTE
GALEGO Á CONSERVACIÓN DA
NATUREZA E Á PRESTACIÓN
DOUTROS SERVIZOS AMBIENTAIS

EIXE
II

PROTECCIÓN, SAÚDE,
SEGURIDADE E DEFENSA DO
MONTE ANTE RISCOS NATURAIS E
AMBIENTAIS

EIXE
III

DINAMIZACIÓN
SOCIOECONÓMICA DO MONTE E
DA PROPIEDADE FORESTAL
GALEGA PARA A SÚA
INCORPORACIÓN Á ECONOMÍA
VERDE

INSTRUMENTOS DE EXECUCIÓN: estratexias, liñas de acción, plans e
programas
I. 1.- MEDIDAS, ACCIÓNS E DIRECTRICES PARA A CONSERVACIÓN E MELLORA
DA BIODIVERSIDADE E E A MULTIFUNCIONALIDADEE DOS MONTES COMO
HÁBITATS FORESTAIS
I.2.- CONTRIBUCIÓN DO MONTE E O SECTOR FORESTAL GALEGO Á
MITIGACIÓN DO CAMBIO CLIMÁTICO E Ao DESENVOLVEMENTO DE ENERXÍAS
RENOVABLES
I.3.- ESTRATEXIA GALEGA PARA A CONSERVACIÓN E MELLORA DOS
RECURSOS XENÉTICOS FORESTAIS
II.1.- ESTRATEXIA DE PROTECCIÓN CONTRA RISCOS EROSIVOS E
HIDROLÓXICOS. RESTAURACIÓN E MELLORA DE ÁREAS QUEIMADAS Ou
DEGRADADAS
II.2.- ESTRATEXIA GALEGA DE SANIDADE FORESTAL
II.3.- PLAN ESTRATÉXICO PARA A PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA
INCENDIOS FORESTAIS DE GALICIA
III.1.- PROMOCIÓN E DESENVOLVEMENTO DUNHA CULTURA FORESTAL
ASOCIATIVA PARA OPTIMIZAR A XESTIÓN, A PRODUTIVIDADE DO MONTE E A
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUTOS FORESTAIS.
III.2.- PLAN DE MOBILIZACIÓN DE TERRAS E RECURSOS FORESTAIS. POSTA EN
VALOR DO MONTE. CONCENTRACIÓN E DINAMIZACIÓN DA PROPIEDADE
FORESTAL
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EIXES ESTRATÉXICOS DE INTERVENCIÓN

INSTRUMENTOS DE EXECUCIÓN: estratexias, liñas de acción, plans e
programas
IV.1.- INFORMACIÓN E ESTATÍSTICAS FORESTAIS

EIXE
IV

EIXE
V

DESENVOLVEMENTO E MELLORA
DO COÑECEMENTO E DA
CULTURA FORESTAL GALEGA

MODELO DE GOBERNANZA DO
MONTE GALEGO:
ADMINISTRACIÓN,
PLANIFICACIÓN E XESTIÓN
FORESTAL SUSTENTABLE

IV.2.- ESTRATEXIA GALEGA DE INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN DA CULTURA
FORESTAL
IV.3.- PROGRAMA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN E CAPACITACIÓN FORESTAL
IV.4.- PROMOCIÓN DA INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN, DESENVOLVEMENTO
TECNOLÓXICO E EMPRENDEMENTO FORESTAL EN MATERIA DE PRODUCIÓN
FORESTAL PRIMARIA
V.1.- INICIATIVAS LEXISLATIVAS E DESENVOLVEMENTO NORMATIVO EN
MATERIA FORESTAL
V.2.- DESENVOLVEMENTO TERRITORIAL DA PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN E
CERTIFICACIÓN FORESTAL.
V.3.- ADMINISTRACIÓN, XESTIÓN PÚBLICA E EXTENSIÓN FORESTAL:
ORGANIZACIÓN E COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, INSTITUCIONAL E
SECTORIAL

4. Integración das Directrices Estratéxicas no Borrador da 1ª Revisión do PFG
Nos diferentes puntos que conforman este apartado xustifícase a consideración e integración
das Directrices Estratéxicas no Borrador da 1ª Revisión do PFG. Se ben, para a súa comprensión
resulta preciso a realización das seguintes consideracións:
•

•

•

•

A forma escollida para reflectir como cada unha das áreas temáticas das Directrices
Estratéxicas foi considerada na elaboración do Borrador da 1ª Revisión do PFG consiste
en facer unha breve descrición de cada área temática, seguido dunha táboa coas
medidas deseñadas no Borrador da 1ª Revisión do PFG que dan resposta (exceptuando a
AT 1. Análise do grado de cumprimento do actual PFG, dado que non proceden
medidas).
A maiores desta análise, elaborouse unha táboa (anexo deste informe) que enumera e
relaciona cada unha das Directrices coa consideración que ten no Borrador da 1ª
Revisión do PFG (incluíndo tamén unha referencia á pregunta feita na enquisa), xa sexa
en forma de medida (futura liña de actuación) ou de forma xenérica. Esta táboa está
ordenada segundo o número de páxina do documento “Proposta de directrices para a
revisión do Plan Forestal de Galicia. Documento final (17/12/2015)” para facilitar os
seguimento por parte do lector.
Para unha mellor comprensión deste informe, recomendase visualizar o documento
“Proposta de directrices para a revisión do Plan Forestal de Galicia. Documento final
(17/12/2015)” xunto coa táboa que figura no anexo deste informe e xunto co Borrador
da 1ª Revisión do PFG.
Algunhas Directrices teñen difícil encaixe como liñas de actuación (medidas) do Borrador
da 1ª Revisión do PFG debido a que é outro organismo o encargado de executalas ou
que son valoracións feitas polo grupo de traballo sobre una temática concreta.
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Compre destacar que unha medida incluída no Borrador da 1ª Revisión do PFG pode
estar deseñada de forma que dá resposta a varias Directrices (e relacionada con varias
áreas temáticas), por exemplo o modelo de monte deseñado dá resposta a distintas
Directrices sobre a superficie a ocupar por distintas especies forestais e á evolución da
superficie arborada e rasa. Así tamén foi necesario deseñar máis dunha medida para dar
resposta a unha Directriz, por exemplo o relanzamento do E. globulus fronte ao E. nitens
conta con medidas recollidas na Estratexia de Sanidade Forestal e no Plan de
Conservación e Mellora Xenética. Tamén hai que subliñar que para acadar dun xeito
adecuado algunha Directriz son necesarias medidas que aínda que semellan non ter
relación con ela, son imprescindibles; por exemplo á realización de estatísticas oficiais
para reflectir o avance da superficie forestal arborada.

•

4.1 Resposta das medidas incluídas no Borrador da 1ª Revisión do Plan Forestal
ás Directrices Estratéxicas.
AT1. Análise do grao de cumprimento do actual PFG
Non procede.
AT2. Superficie forestal en Galicia e formacións arbóreas do monte
Esta área temática recolle o pronunciamento do sector no tocante á evolución desexable das
distintas formación arbóreas que forman o actual paisaxe forestal de Galicia e a liñas a seguir
para as repoboación forestais.
O Borrador da 1ª Revisión do PFG da resposta as Directrices desta área temática a través do
deseño do Modelo de Monte e a través das medidas recollidas na seguinte táboa.
Medida

Título

I.1.1

Medidas de fomento de actuacións de repoboación e rexeneración natural de frondosas autóctonas

I.1.2

Desenvolvemento regulamentario do rexistro administrativo de masas consolidadas de frondosas
autóctonas

I.1.3

Medidas de regulación das plantacións de eucaliptos

I.1.4

Medidas de fomento e directrices para a conservación e mellora da biodiversidade nos montes

I.1.5

Medidas de fomento para favorecer a multifuncionalidade en montes colectivos e agrupados

I.2.1

Xestión forestal activa para o incremento da capacidade de fixación de carbono e a resiliencia das
masas forestais ao cambio climático

I.3.1

Plan de conservación e mellora xenética forestal

I.3.3

Potenciación da trazabilidade da planta de produción e comercialización para repoboación forestal

II.2.1

Programa de saúde e vitalidade forestal

III.2.3

Plan de mobilización dos recursos forestais

IV.1.1

Programa galego de información e estatísticas forestais

V.3.4

Coordinación administrativa, institucional e sectorial
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AT3. Estrutura e organización da propiedade
As Directrices incluídas nesta área temática indican, en función do réxime de propiedade dos
terreos forestais, as accións prioritarias de cara á mellora da súa estrutura e organización.
Dúas Directrices incluídas nesta área temática, relacionadas con impostos (IBI e Sucesión e
Doazóns), son consideradas e teñen a súa resposta dentro da política fiscal que está a facer o
Goberno Galego, indo máis ala das liñas de actuación do Plan Forestal. As medidas da seguinte
táboa son a resposta as consideracións derivadas desta área temática.
Medida

Título

II.1.4

Criterios técnicos de usos e prácticas agrarias e silvícolas en terreos de monte

III.1.2

Medidas de apoio para procurar unha xestión forestal activa profesionalizada

III.2.1

Coñecemento da propiedade de uso forestal. Estado de abandono e absentismo

III.2.2

Consolidación da propiedade forestal

III.2.3

Plan de mobilización dos recursos forestais

IV.1.1

Programa galego de información e estatísticas forestais

V.1.1

Desenvolvemento da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia

V.2.1

Desenvolvemento, contido e alcance dos Plans de Ordenación dos Recursos Forestais por distritos

V.2.2
V.3.1

Fomento de plans de ordenación de montes e instrumentos equivalentes de xestión forestal
sustentable
Contratos temporais de xestión pública

V.3.3

Organización e estrutura administrativa

V.3.4

Coordinación administrativa, institucional e sectorial

AT4. Xestión da propiedade forestal
No tocante ás recomendacións feitas para a xestión de montes pola Administración Forestal o
Borrador da 1ª Revisión do PFG ten en consideración as prioridades emanadas das Directrices
no tocante á tipoloxía de montes pero adapta os datos de superficie de xestión pública futura
ás esixencias legais existentes e recursos dispoñibles (solo poden estar baixo a tutela da
administración aqueles montes que non tiveran a sostibilidade económica e ambiental
garantida - art. 123 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia -).
Compre destacar que os obxectivos relativos á agrupación da xestión de terreos forestais
incluídos no Borrador da 1ª Revisión do PFG deberan ser reaxustados en base aos datos de
concentracións parcelarias que están en tramitación (estímase que actualmente 75.000 ha de
terreo forestal están en proceso de concentración parcelaria).
Medida

Título

I.1.1

Medidas de fomento de actuacións de repoboación e rexeneración natural de frondosas autóctonas

I.1.5

Medidas de fomento para favorecer a multifuncionalidade en montes colectivos e agrupados.

I.2.1

Xestión forestal activa para o incremento da capacidade de fixación de carbono e a resiliencia das
masas forestais ao cambio climático

I.2.2

Programa estratéxico para fomento da biomasa forestal

I.3.2

Inventario de masas arbóreas de especial interese para a conservación do patrimonio xenético
forestal
Incremento da produción e mellora da produtividade forestal

III.1.1
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Medida

Título

III.1.2

Medidas de apoio para procurar unha xestión forestal activa profesionalizada

III.1.3

Fomento de sociedades de propietarios particulares para unha xestión conxunta de montes.

III.1.4

Promoción de asociacións de propietarios que propicien a concentración da propiedade, a produción
e comercialización agrupada de produtos forestais

III.2.1

Coñecemento da propiedade de uso forestal. Estado de abandono e absentismo.

III.2.3

Plan de mobilización dos recursos forestais

IV.1.1

Programa galego de información e estatísticas forestais

IV.2.1

Programa galego para divulgación e comunicación da cultura forestal

IV.3.2

Iniciativa de extensión forestal en Galicia

IV.3.3

Profesionalización de propietarios/ xestores de montes.

V.1.1

Desenvolvemento da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia

V.2.1

Desenvolvemento, contido e alcance dos Plans de Ordenación dos Recursos Forestais por distritos

V.2.2
V.2.3

Fomento de plans de ordenación de montes e instrumentos equivalentes de xestión forestal
sustentable
Promoción da certificación forestal dos montes galegos

V.3.1

Contratos temporais de xestión pública

V.3.3

Organización e estrutura administrativa

V.3.4

Coordinación administrativa, institucional e sectorial

AT5. Planificación e xestión forestal sustentable
A xestión forestal sustentable e un dos principios fundamentais recollidos no Modelo de
Gobernanza do Borrador da 1ª Revisión do PFG.
A única Directriz desta área temática que non ten traslado como liña de execución (medida)
“Establecer un marco de política forestal estable e independente da orientación política do
goberno” é un obxectivo perseguido polo Órgano Forestal a lograr durante a tramitación
administrativa da 1ª Revisión do PFG .
As medidas encamiñadas á elaboración dos Plans Forestais de Ordenación Forestal e o
aumento de superficie de xestión privada baixo certificación tamén forman parte da 1ª
Revisión establecendo un prazo máximo de 10 anos para a elaboración dos PORF.
En canto a demanda de compensacións en Rede Natura 2000 xa están recollidas en diversas
liñas de axudas deseñadas na actualidade e no PDR en particular.
Medida

Título

I.1.1

Medidas de fomento de actuacións de repoboación e rexeneración natural de frondosas autóctonas

I.1.3

Medidas de regulación das plantacións de eucaliptos

I.1.4

Medidas de fomento e directrices para a conservación e mellora da biodiversidade nos montes

I.1.5

Medidas de fomento para favorecer a multifuncionalidade en montes colectivos e agrupados.

I.1.6

Ordenación do uso sociorrecreativo en montes periurbanos

I.2.1

Xestión forestal activa para o incremento da capacidade de fixación de carbono e a resiliencia das
masas forestais ao cambio climático

I.2.2

Programa estratéxico para fomento da biomasa forestal
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Medida

Título

II.3.3

Desenvolvemento normativo en materia de incendios forestais

III.1.1

Incremento da produción e mellora da produtividade forestal

III.2.3

Plan de mobilización dos recursos forestais

IV.1.1

Programa galego de información e estatísticas forestais

IV.3.2

Iniciativa de extensión forestal en Galicia

IV.3.3

Profesionalización de propietarios/ xestores de montes.

IV.4.1

Promoción da investigación, innovación e desenvolvemento tecnolóxico en Galicia

V.1.1

Desenvolvemento da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia

V.2.1

Desenvolvemento, contido e alcance dos Plans de Ordenación dos Recursos Forestais por Distritos

V.2.2

Fomento de plans de ordenación de montes e instrumentos equivalentes de xestión forestal
sustentable

AT10. Protección, conservación e fomento da biodiversidade
Aínda que as competencias sobre a protección e conservación da biodiversidade pertencen a
outro departamento da Xunta de Galicia, o criterio xeral de conservación da biodiversidade
está presente no Borrador da 1ª Revisión do PFG. Isto implica que aínda que non é obxecto do
PFG o desenvolvemento de Políticas ou Plans de Conservación a consideración da xestión
forestal sostible, interpretada como unha xestión de hábitats forestais que conteñen
elementos e procesos biolóxicos, sobre todo cando se trata de espazos forestais protexidos,
ten como fin o mantemento de todas las especies presentes no territorio forestal galego a
través de sostibilidade na xestión.
A través das medidas da seguinte táboa incorpóranse as Directrices desta área temática.
Medida

Título

I.1.1

Medidas de fomento de actuacións de repoboación e rexeneración natural de frondosas autóctonas

I.1.3

Medidas de regulación das plantacións de eucaliptos

I.1.4

Medidas de fomento e directrices para a conservación e mellora da biodiversidade nos montes

I.1.5

Medidas de fomento para favorecer a multifuncionalidade en montes colectivos e agrupados.

I.3.2

Inventario de masas arbóreas de especial interese para a conservación do patrimonio xenético
forestal
Coordinación administrativa, institucional e sectorial

V.3.4

AT6. Multifuncionalidade de recursos e servizos
O criterio xeral de multifuncionalidade tamén está recollido no Borrador da 1ª Revisión do
PFG. Por este criterio enténdese que os espazos forestais deben considerarse sistemas de usos
múltiples, de modo que sobre eles converxen as diversas funcións e prestacións ecolóxicas,
económicas e sociais que, en xeral, non se consideran excluíntes entre si, á marxe da
prevalencia dalgunha delas sobre as demais (criterio de converxencia multifuncional, UN
1997).
Directrices incluídas nesta área temática, relacionadas con impostos (IBI e Sucesión e
Doazóns), son consideradas e teñen a súa resposta dentro da política fiscal que está a facer o
Goberno Galego, indo máis ala das liñas de actuación do Plan Forestal.
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Medida

Título

I.1.1

Medidas de fomento de actuacións de repoboación e rexeneración natural de frondosas autóctonas

I.1.2

Desenvolvemento regulamentario do rexistro administrativo de masas consolidadas de frondosas
autóctonas.

I.1.4

Medidas de fomento e directrices para a conservación e mellora da biodiversidade nos montes

I.1.5

Medidas de fomento para favorecer a multifuncionalidade en montes colectivos e agrupados.

I.1.6

Ordenación do uso sociorrecreativo en montes periurbanos

I.3.1

Plan de conservación e mellora xenética forestal

II.1.1

II.2.1

Inventario de masas forestais de especial carácter protector do chan e da dinámica vexetal e
hidrolóxica.
Identificación, selección e declaración de zonas prioritarias de actuación en áreas forestais
degradadas
Programa de saúde e vitalidade forestal

II.3.2

Rede de infraestruturas preventivas de incendios forestais

II.3.3

Desenvolvemento normativo en materia de incendios forestais

III.1.2

Medidas de apoio para procurar unha xestión forestal activa profesionalizada

III.1.3

Fomento de sociedades de propietarios particulares para unha xestión conxunta de montes.

III.1.4
III.2.3

Promoción de asociacións de propietarios que propicien a concentración da propiedade, a produción
e comercialización agrupada de produtos forestais
Plan de mobilización dos recursos forestais

IV.1.1

Programa galego de información e estatísticas forestais

IV.3.2

Iniciativa de extensión forestal en Galicia

IV.3.3

Profesionalización de propietarios/ xestores de montes.

IV.4.1

Promoción da investigación, innovación e desenvolvemento tecnolóxico en Galicia

IV.4.2

Innovación e emprendemento verde.

V.1.1

Desenvolvemento da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia

V.2.1

Desenvolvemento, contido e alcance dos Plans de Ordenación dos Recursos Forestais por distritos

V.2.2
V.3.3

Fomento de plans de ordenación de montes e instrumentos equivalentes de xestión forestal
sustentable
Organización e estrutura administrativa

V.3.4

Coordinación administrativa, institucional e sectorial

II.1.2

AT7. Taxa de aproveitamento dos recursos forestais
O monte galego é sobre todo un monte produtor, sen prexuízo da súa consideración como
monte protector e recreativo, en continuo crecemento renovable, polo que na súa esencia e
natureza está a crecer e, en consecuencia, a producir madeira e outros recursos forestais
aproveitables de forma sustentable, mentres non se supere a súa capacidade de renovación.
Neste contexto a Directrices recollidas nesta área temática foron todas incorporadas como
medidas no Borrador da 1ª Revisión do PFG. A seguinte táboa recolle as medidas deseñadas na
procura das orientacións feitas polo grupo de traballo.
Medida

Título

I.1.1

Medidas de fomento de actuacións de repoboación e rexeneración natural de frondosas autóctonas

I.1.5

Medidas de fomento para favorecer a multifuncionalidade en montes colectivos e agrupados.
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Medida

Título

I.2.1

Xestión forestal activa para o incremento da capacidade de fixación de carbono e a resiliencia das
masas forestais ao cambio climático

I.3.1

Plan de conservación e mellora xenética forestal

III.1.1

Incremento da produción e mellora da produtividade forestal

III.1.2

Medidas de apoio para procurar unha xestión forestal activa profesionalizada.

III.1.3

Fomento de sociedades de propietarios particulares para unha xestión conxunta de montes.

III.1.4

Promoción de asociacións de propietarios que propicien a concentración da propiedade, a produción
e comercialización agrupada de produtos forestais

III.2.1

Coñecemento da propiedade de uso forestal. Estado de abandono e absentismo.

IV.1.1

Programa galego de información e estatísticas forestais

IV.2.1

Programa galego para divulgación e comunicación da cultura forestal

IV.3.2

Iniciativa de extensión forestal en Galicia

IV.3.3

Profesionalización de propietarios/ xestores de montes.

IV.4.1

Promoción da investigación, innovación e desenvolvemento tecnolóxico en Galicia

V.3.1

Contratos temporais de xestión pública

V.3.3

Organización e estrutura administrativa

V.3.4

Coordinación administrativa, institucional e sectorial

AT11. Pistas e infraestruturas forestais
As principais demandas neste eido son a procura de unha información cartográfica actualizada,
o desenvolvemento lexislativo e a existencia de axudas públicas para a creación o mantemento
de pistas.
O Borrador da 1ª Revisión do PFG ten en conta todas estas suxestións mediante as medidas
incluídas na seguinte táboa. A parte distas medidas, tamén se tivo en consideración a
lexislación actual (xa dá resposta a diversas demandas) e a existencia de liñas de axudas que
tamén inclúen as infraestruturas como subvencionables.
Medida

Título

II.3.2

Rede de infraestruturas preventivas de incendios forestais

II.3.3

Desenvolvemento normativo en materia de incendios forestais

III.1.3

Fomento de sociedades de propietarios particulares para unha xestión conxunta de montes.

III.1.4

Promoción de asociacións de propietarios que propicien a concentración da propiedade, a produción
e comercialización agrupada de produtos forestais

III.2.2

Consolidación da propiedade forestal

IV.1.1

Programa galego de información e estatísticas forestais

IV.2.1

Programa galego para divulgación e comunicación da cultura forestal

IV.2.2

Rede galega de centros de interpretación, divulgación e concienciación forestal.

V.1.1

Desenvolvemento da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia

V.2.1

Desenvolvemento, contido e alcance dos Plans de Ordenación dos Recursos Forestais por distritos

V.2.2

Fomento de plans de ordenación de montes e instrumentos equivalentes de xestión forestal
sustentable
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Medida
V.3.4

Título
Coordinación administrativa, institucional e sectorial

AT17. Cadea monte-industria e emprego forestal
Enténdese por cadea monte-industria o conxunto do sector forestal que integra a propiedade
forestal, a silvicultura, a investigación forestal, a provisión de material forestal de reprodución,
a prestación de servizos forestais, a execución de aproveitamentos, a comercialización e a
primeira transformación, na que se inclúen as actividades de serra, chapa, taboleiros, pasta de
celulosa e cortiza, así como as restantes que transformen produtos forestais procedentes dos
montes galegos, exceptuando as industrias dedicadas á transformación de produtos
agroalimentarios (art. 99.1 da Lei 7/2012, do 28 de xuño). Tendo en conta esta definición,
todas a Directrices foron consideradas na elaboración do Borrador da 1ª Revisión do PFG, sen
prexuízo de algunhas delas son recollidas como valoracións, outras serán postas en marcha por
outro órgano da Administración Autonómica ou a lexislación actual xa lle da resposta.
Na seguintes táboa amósanse a medidas relacionadas con esta área temática.
Medida

Título

I.1.1

Medidas de fomento de actuacións de repoboación e rexeneración natural de frondosas autóctonas

I.1.3

Medidas de regulación das plantacións de eucaliptos

I.2.2

Programa estratéxico para fomento da biomasa forestal

I.2.3
I.2.4

Directrices para a elaboración e aprobación de plans de aproveitamento de biomasa forestal con fins
enerxéticos
Desenvolvemento normativo da xestión e do aproveitamento de biomasa forestal en Galicia

I.3.1

Plan de conservación e mellora xenética forestal

II.1.3

Prescricións técnicas preventivas, protectoras e correctoras para reducir riscos erosivos por curtas
de arborado.

II.2.1

Programa de saúde e vitalidade forestal

II.2.2

Posta en valor da rede galega de seguimento de danos nos bosques

III.1.1

Incremento da produción e mellora da produtividade forestal

III.1.2

Medidas de apoio para procurar unha xestión forestal activa profesionalizada

III.1.3

Fomento de sociedades de propietarios particulares para unha xestión conxunta de montes.

III.1.4

Promoción de asociacións de propietarios que propicien a concentración da propiedade, a produción
e comercialización agrupada de produtos forestais

III.2.2

Consolidación da propiedade forestal

IV.1.1

Programa galego de información e estatísticas forestais

IV.2.1

Programa galego para divulgación e comunicación da cultura forestal

IV.2.2

Rede galega de centros de interpretación, divulgación e concienciación forestal.

IV.3.1

Fomento da educación regulada en materia forestal

IV.3.2

Iniciativa de extensión forestal en Galicia

IV.4.1

Promoción da investigación, innovación e desenvolvemento tecnolóxico en Galicia

V.3.4

Coordinación administrativa, institucional e sectorial
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AT18. Bioeconomía ou economía hipocarbónica
O Eixe III: Dinamización n socioeconómica do monte e da propiedade forestal galega para a súa
incorporación á economía verde, ten como finalidade adoptar as medidas estruturais e
dinamizadoras, para o monte e para a propiedade forestal galega, necesarias para procurar
actividades económicas produtivas que xeren rendas e emprego no medio rural, contribuíndo
á fixación da poboación rural, á conservación e mellora do ambiente e ao desenvolvemento
socioeconómico sustentable do sector forestal galego para a súa incorporación á bioeconomía
verde baixa en carbono.
Ademais de este Eixe, deseñáronse diversas medidas relacionadas coa capacidade de fixación
de carbono das masas galegas e o aproveitamento da biomasa forestal.
Tamén é de destacar que diversas Directrices (actividades industriais, usos de madeira en
rehabilitación de vivendas, fertilizantes derivados de residuos industriais...) serán executadas
noutros ámbitos de actuación da Administración Galega.

Medida

Título

I.2.1

Xestión forestal activa para o incremento da capacidade de fixación de carbono e a resiliencia das
masas forestais ao cambio climático

I.2.2

Programa estratéxico para fomento da biomasa forestal

I.2.3

Directrices para a elaboración e aprobación de plans de aproveitamento de biomasa forestal con fins
enerxéticos

I.2.4

Desenvolvemento normativo da xestión e do aproveitamento de biomasa forestal en Galicia

III.1.1

Incremento da produción e mellora da produtividade forestal

III.1.2

Medidas de apoio para procurar unha xestión forestal activa profesionalizada

V.1.1

Desenvolvemento da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia

AT8. Incendios forestais
Todas estas medidas incluídas no Borrador da 1ª Revisión do PFG deben situarse baixo a
perspectiva da planificación territorial, non como unha política ou estratexia illada de
incendios forestais, de forma que é necesario a implicación de todas as Administracións
públicas, a poboación en xeral e, aos propietarios forestais en particular, entre outros
(empresarios, etc.). Ademais, o desenvolvemento do Plan estratéxico deseñado apóiase nos
principios guía de toda acción encamiñada á loita integral contra os incendios forestais no
ámbito internacional, europeo e nacional.
Inclúense, por tanto, iniciativas, medidas e accións ou actuacións destinadas á planificación das
actuacións en terreos forestais para previr a produción de incendios forestais (minimizar a
ocorrencia e riscos dos incendios forestais) e para minimizar os danos derivados de propagarse
estes (evitar a propagación e reducir ao mínimo as consecuencias unha vez declarado o
incendio).
É de destacar que moitas das Directrices son valoracións, e o nivel de detalle é moi preciso,
aloxándose do contido esperado dun documento que define a política forestal a través de
directrices e estratexias de actuación.
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Tamén débese ter en consideración a existencia do Plan de prevención e defensa contra os
incendios forestais de Galicia (PLADIGA), as competencias da Administración Local nos ámbitos
de influenza forestal e as obrigas derivadas da lexislación actual, factores que condicionan o
modelo de extinción e prevención actual.
Medida

Título

II.3.1

Plan de prevención e defensa contra incendios forestais do medio rural

II.3.2

Rede de infraestruturas preventivas de incendios forestais

II.3.3

Desenvolvemento normativo en materia de incendios forestais

II.3.4

Grupo de investigación de causas de incendios forestais e rexistro de investigacións de incendios
forestais.

IV.2.1

Programa galego para divulgación e comunicación da cultura forestal

IV.2.2

Rede galega de centros de interpretación, divulgación e concienciación forestal.

IV.3.1

Fomento da educación regulada en materia forestal

IV.3.2

Iniciativa de extensión forestal en Galicia

V.3.2

Seguros forestais. Análise de viabilidade en Galicia

V.3.3

Organización e estrutura administrativa

AT9. Sanidade e saúde forestal
A Estratexia Galega de Sanidade Forestal incluída no Borrador da 1ª Revisión do PFG
deseñouse co obxectivo de continuar coas medidas e traballos de prevención, tratamento e
seguimento de danos ás masas forestais por axentes nocivos a fin de mellorar o seu estado de
saúde e vitalidade: incluíndo un programa marco de saúde e sanidade forestal, a posta en
valor da rede de seguimento de danos nos bosques, plans de prevención, seguimento e control
do estado sanitario das masas forestais, e medios e recursos administrativos necesarios.
A seguinte táboa recolle as medidas que dan resposta as Directrices neste eido.
Medida

Título

I.3.1

Plan de conservación e mellora xenética forestal

II.2.1

Programa de saúde e vitalidade forestal

II.2.2

Posta en valor da rede galega de seguimento de danos nos bosques

IV.1.1

Programa galego de información e estatísticas forestais

IV.3.3

Profesionalización de propietarios/ xestores de montes.

V.3.3

Organización e estrutura administrativa

AT12. Formación, educación e divulgación
Co fin de contribuír ao desenvolvemento e promoción da formación profesionalizada dos
axentes directa ou indirectamente relacionados co monte, así como o fomento do emprego
forestal (emprego verde), pretendese impulsar aquelas actividades tendentes a reciclar,
perfeccionar e actualizar os coñecementos técnicos da poboación obxectivo. Igualmente, a
promoción dunha adecuada cultura forestal deberá ser planificada dentro do propio sistema
regulado de educación, desde idades temperás, estimulando un coñecemento único e
harmónico da realidade do monte en Galicia. Neste senso inclúese no Borrador da 1ª Revisión
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do PFG dúas medidas fundamentais, a “Estratexia galega de información e comunicación da
cultura forestal” e o “Programa de educación, formación e capacitación forestal”.
As Directrices relacionadas có Sistema Universitario Galego non forman parte do ámbito de
Plan Forestal de Galicia.
Medida

Título

IV.2.1

Programa galego para divulgación e comunicación da cultura forestal

IV.2.2

Rede galega de centros de interpretación, divulgación e concienciación forestal

IV.3.1

Fomento da educación regulada en materia forestal

IV.3.3

Profesionalización de propietarios/ xestores de montes

AT13. Investigación e trasferenza forestal
Tal e como recolle a Estratexia Forestal para a Unión Europea, a investigación é imprescindible
para promover o uso e a xestión sustentable dos recursos forestais, o papel multifuncional dos
bosques e a diversificación dos recursos forestais. Neste senso, o Borrador da 1ª Revisión do
PFG recolle como instrumento de execución a “Promoción da investigación, innovación e
desenvolvemento tecnolóxico en Galicia”, con dos obxectivos principais:
•
•

Deseño de liñas prioritarias de investigación, innovación e desenvolvemento para
Galicia.
Deseño de procedementos para a transferencia e divulgación de resultados,
información e coñecementos ao sector.

Tamén ten cabida no Borrador da 1ª Revisión de PFG a potenciación do CIF-Lourizan como
centro de referencia da I+D+i sectorial forestal en Galicia.
Medida

Título

I.3.1

Plan de conservación e mellora xenética forestal

I.3.3

Potenciación da trazabilidade da planta de produción e comercialización para repoboación forestal

III.1.3

Fomento de sociedades de propietarios particulares para unha xestión conxunta de montes.

III.1.4

Promoción de asociacións de propietarios que propicien a concentración da propiedade, a produción
e comercialización agrupada de produtos forestais

III.2.1

Coñecemento da propiedade de uso forestal. Estado de abandono e absentismo.

III.2.2

Consolidación da propiedade forestal

III.2.3

Plan de mobilización dos recursos forestais

IV.2.1

Programa galego para divulgación e comunicación da cultura forestal

IV.3.2

Iniciativa de extensión forestal en Galicia

IV.3.3

Profesionalización de propietarios/ xestores de montes.

IV.4.1

Promoción da investigación, innovación e desenvolvemento tecnolóxico en Galicia

IV.4.2

Innovación e emprendemento verde.

V.3.3

Organización e estrutura administrativa

V.3.4

Coordinación administrativa, institucional e sectorial
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AT16. Estatística forestal e Sas de apoio a toma de decisións
A través de tres instrumentos , incluídos no “Programa galego de información e estatísticas
forestais”, o Borrador da 1ª Revisión do PFG integra as Directrices desta área temática. Estos
instrumentos son:
•
•
•

O Centro Documental e Observatorio forestal de Galicia.
O Sistema Integrado de Información Xeográfica Forestal.
O Rexistro de Parcelas Xestionadas e Montes de Galicia

Estes instrumentos permitiran aglutinar, por unha banda información e documentación
relacionada co monte galego, os seus recursos e servizos asociados, e por outra, datos gráficos
e alfanuméricos sobre as parcelas rústicas de uso forestal da rexión, a súa localización
xeográfica, titularidade, dimensión e grao de parcelamento. Toda esta información será unha
ferramenta fundamental para o desenvolvemento dunha política forestal sustentable eficaz e
para a toma de decisións a diferentes escalas de traballo.
Medida

Título

III.1.4

Promoción de asociacións de propietarios que propicien a concentración da propiedade, a produción
e comercialización agrupada de produtos forestais

IV.1.1

Programa galego de información e estatísticas forestais

AT14. Administración pública
As Directrices que conforman esta área temática perseguen o bo funcionamento da
Administración pública de cara a acadar unha axeitada coordinación entre os diferentes
organismos e entidades públicas con competencias forestais. Así mesmo, tamén conforman
esta área Directrices relacionadas coa xestión forestal sustentable e implantación do servizos
de extensión forestal.
Soamente dúas Directrices no son recollidas no Borrador da 1ª Revisión do PFG como medida,
debido a que a lexislación actual da resposta (licenza municipal para plantacións) ou on forman
parte do ámbito do PFG (caza e pesca fluvial)
As medidas coas que a 1º Revisión do PFG considera as Directrices da área temática 14
recóllense na seguinte táboa.
Medida

Título

II.2.1

Programa de saúde e vitalidade forestal

III.2.1

Coñecemento da propiedade de uso forestal. Estado de abandono e absentismo.

IV.3.2

Iniciativa de extensión forestal en Galicia

V.1.1

Desenvolvemento da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia

V.2.1

Desenvolvemento, contido e alcance dos Plans de Ordenación dos Recursos Forestais por distritos

V.3.3

Organización e estrutura administrativa

V.3.4

Coordinación administrativa, institucional e sectorial
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AT15. Fomento e fiscalidade forestal
As Directrices incluídas nesta área temática relacionadas con impostos (IBI e Sucesión e
Doazóns), son consideradas e teñen a súa resposta dentro da política fiscal que está a facer o
Goberno Galego, indo máis ala das liñas de actuación do Plan Forestal, tal e como queda
reflectido no “Programa de impostos cero no rural”.
Ademais, a lexislación actual (no caso do desenvolvemento regulamentario do fondo de
melloras), e diversas liñas de axudas (compensacións en Rede Natura 2000 ) complementan a
consideración das Directrices desta área temática.
Medida

Título

I.1.1

Medidas de fomento de actuacións de repoboación e rexeneración natural de frondosas autóctonas

I.1.4

Medidas de fomento e directrices para a conservación e mellora da biodiversidade nos montes

I.1.5

Medidas de fomento para favorecer a multifuncionalidade en montes colectivos e agrupados.

I.1.6

Ordenación do uso sociorrecreativo en montes periurbanos

I.2.1

Xestión forestal activa para o incremento da capacidade de fixación de carbono e a resiliencia das
masas forestais ao cambio climático

I.3.1

Plan de conservación e mellora xenética forestal

I.3.2
I.3.3

Inventario de masas arbóreas de especial interese para a conservación do patrimonio xenético
forestal
Potenciación da trazabilidade da planta de produción e comercialización para repoboación forestal

I.3.4

Medidas de regulación dos materiais forestais de base e os campos de plantas nai de Galicia.

II.1.1

II.1.4

Inventario de masas forestais de especial carácter protector do chan e da dinámica vexetal e
hidrolóxica.
Identificación, selección e declaración de zonas prioritarias de actuación en áreas forestais
degradadas
Criterios técnicos de usos e prácticas agrarias e silvícolas en terreos de monte

II.2.1

Programa de saúde e vitalidade forestal

II.3.1

Plan de prevención e defensa contra incendios forestais do medio rural

III.1.1

Incremento da produción e mellora da produtividade forestal

III.1.2

Medidas de apoio para procurar unha xestión forestal activa profesionalizada

III.1.3

Fomento de sociedades de propietarios particulares para unha xestión conxunta de montes.

III.2.2

Consolidación da propiedade forestal

III.2.3

Plan de mobilización dos recursos forestais

IV.1.1

Programa galego de información e estatísticas forestais

IV.4.1

Promoción da investigación, innovación e desenvolvemento tecnolóxico en Galicia

V.1.1

Desenvolvemento da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia

V.2.2
V.2.4

Fomento de plans de ordenación de montes e instrumentos equivalentes de xestión forestal
sustentable
Creación dun Gabinete de planificación forestal e coordinación administrativa

V.3.1

Contratos temporais de xestión pública

V.3.2

Seguros forestais. Análise de viabilidade en Galicia

V.3.3

Organización e estrutura administrativa

V.3.4

Coordinación administrativa, institucional e sectorial

II.1.2
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AT19. Marco normativo e representatividade sectorial
Esta área temática contén Directrices asociadas ao desenvolvemento normativo, en especial á
Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, a Lei 3/2007, do 9 de abril, de e prevención e
defensa contra os incendios forestais de Galicia, e a Lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes
veciñais en man.
A 1ª Revisión do Plan Forestal de Galicia dá resposta ás Directrices desta área temática, ben
recollendo medidas específicas, ben por ter xa cabida na lexislación actual ou ben porque a súa
execución pertence a outro ámbito de actuación e non ten cabida como liña de actuación
(representación do sector en Consellos europeos, no COGAMADES, ...).
Medida

Título

I.1.2

Desenvolvemento regulamentario do rexistro administrativo de masas consolidadas de frondosas
autóctonas.

II.2.1

Programa de saúde e vitalidade forestal

II.3.1

Plan de prevención e defensa contra incendios forestais do medio rural

II.3.2

Rede de infraestruturas preventivas de incendios forestais

II.3.3

Desenvolvemento normativo en materia de incendios forestais

V.1.1

Desenvolvemento da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia

V.1.2

Desenvolvemento da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais
de Galicia.

V.1.3

Modificación da Lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes veciñais en man común e regulamento
de desenvolvemento.

V.3.1

Contratos temporais de xestión pública

V.3.4

Coordinación administrativa, institucional e sectorial

5. Conclusións.
Tras o análise das 544 Directrices incluídas no documento “Proposta de directrices para a
revisión do Plan Forestal de Galicia. Documento final (17/12/2015)”e os datos reflectidos neste
informe, pódese concluír o seguinte:
•
•
•

•

A Directrices estratéxicas emanadas do Consello Forestal de Galicia foron o punto de
partida para a elaboración do Borrador da 1ª Revisión do PFG.
Todas as áreas temáticas, que agrupan as distintas Directrices, teñen a súa resposta
nun conxunto de actuacións (medidas) relacionadas entre si.
Son trasladadas como liña de actuación xeral (81 casos das 544) sen asignación a unha
medida concreta aquelas Directrices que:
o Non son executadas polo Órgano Forestal (competencias).
o Son valoracións do grupo de traballo.
o A lexislación actual xa dá resposta.
o Son asumidas pero se incorporan con distinto criterio (prazos, superficies,...).
Existen Directrices con valoracións opostas por parte dos membros do Grupo de
Traballo formado para tal fin, feito este que dificulta a redacción do Borrador da 1ª
Revisión do PFG.
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•

Asunción de novas situacións consecuencia das modificacións xurdidas dende a
redacción tanto das Directrices como do Borrador da 1ª Revisión do PFG, referido por
exemplo ao eixe III “Dinamización socioeconómica do monte e da propiedade forestal
galega para a súa incorporación á economía verde” que se deberá redactar de acordo á
Lei 9/2017, 26 decembro, de medidas fiscais e administrativas, que modifica o artigo
122 (“Sociedades de fomento forestal”) da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de
Galicia, ou o Decreto 81/2017, do 3 de agosto, polo que se crea a Axencia Galega da
Industria Forestal e se aproban os seus estatutos.

•

Algunhas Directrices vense condicionadas pola lexislación vixente, o que implica
modificar a súa interpretación. É o caso de que solo poden estar baixo a tutela da
administración aqueles montes que non tiveran a sostibilidade económica e ambiental
garantida -art. 123 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia-.
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ANEXO I

DIRECTRIZ
PÁX.

8

8

8

8

8

AT
(bloque)

AT2

AT2

AT2

AT2

AT2

AT (denominación)

Superficie forestal e formacións arbóreas

Superficie forestal e formacións arbóreas

Superficie forestal e formacións arbóreas

Superficie forestal e formacións arbóreas

Superficie forestal e formacións arbóreas

COD.
PREGUNTA

BORRADOR 1ª REVISIÓN DO PFG
DIRECTRIZ-PREGUNTA

EIXE

PROGRAMA

MEDIDA

MEDIDA (texto)

2.1.1

Non é necesario incrementar a superficie forestal actual: 2 millóns hectáreas
Pregunta: en relación coas diferentes superficies forestais existentes na
actualidade, en que medida considera que deberían reducirse, manterse ou
aumentarse

2.1.2

Débese aumentar a superficie arborada actual: 1,4 millóns hectáreas
Pregunta: en relación coas diferentes superficies forestais existentes na
actualidade, en que medida considera que deberían reducirse, manterse ou
aumentarse

I

I.1

I.1.1

Medidas de fomento de actuacións de
repoboación e rexeneración natural de
frondosas autóctonas

2.1.2

Débese aumentar a superficie arborada actual: 1,4 millóns hectáreas
Pregunta: en relación coas diferentes superficies forestais existentes na
actualidade, en que medida considera que deberían reducirse, manterse ou
aumentarse

I

I.1

I.1.5

Medidas de fomento para favorecer a
multifuncionalidade en montes colectivos e
agrupados.

2.1.3

A superficie non arborada tense que poñer en valor incrementando a produción
de pastos e forraxe en monte: 0,225 millóns de hectáreas das 0,6 millóns de
hectáreas non arboradas (AT 6.4)
Pregunta: en relación coas diferentes superficies forestais existentes na
actualidade, en que medida considera que deberían reducirse, manterse ou
aumentarse

I

I.1

I.1.5

Medidas de fomento para favorecer a
multifuncionalidade en montes colectivos e
agrupados.

2.1.3

A superficie non arborada tense que poñer en valor incrementando a produción
de pastos e forraxe en monte: 0,225 millóns de hectáreas das 0,6 millóns de
hectáreas non arboradas (AT 6.4)
Pregunta: en relación coas diferentes superficies forestais existentes na
actualidade, en que medida considera que deberían reducirse, manterse ou
aumentarse

III

III.2

III.2.3

Plan de mobilización dos recursos forestais

I

I.1

I.1.5

Medidas de fomento para favorecer a
multifuncionalidade en montes colectivos e
agrupados.

I

I.1

I.1.3

Medidas de regulación das plantacións de
eucaliptos

9

AT2

Superficie forestal e formacións arbóreas

2.3.1

9

AT2

Superficie forestal e formacións arbóreas

2.4.1

Debería aumentar a superficie arborada ocupada por coníferas, en particular
piñeiro do país (Pinus pinaster) +16,2%, piñeiro silvestre (Pinus sylvestris) con
fins produtores ou protectores +14,1%, e piñeiro insigne (Pinus radiata) +12%
Pregunta: cal sería a porcentaxe de aumento ou redución que consideraría para
cada unha de estas especies.
Debería manterse ou reducirse a superficie arborada ocupada por eucalipto, de
acordo ás necesidades da industria, mediante (debatido e recollido na Acta
05/11 da AT2.4): (a) Regulación baseada en criterios productivos, estacionais e
referida á demanda industrial, no marco da ordenación do territorio,
establecendo especies índices en cada zona, así como prohibicións específicas e
/ ou fomento de outras especies (incluíndo globulus respecto de nitens en áreas
costeiras) mediante medidas de acompañamento públicas; (b) Cumprir e facer
cumprir as limitacións legais existentes respecto ao eucalipto (art. 61 e 67 da Lei
7/2012).
Pregunta: en caso de considerar a opción de reducir ou manter a superficie
existente de eucalipto en Galicia, medidas prioritarias.

1

SUBMEDIDA
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DIRECTRIZ
PÁX.

9

9

9

10

AT
(bloque)

AT2

AT2

AT2

AT2

AT (denominación)

Superficie forestal e formacións arbóreas

Superficie forestal e formacións arbóreas

Superficie forestal e formacións arbóreas

Superficie forestal e formacións arbóreas

BORRADOR 1ª REVISIÓN DO PFG

COD.
PREGUNTA

DIRECTRIZ-PREGUNTA

EIXE

PROGRAMA

MEDIDA

MEDIDA (texto)

2.5.1

Relanzamento de E. globulus fronte o E. nitens, a través de superar as reducións
de produción por problemas sanitarios mediante mellora xenética e silvícola e
tratamentos fitosanitarios
Pregunta: en caso de constestar que considera necesario relanzar ás plantacións
de E. globulus en detrimento de E. nitens, medida prioritaria tendende a manter
no futuro a superficie de E. globulus

I

I.3

I.3.1

Plan de conservación e mellora xenética forestal

2.5.1

Relanzamento de E. globulus fronte o E. nitens, a través de superar as reducións
de produción por problemas sanitarios mediante mellora xenética e silvícola e
tratamentos fitosanitarios
Pregunta: en caso de constestar que considera necesario relanzar ás plantacións
de E. globulus en detrimento de E. nitens, medida prioritaria tendende a manter
no futuro a superficie de E. globulus

II

II.2

II.2.1

Programa de saúde e vitalidade forestal

2.5.1

Relanzamento de Eucalyptus globulus fronte o Eucalyptus nitens, a través de
asesoramento á propiedade das desvantaxes do Eucalytus nitens fronte o
Eucalyptus globulus e apoio e transformación en estación viables (axudas)
Pregunta: no caso de constestar que considera necesario relanzar ás plantacións
de Eucalyptus globulus en detrimento de Eucalyptus nitens, medida prioritaria
tendende a manter no futuro a superficie de Eucalyptus globulus.

I

I.1

I.1.3

Medidas de regulación das plantacións de
eucaliptos

2.6.0

Cómpre aumentar decididamente a superficie arborada ocupada por frondosas
caducifolias, mediante o fomento á plantación/rexeneraciónPregunta: a
superficie de frondosas (agás o eucalipto) debe reducirse, mantenerse ou
aumentarse para atender ás necesidades ecolóxicas, sociais e produtivas da
sociedade.

10

AT2

Superficie forestal e formacións arbóreas

2.6.0

10

AT2

Superficie forestal e formacións arbóreas

2.6.1

10

AT2

Superficie forestal e formacións arbóreas

2.6.1

10

AT2

Superficie forestal e formacións arbóreas

2.6.2

Cómpre aumentar decididamente a superficie arborada ocupada por frondosas
caducifolias, mediante o fomento á plantación/rexeneración
Pregunta: a superficie de frondosas (agás o eucalipto) debe reducirse,
mantenerse ou aumentarse para atender ás necesidades ecolóxicas, sociais e
produtivas da sociedade.
Cómpre aumentar decididamente a superficie arborada ocupada por frondosas
caducifolias, mediante o fomento á plantación/rexeneración, especialmente de
castiñeiro silvestres ou híbrido (Castanea spp.)
Pregunta: en caso de querer aumentar nalgún grao a superficie de frondosas
(agás o eucalipto), que especie considera prioritaria para fomentar por
plantacións.
Cómpre aumentar decididamente a superficie arborada ocupada por frondosas
caducifolias, mediante o fomento á plantación/rexeneración, especialmente de
castiñeiro silvestres ou híbrido (Castanea spp.)
Pregunta: en caso de querer aumentar nalgún grao a superficie de frondosas
(agás o eucalipto), que especie considera prioritaria para fomentar por
plantacións.
Cómpre aumentar decididamente a superficie arborada ocupada por frondosas
caducifolias, mediante o fomento á plantación/rexeneración, especialmente de
carballo (Quercus robur)
Pregunta: en caso de querer aumentar nalgún grao a superficie de frondosas
(agás o eucalipto), que especie considera prioritaria para fomentar por
plantacións.

2

I

I.1

I.1.1

Medidas de fomento de actuacións de
repoboación e rexeneración natural de
frondosas autóctonas

I

I.1

I.1.5

Medidas de fomento para favorecer a
multifuncionalidade en montes colectivos e
agrupados.

I

I.1

I.1.1

Medidas de fomento de actuacións de
repoboación e rexeneración natural de
frondosas autóctonas

I

I.1

I.1.5

Medidas de fomento para favorecer a
multifuncionalidade en montes colectivos e
agrupados.

I

I.1

I.1.1

Medidas de fomento de actuacións de
repoboación e rexeneración natural de
frondosas autóctonas
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DIRECTRIZ
PÁX.

AT
(bloque)

AT (denominación)

COD.
PREGUNTA

10

AT2

Superficie forestal e formacións arbóreas

2.6.2

10

AT2

Superficie forestal e formacións arbóreas

2.6.3

10

AT2

Superficie forestal e formacións arbóreas

2.6.3

10

AT2

Superficie forestal e formacións arbóreas

2.6.4

10

AT2

Superficie forestal e formacións arbóreas

2.6.4

10

AT2

Superficie forestal e formacións arbóreas

2.6.5

10

AT2

Superficie forestal e formacións arbóreas

2.6.5

10

AT2

Superficie forestal e formacións arbóreas

2.6.6

BORRADOR 1ª REVISIÓN DO PFG
DIRECTRIZ-PREGUNTA

Cómpre aumentar decididamente a superficie arborada ocupada por frondosas
caducifolias, mediante o fomento á plantación/rexeneración, especialmente de
carballo (Quercus robur)
Pregunta: en caso de querer aumentar nalgún grao a superficie de frondosas
(agás o eucalipto), que especie considera prioritaria para fomentar por
plantacións.
Cómpre aumentar decididamente a superficie arborada ocupada por frondosas
caducifolias, mediante o fomento á plantación/rexeneración, especialmente de
cerdeira (Prunus avium)
Pregunta: en caso de querer aumentar nalgún grao a superficie de frondosas
(agás o eucalipto), que especie considera prioritaria para fomentar por
plantacións.
Cómpre aumentar decididamente a superficie arborada ocupada por frondosas
caducifolias, mediante o fomento á plantación/rexeneración, especialmente de
cerdeira (Prunus avium)
Pregunta: en caso de querer aumentar nalgún grao a superficie de frondosas
(agás o eucalipto), que especie considera prioritaria para fomentar por
plantacións.
Cómpre aumentar decididamente a superficie arborada ocupada por frondosas
caducifolias, mediante o fomento á plantación/rexeneración, especialmente de
nogueira (Juglans spp.)
Pregunta: en caso de querer aumentar nalgún grao a superficie de frondosas
(agás o eucalipto), que especie considera prioritaria para fomentar por
plantacións.
Cómpre aumentar decididamente a superficie arborada ocupada por frondosas
caducifolias, mediante o fomento á plantación/rexeneración, especialmente de
nogueira (Juglans spp.)
Pregunta: en caso de querer aumentar nalgún grao a superficie de frondosas
(agás o eucalipto), que especie considera prioritaria para fomentar por
plantacións.
Cómpre aumentar decididamente a superficie arborada ocupada por frondosas
caducifolias, mediante o fomento á plantación/rexeneración, especialmente de
freixo (Fraxinus spp.)
Pregunta: en caso de querer aumentar nalgún grao a superficie de frondosas
(agás o eucalipto), que especie considera prioritaria para fomentar por
plantacións.
Cómpre aumentar decididamente a superficie arborada ocupada por frondosas
caducifolias, mediante o fomento á plantación/rexeneración, especialmente de
freixo (Fraxinus spp.)
Pregunta: en caso de querer aumentar nalgún grao a superficie de frondosas
(agás o eucalipto), que especie considera prioritaria para fomentar por
plantacións.
Cómpre aumentar decididamente a superficie arborada ocupada por frondosas
caducifolias, mediante o fomento á plantación/rexeneración, especialmente de
bidueiro (Betula spp.)
Pregunta: en caso de querer aumentar nalgún grao a superficie de frondosas
(agás o eucalipto), que especie considera prioritaria para fomentar por
plantacións.

3

EIXE

PROGRAMA

MEDIDA

MEDIDA (texto)

I

I.1

I.1.5

Medidas de fomento para favorecer a
multifuncionalidade en montes colectivos e
agrupados.

I

I.1

I.1.1

Medidas de fomento de actuacións de
repoboación e rexeneración natural de
frondosas autóctonas

I

I.1

I.1.5

Medidas de fomento para favorecer a
multifuncionalidade en montes colectivos e
agrupados.

I

I.1

I.1.1

Medidas de fomento de actuacións de
repoboación e rexeneración natural de
frondosas autóctonas

I

I.1

I.1.5

Medidas de fomento para favorecer a
multifuncionalidade en montes colectivos e
agrupados.

I

I.1

I.1.1

Medidas de fomento de actuacións de
repoboación e rexeneración natural de
frondosas autóctonas

I

I.1

I.1.5

Medidas de fomento para favorecer a
multifuncionalidade en montes colectivos e
agrupados.

I

I.1

I.1.1

Medidas de fomento de actuacións de
repoboación e rexeneración natural de
frondosas autóctonas
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DIRECTRIZ
PÁX.

10

10

10

10

10

10

10

10

10

AT
(bloque)

AT2

AT2

AT2

AT2

AT2

AT2

AT2

AT2

AT2

AT (denominación)

Superficie forestal e formacións arbóreas

Superficie forestal e formacións arbóreas

Superficie forestal e formacións arbóreas

Superficie forestal e formacións arbóreas

Superficie forestal e formacións arbóreas

Superficie forestal e formacións arbóreas

Superficie forestal e formacións arbóreas

Superficie forestal e formacións arbóreas

Superficie forestal e formacións arbóreas

BORRADOR 1ª REVISIÓN DO PFG

COD.
PREGUNTA

DIRECTRIZ-PREGUNTA

EIXE

PROGRAMA

MEDIDA

2.6.6

Cómpre aumentar decididamente a superficie arborada ocupada por frondosas
caducifolias, mediante o fomento á plantación/rexeneración, especialmente de
bidueiro (Betula spp.)Pregunta: en caso de querer aumentar nalgún grao a
superficie de frondosas (agás o eucalipto), que especie considera prioritaria para
fomentar por plantacións.

I

I.1

I.1.5

Medidas de fomento para favorecer a
multifuncionalidade en montes colectivos e
agrupados.

2.7.0

Débese fomentar a xestión activa das masas de frondosas
Pregunta: considera que el nivel de xestión das masas de frondosas en Galicia
debería mellorarse mediante a aplicación dunha xestión activa ou ben
conservarse preservando os seus valores mediante o condicionado da súa
xestión (cortas, infraestruturas, etc.).

I

I.1

I.1.1

Medidas de fomento de actuacións de
repoboación e rexeneración natural de
frondosas autóctonas

2.7.0

Débese fomentar a xestión activa das masas de frondosas
Pregunta: considera que el nivel de xestión das masas de frondosas en Galicia
debería mellorarse mediante a aplicación dunha xestión activa ou ben
conservarse preservando os seus valores mediante o condicionado da súa
xestión (cortas, infraestruturas, etc.).

I

I.1

I.1.4

Medidas de fomento e directrices para a
conservación e mellora da biodiversidade nos
montes

2.7.0

Débese fomentar a xestión activa das masas de frondosas
Pregunta: considera que el nivel de xestión das masas de frondosas en Galicia
debería mellorarse mediante a aplicación dunha xestión activa ou ben
conservarse preservando os seus valores mediante o condicionado da súa
xestión (cortas, infraestruturas, etc.).

I

I.1

I.1.5

Medidas de fomento para favorecer a
multifuncionalidade en montes colectivos e
agrupados.

2.7.0

Débese fomentar a xestión activa das masas de frondosas
Pregunta: considera que el nivel de xestión das masas de frondosas en Galicia
debería mellorarse mediante a aplicación dunha xestión activa ou ben
conservarse preservando os seus valores mediante o condicionado da súa
xestión (cortas, infraestruturas, etc.).

I

I.2

I.2.1

Xestión forestal activa para o incremento da
capacidade de fixación de carbono e a
resiliencia das masas forestais ao cambio
climático

2.8.1

Débese fomentar a xestión activa das masas de frondosas a través da
divulgación da quenda media de determinadas especies (existe percepción de
quendas moi longas)
Pregunta: dos seguintes atrancos de cara a fomentar o interese dos propietarios
forestais polas formacións de frondosas autóctonas.

IV

IV.1

IV.1.1

Programa galego de información e estatísticas
forestais

IV.1.1.1

2.8.2

Débese fomentar a xestión activa das masas de frondosas a través da
simplificación de trámites administrativos ligados á xestión e aproveitamento
destas masas
Pregunta: dos seguintes atrancos de cara a fomentar o interese dos propietarios
forestais polas formacións de frondosas autóctonas.

V

V.3

V.3.4

Coordinación administrativa, institucional e
sectorial

V.3.4.1

2.8.3

Débese fomentar a xestión activa das masas de frondosas a través de incentivos
á xestión activa
Pregunta: dos seguintes atrancos de cara a fomentar o interese dos propietarios
forestais polas formacións de frondosas autóctonas.

I

I.1

I.1.1

Medidas de fomento de actuacións de
repoboación e rexeneración natural de
frondosas autóctonas

2.8.3

Débese fomentar a xestión activa das masas de frondosas a través de incentivos
á xestión activa
Pregunta: dos seguintes atrancos de cara a fomentar o interese dos propietarios
forestais polas formacións de frondosas autóctonas.

I

I.1

I.1.4

Medidas de fomento e directrices para a
conservación e mellora da biodiversidade nos
montes

4

MEDIDA (texto)

SUBMEDIDA

DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN FORESTAL

1ª REVISIÓN DEL PLAN FORESTAL DE GALICIA

DIRECTRIZ
PÁX.

10

10

10

10

10

AT
(bloque)

AT2

AT2

AT2

AT2

AT2

AT (denominación)

Superficie forestal e formacións arbóreas

Superficie forestal e formacións arbóreas

Superficie forestal e formacións arbóreas

Superficie forestal e formacións arbóreas

Superficie forestal e formacións arbóreas

BORRADOR 1ª REVISIÓN DO PFG

COD.
PREGUNTA

DIRECTRIZ-PREGUNTA

EIXE

PROGRAMA

MEDIDA

2.8.3

Débese fomentar a xestión activa das masas de frondosas a través de incentivos
á xestión activa
Pregunta: dos seguintes atrancos de cara a fomentar o interese dos propietarios
forestais polas formacións de frondosas autóctonas.

I

I.1

I.1.5

Medidas de fomento para favorecer a
multifuncionalidade en montes colectivos e
agrupados.

2.8.3

Débese fomentar a xestión activa das masas de frondosas a través de incentivos
á xestión activa
Pregunta: dos seguintes atrancos de cara a fomentar o interese dos propietarios
forestais polas formacións de frondosas autóctonas.

I

I.2

I.2.1

Xestión forestal activa para o incremento da
capacidade de fixación de carbono e a
resiliencia das masas forestais ao cambio
climático

2.8.4

Débese fomentar a xestión activa das masas de frondosas a través do axeitado
recoñecemento do prezo de valor da rolla de calidade como materia prima para
a industria da madeira
Pregunta: atranco de cara a fomentar o interese dos propietarios forestais polas
formacións de frondosas autóctonas.

I

I.1

I.1.1

Medidas de fomento de actuacións de
repoboación e rexeneración natural de
frondosas autóctonas

2.8.4

Débese fomentar a xestión activa das masas de frondosas a través do axeitado
recoñecemento do prezo de valor da rolla de calidade como materia prima para
a industria da madeira
Pregunta: atranco de cara a fomentar o interese dos propietarios forestais polas
formacións de frondosas autóctonas.

I

I.1

I.1.2

Desenvolvemento regulamentario do rexistro
administrativo de masas consolidadas de
frondosas autóctonas.

2.8.4

Débese fomentar a xestión activa das masas de frondosas a través do axeitado
recoñecemento do prezo de valor da rolla de calidade como materia prima para
a industria da madeiraPregunta: atranco de cara a fomentar o interese dos
propietarios forestais polas formacións de frondosas autóctonas.

I

I.1

I.1.4

Medidas de fomento e directrices para a
conservación e mellora da biodiversidade nos
montes

11

AT2

Superficie forestal e formacións arbóreas

2.9.0

Respecto das masas de Acacia spp. deben aplicarse actuacións de control e
estabilización nos distritos forestais de maior presenza e de erradicación
naqueles de presenza reducida
Pregunta: en caso de considerar a necesidade de aplicar medidas de actuación
de control da superficie existente de Acacia dealbata e Acacia melanoxylon en
Galicia, indicar a importancia das medidas de dinamización.

11

AT2

Superficie forestal e formacións arbóreas

2.11.0

Tense que fomentar a xestión activa dos bosques de ribeira
Pregunta: considera necesario dinamizar a xestión activa de bosques de ribeira

I

I.1

I.1.1

11

AT2

Superficie forestal e formacións arbóreas

2.11.0

Tense que fomentar a xestión activa dos bosques de ribeira
Pregunta: considera necesario dinamizar a xestión activa de bosques de ribeira

I

I.1

I.1.4

11

AT2

Superficie forestal e formacións arbóreas

2.11.0

Tense que fomentar a xestión activa dos bosques de ribeira
Pregunta: considera necesario dinamizar a xestión activa de bosques de ribeira

I

I.1

I.1.5

2.11.0

Tense que fomentar a xestión activa dos bosques de ribeira
Pregunta: considera necesario dinamizar a xestión activa de bosques de ribeira

11

AT2

Superficie forestal e formacións arbóreas

5

MEDIDA (texto)

Recollida no Modelo de monte

I

I.2

I.2.1

Medidas de fomento de actuacións de
repoboación e rexeneración natural de
frondosas autóctonas
Medidas de fomento e directrices para a
conservación e mellora da biodiversidade nos
montes
Medidas de fomento para favorecer a
multifuncionalidade en montes colectivos e
agrupados.
Xestión forestal activa para o incremento da
capacidade de fixación de carbono e a
resiliencia das masas forestais ao cambio
climático

SUBMEDIDA

DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN FORESTAL

1ª REVISIÓN DEL PLAN FORESTAL DE GALICIA

DIRECTRIZ
PÁX.

11

11

12

12

12

12

AT
(bloque)

AT2

AT2

AT2

AT2

AT2

AT2

AT (denominación)

Superficie forestal e formacións arbóreas

Superficie forestal e formacións arbóreas

Superficie forestal e formacións arbóreas

Superficie forestal e formacións arbóreas

Superficie forestal e formacións arbóreas

Superficie forestal e formacións arbóreas

COD.
PREGUNTA

BORRADOR 1ª REVISIÓN DO PFG
EIXE

PROGRAMA

MEDIDA

2.11.1

Tense que fomentar a xestión activa dos bosques de ribeira a través da
simplificación de trámites administrativos ligados á xestión e aproveitamento
das masas
Pregunta: en caso de considerar a necesidade de dinamizar a xestión activa de
bosques de ribeira, que medida considera importante para a dinamización.

V

V.3

V.3.4

Coordinación administrativa, institucional e
sectorial

2.11.2

Tense que fomentar a xestión activa dos bosques de ribeira establecendo
modelos silvícolas de referenza e códigos específicos de boas prácticas forestais
Pregunta: en caso de considerar a necesidade de dinamizar a xestión activa de
bosques de ribeira, que medida considera importante para a dinamización.

I

I.1

I.1.4

Medidas de fomento e directrices para a
conservación e mellora da biodiversidade nos
montes

17.2.1

Aportar dende a Admón. Forestal e os organismos de I+D información relevante
para manexo preventivo de novos problemas sanitarios e organismos de
cuarentena nos viveiros
Pregunta: medida importante encamiñada a mellorar a competitividade das
empresas de produción e comercialización de materiais forestais de reprodución

I

I.3

I.3.3

Potenciación da trazabilidade da planta de
produción e comercialización para repoboación
forestal

17.2.2

Incrementar por parte da Admon. o control de viveiros en referencia a
trazabilidade da plnta producida e comercializadaen repoboación forestais (doc.
provedor e pasaporte fitosanitario)
Pregunta: medida importante encamiñada a mellorar a competitividade das
empresas de produción e comercialización de materiais forestais de reprodución

I

I.3

I.3.3

Potenciación da trazabilidade da planta de
produción e comercialización para repoboación
forestal

17.2.4

Promover e dinamizar os estudos que permitan unha rápida difusión de
Torymus sinensis
Pregunta: medida importante encamiñada a mellorar a competitividade das
empresas de produción e comercialización de materiais forestais de reprodución

II

II.2

II.2.1

Programa de saúde e vitalidade forestal

17.2.4

Incrementar por parte da Admon. o control de viveiros non rexistrados e
comercialización ilegal de planta. (mercadiños e festas, romarías)
Pregunta: medida importante encamiñada a mellorar a competitividade das
empresas de produción e comercialización de materiais forestais de reprodución

I

I.3

I.3.3

Potenciación da trazabilidade da planta de
produción e comercialización para repoboación
forestal

I

I.3

I.3.3

Potenciación da trazabilidade da planta de
produción e comercialización para repoboación
forestal

II

II.2

II.2.1

Programa de saúde e vitalidade forestal

II.2.1.1

III

III.2

III.2.2

Consolidación da propiedade forestal

III.2.2.1

III

III.2

III.2.2

Consolidación da propiedade forestal

III.2.2.1

V

V.3

V.3.4

Coordinación administrativa, institucional e
sectorial

V.3.4.1

12

AT2

Superficie forestal e formacións arbóreas

17.2.5

12

AT2

Superficie forestal e formacións arbóreas

17.2.7

13

AT3

Estrutura e organización da propiedade

3.1.1

13

AT3

Estrutura e organización da propiedade

3.1.2

13

AT3

Estrutura e organización da propiedade

3.1.2

DIRECTRIZ-PREGUNTA

A Admon. Forestal debe asegurar a oferta de MFR (especialmente semente)
acorde coas necesidades de planta futura para a súa posta a disposición, con
tempo suficiente, a empresas de produción (viveiros)
Pregunta: medida importante encamiñada a mellorar a competitividade das
empresas de produción e comercialización de materiais forestais de reprodución
Solicitar a nivel europeo reconsideración das medidas de erradicación sobre
Fusarium circinatum
Fomento de avinzas ou deslindamentos amizosos con posibilidade de arbitraxe
pola Admón.
Pregunta: sinale a importancia das seguintes medidas de cara á consolidación da
propiedade das CMVMC.
Simplificación de trámites administrativos
Pregunta: sinale a importancia das seguintes circunstancias ou medidas de cara
a afianzar a organización interna das CMVMC.
Simplificación de trámites administrativosPregunta: sinale a importancia das
seguintes circunstancias ou medidas de cara a afianzar a organización interna
das CMVMC.
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MEDIDA (texto)

SUBMEDIDA

V.3.4.1

II.2.1.2

DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN FORESTAL

1ª REVISIÓN DEL PLAN FORESTAL DE GALICIA

DIRECTRIZ
PÁX.

AT
(bloque)

13

AT3

Estrutura e organización da propiedade

3.1.4

13

AT3

Estrutura e organización da propiedade

3.1.5

13

AT3

Estrutura e organización da propiedade

3.1.6

13

AT3

Estrutura e organización da propiedade

3.1.7

13

AT3

AT (denominación)

Estrutura e organización da propiedade

COD.
PREGUNTA

EIXE

PROGRAMA

MEDIDA

III

III.2

III.2.1

Coñecemento da propiedade de uso forestal.
Estado de abandono e absentismo.

III.2.1.1

III

III.2

III.2.2

Consolidación da propiedade forestal

III.2.2.1

III

III.2

III.2.2

Consolidación da propiedade forestal

III.2.2.1

III

III.2

III.2.2

Consolidación da propiedade forestal

III.2.2.1

V

V.2

V.2.2

Fomento de plans de ordenación de montes e
instrumentos equivalentes de xestión forestal
sustentable

V

V.3

V.3.3

Organización e estrutura administrativa

III

III.1

III.1.2

Medidas de apoio para procurar unha xestión
forestal activa profesionalizada

III

III.2

III.2.3

Plan de mobilización dos recursos forestais

III.2.3.1

3.8.1

Establecer restricións á división do monte adicionais ás xa recollidas na
limitación as parcelación, división e segregacións recollidas no artigo 69 da Lei
7/2012.
Pregunta: medida máis adecuada para a consolidación de montes en
condominio romano

III

III.2

III.2.1

Coñecemento da propiedade de uso forestal.
Estado de abandono e absentismo.

III.2.1.2

3.8.1

Establecer restricións á división do monte adicionais ás xa recollidas na
limitación as parcelación, división e segregacións recollidas no artigo 69 da Lei
7/2012.
Pregunta: medida máis adecuada para a consolidación de montes en
condominio romano

III

III.2

III.2.2

Consolidación da propiedade forestal

III.2.2.2

3.8.2

Desenvolver o rexistro administrativo dos montes de varas, creado polo artigo
126 da Lei 7/2012
Pregunta: medida adecuada para a consolidación de montes en condominio
romano

IV

IV.1

IV.1.1

Programa galego de información e estatísticas
forestais

IV.1.1.3

3.6.0

A extensión da superficie de monte público (entidades locais menores,
concellos, CCAA e Estado) en Galicia é baixa
Pregunta: como considera que é a extensión da superficie de monte público
(ELM, concellos, CCAA) en Galicia.

3.1.8

13

AT3

Estrutura e organización da propiedade

3.1.8

13

AT3

Estrutura e organización da propiedade

3.1.9

13

AT3

Estrutura e organización da propiedade

3.1.9

14

14

14

14

AT3

AT3

AT3

AT3

Estrutura e organización da propiedade

Estrutura e organización da propiedade

Estrutura e organización da propiedade

Estrutura e organización da propiedade

BORRADOR 1ª REVISIÓN DO PFG
DIRECTRIZ-PREGUNTA

Fomento da organización activa de CMVMC e existencia de Xuntas Reitoras
Pregunta: sinale a importancia das seguintes medidas de cara á consolidación da
propiedade das CMVMC.
Defensa e integridade da superficie dos MVMC
Pregunta: sinale a importancia das seguintes medidas de cara á consolidación da
propiedade das CMVMC.
Priorizar axudas a deslindes parciais consensuados entre comunidades
Pregunta: sinale a importancia das seguintes medidas de cara á consolidación da
propiedade das CMVMC.
Actuacións proactivas dos Xurados Provinciais, tales como a corrección de
esbozos en base á disposición transitoria 13ª da Lei 7/2012.
Pregunta: sinale a importancia das seguintes medidas de cara á consolidación da
propiedade das CMVMC.
Dispoñer e seguir a planificación dos instrumentos de ordenación e xestión
forestal (IOXF)
Pregunta: sinale a importancia das seguintes circunstancias ou medidas de cara
a afianzar a organización interna das CMVMC.
Dispoñer e seguir a planificación dos instrumentos de ordenación e xestión
forestal (IOXF)
Pregunta: sinale a importancia das seguintes circunstancias ou medidas de cara
a afianzar a organización interna das CMVMC.
Apoio á xestión profesionalizada por medios propios ou mediante terceiros
Pregunta: sinale a importancia das seguintes circunstancias ou medidas de cara
a afianzar a organización interna das CMVMC.
Apoio á xestión profesionalizada por medios propios ou mediante terceiros
Pregunta: sinale a importancia das seguintes circunstancias ou medidas de cara
a afianzar a organización interna das CMVMC.

7

MEDIDA (texto)

Valoración do Grupo de traballo que elaborou as Directrices

SUBMEDIDA

V.3.3.4

DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN FORESTAL

1ª REVISIÓN DEL PLAN FORESTAL DE GALICIA

DIRECTRIZ
PÁX.

14

14

14

15

15

15

15

15

AT
(bloque)

AT3

AT3

AT3

AT3

AT3

AT3

AT3

AT3

AT (denominación)

Estrutura e organización da propiedade

Estrutura e organización da propiedade

Estrutura e organización da propiedade

Estrutura e organización da propiedade

Estrutura e organización da propiedade

Estrutura e organización da propiedade

Estrutura e organización da propiedade

Estrutura e organización da propiedade

COD.
PREGUNTA

BORRADOR 1ª REVISIÓN DO PFG
DIRECTRIZ-PREGUNTA

EIXE

PROGRAMA

MEDIDA

3.6.1

Montes en espazos naturais protexidos (ENP) e incluídos na Rede Natura 2000
(acordado en Acta 17/09)
Pregunta: no caso de que considere a superficie de monte público en Galicia
insuficiente, que tipoloxía de monte considera preferente para adquisición de
terreos pola Administración, en aplicación do artigo 56 da Lei 7/2012.

V

V.3

V.3.1

Contratos temporais de xestión pública

3.6.2

Montes declarados protectores
Pregunta: no caso de que considere a superficie de monte público en Galicia
insuficiente, que tipoloxía de monte considera preferente para adquisición de
terreos pola Administración, en aplicación do artigo 56 da Lei 7/2012.

V

V.3

V.3.1

Contratos temporais de xestión pública

3.6.3

Parcelas ou montes encravados ou estremeiros con monte público
Pregunta: no caso de que considere a superficie de monte público en Galicia
insuficiente, que tipoloxía de monte considera preferente para adquisición de
terreos pola Administración, en aplicación do artigo 56 da Lei 7/2012.

V

V.3

V.3.1

Contratos temporais de xestión pública

Sin DT

Débese realizar un estudo sobre a situación real, habilitando as medidas
pertinentes (resultado de debate)
Pregunta: reorganización da estrutura da propiedade. Parcelas forestais de
propietario descoñecido. Medida máis adecuada para a súa posta en valor.

III

III.2

III.2.1

Coñecemento da propiedade de uso forestal.
Estado de abandono e absentismo.

III.2.1.2

3.9.1

As actuacións de concentracións públicas de terreos forestais priorizaranse
sobre aquelas comarcas onde sexan máis frecuentesPregunta: reorganización da
estrutura da propiedade. Parcelas forestais de propietario descoñecido. Medida
máis adecuada para a súa posta en valor.

III

III.2

III.2.1

Coñecemento da propiedade de uso forestal.
Estado de abandono e absentismo.

III.2.2.2

3.10.1

Fomentar o recambio xeracional mediante reducións no Imposto de Sucesións e
Doazóns a familiares de 2º grao. Gratuidade
Pregunta: medida máis adecuada en relación á posta en valor de parcelas con
Medidas fiscais do goberno galego
dono coñecido, pero en estado de manifesto abandono (definición de abandono
de acordo con criterios técnicos e obxectivables, na liña da Orde do 31 de xullo
de 2007 pola que se establecen os criterios para a xestión da biomasa vexetal).

3.10.2

Só se hai compromiso de xestión activa se poderá dar exención de Imposto de
Bens Inmobles e manter ou reducir a porcentaxe sobre o valor catastral.
Pregunta: medida máis adecuada en relación á posta en valor de parcelas con
Medidas fiscais do goberno galego
dono coñecido, pero en estado de manifesto abandono (definición de abandono
de acordo con criterios técnicos e obxectivables, na liña da Orde do 31 de xullo
de 2007 pola que se establecen os criterios para a xestión da biomasa vexetal).

Sin DT

Necesario definir e establecer criterios obxectivos para caracterizar a xestión das
parcelas: activa/ inactiva (abandonadas). Debatido e recollido na Acta 21/10 da
AT15.4
Pregunta: medida máis adecuada en relación á posta en valor de parcelas con
dono coñecido, pero en estado de manifesto abandono (definición de abandono
de acordo con criterios técnicos e obxectivables, na liña da Orde do 31 de xullo
de 2007 pola que se establecen os criterios para a xestión da biomasa vexetal).

8

II

II.1

II.1.4

MEDIDA (texto)

Criterios técnicos de usos e prácticas agrarias e
silvícolas en terreos de monte

SUBMEDIDA

DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN FORESTAL

1ª REVISIÓN DEL PLAN FORESTAL DE GALICIA

DIRECTRIZ
PÁX.

15

15

15

15

15

AT
(bloque)

AT3

AT3

AT3

AT3

AT3

AT (denominación)

Estrutura e organización da propiedade

Estrutura e organización da propiedade

Estrutura e organización da propiedade

Estrutura e organización da propiedade

Estrutura e organización da propiedade

BORRADOR 1ª REVISIÓN DO PFG

COD.
PREGUNTA

DIRECTRIZ-PREGUNTA

EIXE

PROGRAMA

MEDIDA

Sin DT

Necesario definir e establecer criterios obxectivos para caracterizar a xestión das
parcelas: activa/ inactiva (abandonadas). Debatido e recollido na Acta 21/10 da
AT15.4
Pregunta: medida máis adecuada en relación á posta en valor de parcelas con
dono coñecido, pero en estado de manifesto abandono (definición de abandono
de acordo con criterios técnicos e obxectivables, na liña da Orde do 31 de xullo
de 2007 pola que se establecen os criterios para a xestión da biomasa vexetal).

III

III.2

III.2.1

Coñecemento da propiedade de uso forestal.
Estado de abandono e absentismo.

III.2.1.2

Sin DT

Necesario definir e establecer criterios obxectivos para caracterizar a xestión das
parcelas: activa/ inactiva (abandonadas). Debatido e recollido na Acta 21/10 da
AT15.4
Pregunta: medida máis adecuada en relación á posta en valor de parcelas con
dono coñecido, pero en estado de manifesto abandono (definición de abandono
de acordo con criterios técnicos e obxectivables, na liña da Orde do 31 de xullo
de 2007 pola que se establecen os criterios para a xestión da biomasa vexetal).

III

III.2

III.2.3

Plan de mobilización dos recursos forestais

III.2.3.1

Sin DT

Necesario definir e establecer criterios obxectivos para caracterizar a xestión das
parcelas: activa/ inactiva (abandonadas). Debatido e recollido na Acta 21/10 da
AT15.4
Pregunta: medida máis adecuada en relación á posta en valor de parcelas con
dono coñecido, pero en estado de manifesto abandono (definición de abandono
de acordo con criterios técnicos e obxectivables, na liña da Orde do 31 de xullo
de 2007 pola que se establecen os criterios para a xestión da biomasa vexetal).

V

V.1

V.1.1

Desenvolvemento da Lei 7/2012, do 28 de xuño,
de montes de Galicia

V.1.1.4

Sin DT

Necesario definir e establecer criterios obxectivos para caracterizar a xestión das
parcelas: activa/ inactiva (abandonadas). Debatido e recollido na Acta 21/10 da
AT15.4
Pregunta: medida máis adecuada en relación á posta en valor de parcelas con
dono coñecido, pero en estado de manifesto abandono (definición de abandono
de acordo con criterios técnicos e obxectivables, na liña da Orde do 31 de xullo
de 2007 pola que se establecen os criterios para a xestión da biomasa vexetal).

V

V.2

V.2.1

Desenvolvemento, contido e alcance dos Plans
de Ordenación dos Recursos Forestais por
distritos

Sin DT

Necesario definir e establecer criterios obxectivos para caracterizar a xestión das
parcelas: activa/ inactiva (abandonadas). Debatido e recollido na Acta 21/10 da
AT15.4
Pregunta: medida máis adecuada en relación á posta en valor de parcelas con
dono coñecido, pero en estado de manifesto abandono (definición de abandono
de acordo con criterios técnicos e obxectivables, na liña da Orde do 31 de xullo
de 2007 pola que se establecen os criterios para a xestión da biomasa vexetal).

V

V.2

V.2.2

Fomento de plans de ordenación de montes e
instrumentos equivalentes de xestión forestal
sustentable

V

V.3

V.3.1

Contratos temporais de xestión pública

V

V.3

V.3.1

Contratos temporais de xestión pública

16

AT4

Xestión da propiedade forestal

4.1.1

A superficie actual (300.000 ha) en xestión é suficiente ou mesmo baixa, pero
debe aumentarse a porcentaxe que se xestiona axeitadamente
Pregunta: considera que a superficie actual forestal en xestión pola Admón.
pública é moi baixa, suficiente ou moi alta, e que porcentaxe desta superficie
considera que se está a xestionar actualmente axeitadamente.

16

AT4

Xestión da propiedade forestal

4.2.1

A Admón forestal debe seguir sendo xestora de montes de titularidade
privadaPregunta: considera que a Admón. forestal debe seguir a ser xestora de
montes de titularidade privada.

9

MEDIDA (texto)

SUBMEDIDA

DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN FORESTAL

1ª REVISIÓN DEL PLAN FORESTAL DE GALICIA

DIRECTRIZ
PÁX.

16

16

AT
(bloque)

AT4

AT4

AT (denominación)

Xestión da propiedade forestal

Xestión da propiedade forestal

COD.
PREGUNTA

BORRADOR 1ª REVISIÓN DO PFG
DIRECTRIZ-PREGUNTA

EIXE

PROGRAMA

MEDIDA

4.2.2

Preferentemente a súa xestión levarase a través da estrutura administrativa da
Xunta de Galicia.
Pregunta: de considerar que a Admón. forestal debe seguir a ser xestora de
montes de titularidade privada, que fórmula sería a máis adecuada para levar a
cabo a xestión.

V

V.3

V.3.1

Contratos temporais de xestión pública

4.3.1

MVMC con comunidades non constituídas ou extintas ou en estado de grave
abandono ou degradación
Pregunta: tipoloxía de montes que debe ser prioritaria para manter a xestión
pola Admón. forestal a través dos novos contratos de xestión pública.

III

III.2

III.2.3

Plan de mobilización dos recursos forestais

V

V.3

V.3.1

Contratos temporais de xestión pública

III

III.2

III.2.3

Plan de mobilización dos recursos forestais

V

V.3

V.3.1

Contratos temporais de xestión pública

V

V.3

V.3.1

Contratos temporais de xestión pública

V

V.3

V.3.1

Contratos temporais de xestión pública

V

V.3

V.3.1

Contratos temporais de xestión pública

V

V.1

V.1.1

MVMC con comunidades non constituídas ou extintas ou en estado de grave
abandono ou degradación
Pregunta: tipoloxía de montes que debe ser prioritaria para manter a xestión
pola Admón. forestal a través dos novos contratos de xestión pública.
MVMC e montes de varas descapitalizados
Pregunta: tipoloxía de montes que debe ser prioritaria para manter a xestión
pola Admón. forestal a través dos novos contratos de xestión pública.
MVMC e montes de varas descapitalizados
Pregunta: tipoloxía de montes que debe ser prioritaria para manter a xestión
pola Admón. forestal a través dos novos contratos de xestión pública.
Montes que se declaren como protectores
Pregunta: tipoloxía de montes que debe ser prioritaria para manter a xestión
pola Admón. forestal a través dos novos contratos de xestión pública.
Montes en espazos naturais protexidos (ENP)
Pregunta: tipoloxía de montes que debe ser prioritaria para manter a xestión
pola Admón. forestal a través dos novos contratos de xestión pública.
Montes incluídos no Rexistro de masas consolidadas de frondosas autóctonas
Pregunta: tipoloxía de montes que debe ser prioritaria para manter a xestión
pola Admón. forestal a través dos novos contratos de xestión pública.
Aplicación activa de modelos de silvicultura (montes modelo)
Pregunta: medida importante para a xestión pública.

MEDIDA (texto)

16

AT4

Xestión da propiedade forestal

4.3.1

16

AT4

Xestión da propiedade forestal

4.3.2

16

AT4

Xestión da propiedade forestal

4.3.2

16

AT4

Xestión da propiedade forestal

4.3.3

16

AT4

Xestión da propiedade forestal

4.3.4

16

AT4

Xestión da propiedade forestal

4.3.5

17

AT4

Xestión da propiedade forestal

4.4.1

17

AT4

Xestión da propiedade forestal

4.4.1

Aplicación activa de modelos de silvicultura (montes modelo)
Pregunta: medida importante para a xestión pública.

V

V.2

V.2.1

17

AT4

Xestión da propiedade forestal

4.4.1

Aplicación activa de modelos de silvicultura (montes modelo)
Pregunta: medida importante para a xestión pública.

V

V.2

V.2.2

17

AT4

Xestión da propiedade forestal

4.4.1

Aplicación activa de modelos de silvicultura (montes modelo)
Pregunta: medida importante para a xestión pública.

V

V.3

V.3.1

Contratos temporais de xestión pública

17

AT4

Xestión da propiedade forestal

4.4.2

Conservación de recursos xenéticos
Pregunta: medida importante para a xestión pública.

I

I.3

I.3.2

Inventario de masas arbóreas de especial
interese para a conservación do patrimonio
xenético forestal

17

AT4

Xestión da propiedade forestal

4.4.2

Conservación de recursos xenéticos
Pregunta: medida importante para a xestión pública.

V

V.3

V.3.1

Contratos temporais de xestión pública

10

Desenvolvemento da Lei 7/2012, do 28 de xuño,
de montes de Galicia
Desenvolvemento, contido e alcance dos Plans
de Ordenación dos Recursos Forestais por
distritos
Fomento de plans de ordenación de montes e
instrumentos equivalentes de xestión forestal
sustentable

SUBMEDIDA

III.2.3.1

III.2.3.1

V.1.1.4

DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN FORESTAL

1ª REVISIÓN DEL PLAN FORESTAL DE GALICIA

DIRECTRIZ
PÁX.

AT
(bloque)

17

AT4

Xestión da propiedade forestal

4.4.3

17

AT4

Xestión da propiedade forestal

4.4.3

17

AT4

Xestión da propiedade forestal

4.5.1

17

AT4

Xestión da propiedade forestal

4.5.2

AT (denominación)

COD.
PREGUNTA

BORRADOR 1ª REVISIÓN DO PFG
DIRECTRIZ-PREGUNTA

Posta en produción do monte
Pregunta: medida importante para a xestión pública.
Posta en produción do monte
Pregunta: medida importante para a xestión pública.
Obrigatoriedade de información continuada á entidade propietaria
Pregunta: aspecto importante da figura dos novos contratos de xestión pública
recollidos no artigo 123 da Lei 7/2012.
Presentarán proxecto de ordenación en todos os casos
Pregunta: aspecto importante da figura dos novos contratos de xestión pública
recollidos no artigo 123 da Lei 7/2012.

EIXE

PROGRAMA

MEDIDA

MEDIDA (texto)

III

III.2

III.2.3

Plan de mobilización dos recursos forestais

V

V.3

V.3.1

Contratos temporais de xestión pública

V

V.3

V.3.1

Contratos temporais de xestión pública

V

V.2

V.2.2

Fomento de plans de ordenación de montes e
instrumentos equivalentes de xestión forestal
sustentable

V

V.3

V.3.1

Contratos temporais de xestión pública

17

AT4

Xestión da propiedade forestal

4.5.3

Que se resarza o saldo debedor anticipado cos ingresos producidos por todos os
recursos, servizos, e actos de disposición (acurtando a temporalidade do
contrato)
Pregunta: aspecto importante da figura dos novos contratos de xestión pública
recollidos no artigo 123 da Lei 7/2012.

17

AT4

Xestión da propiedade forestal

4.5.4

Obrigatoriedade de certificación forestal
Pregunta: aspecto importante da figura dos novos contratos de xestión pública
recollidos no artigo 123 da Lei 7/2012.

V

V.2

V.2.3

Promoción da certificación forestal dos montes
galegos

4.8.1

A xestión dos montes privados debe garantir a rendibilidade económica dos seus
propietarios. Fomentar a demanda de produtos forestais e das súas canles de
comercialización como medida de apoio á rendibilidadePregunta: medida máis
interesante a fomentar ou apoiar para aumentar a rendibilidade da xestión
forestal de montes privados.

III

III.1

III.1.1

Incremento da produción e mellora da
produtividade forestal

4.8.1

A xestión dos montes privados debe garantir a rendibilidade económica dos seus
propietarios. Fomentar a demanda de produtos forestais e das súas canles de
comercialización como medida de apoio á rendibilidade
Pregunta: medida máis interesante a fomentar ou apoiar para aumentar a
rendibilidade da xestión forestal de montes privados.

III

III.1

III.1.2

Medidas de apoio para procurar unha xestión
forestal activa profesionalizada

4.8.1

A xestión dos montes privados debe garantir a rendibilidade económica dos seus
propietarios. Fomentar a demanda de produtos forestais e das súas canles de
comercialización como medida de apoio á rendibilidade
Pregunta: medida máis interesante a fomentar ou apoiar para aumentar a
rendibilidade da xestión forestal de montes privados.

III

III.1

III.1.3

Fomento de sociedades de propietarios
particulares para unha xestión conxunta de
montes.

4.8.1

A xestión dos montes privados debe garantir a rendibilidade económica dos seus
propietarios. Fomentar a demanda de produtos forestais e das súas canles de
comercialización como medida de apoio á rendibilidade
Pregunta: medida máis interesante a fomentar ou apoiar para aumentar a
rendibilidade da xestión forestal de montes privados.

III

III.1

III.1.4

Promoción de asociacións de propietarios que
propicien a concentración da propiedade, a
produción e comercialización agrupada de
produtos forestais

4.8.2

A xestión dos montes privados debe garantir a rendibilidade económica dos seus
propietarios. Axudas á silvicultura e forestación como medida de apoio á
rendibilidade
Pregunta: medida máis interesante a fomentar ou apoiar para aumentar a
rendibilidade da xestión forestal de montes privados.

I

I.1

I.1.1

Medidas de fomento de actuacións de
repoboación e rexeneración natural de
frondosas autóctonas

18

18

18

18

18

AT4

AT4

AT4

AT4

AT4

Xestión da propiedade forestal

Xestión da propiedade forestal

Xestión da propiedade forestal

Xestión da propiedade forestal

Xestión da propiedade forestal

11

SUBMEDIDA
III.2.3.1

DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN FORESTAL

1ª REVISIÓN DEL PLAN FORESTAL DE GALICIA

DIRECTRIZ
PÁX.

18

18

18

18

18

18

19

19

19

AT
(bloque)

AT4

AT4

AT4

AT4

AT4

AT4

AT4

AT4

AT4

AT (denominación)

Xestión da propiedade forestal

Xestión da propiedade forestal

Xestión da propiedade forestal

Xestión da propiedade forestal

Xestión da propiedade forestal

Xestión da propiedade forestal

Xestión da propiedade forestal

Xestión da propiedade forestal

Xestión da propiedade forestal

BORRADOR 1ª REVISIÓN DO PFG

COD.
PREGUNTA

DIRECTRIZ-PREGUNTA

EIXE

PROGRAMA

MEDIDA

4.8.2

A xestión dos montes privados debe garantir a rendibilidade económica dos seus
propietarios. Axudas á silvicultura e forestación como medida de apoio á
rendibilidade
Pregunta: medida máis interesante a fomentar ou apoiar para aumentar a
rendibilidade da xestión forestal de montes privados.

I

I.1

I.1.5

Medidas de fomento para favorecer a
multifuncionalidade en montes colectivos e
agrupados.

4.8.2

A xestión dos montes privados debe garantir a rendibilidade económica dos seus
propietarios. Axudas á silvicultura e forestación como medida de apoio á
rendibilidade
Pregunta: medida máis interesante a fomentar ou apoiar para aumentar a
rendibilidade da xestión forestal de montes privados.

I

I.2

I.2.1

Xestión forestal activa para o incremento da
capacidade de fixación de carbono e a
resiliencia das masas forestais ao cambio
climático

4.8.2

A xestión dos montes privados debe garantir a rendibilidade económica dos seus
propietarios. Axudas á silvicultura e forestación como medida de apoio á
rendibilidade
Pregunta: medida máis interesante a fomentar ou apoiar para aumentar a
rendibilidade da xestión forestal de montes privados.

I

I.2

I.2.2

Programa estratéxico para fomento da biomasa
forestal

4.8.3

A xestión dos montes privados debe garantir a rendibilidade económica dos seus
propietarios. Concentración de parcelas e xestión conxunta das propiedades
forestais particulares
Pregunta: medida máis interesante a fomentar ou apoiar para aumentar a
rendibilidade da xestión forestal de montes privados.

III

III.1

III.1.3

Fomento de sociedades de propietarios
particulares para unha xestión conxunta de
montes.

4.8.3

A xestión dos montes privados debe garantir a rendibilidade económica dos seus
propietarios. Concentración de parcelas e xestión conxunta das propiedades
forestais particulares
Pregunta: medida máis interesante a fomentar ou apoiar para aumentar a
rendibilidade da xestión forestal de montes privados.

III

III.1

III.1.4

Promoción de asociacións de propietarios que
propicien a concentración da propiedade, a
produción e comercialización agrupada de
produtos forestais

4.8.3

A xestión dos montes privados debe garantir a rendibilidade económica dos seus
propietarios. Concentración de parcelas e xestión conxunta das propiedades
forestais particulares
Pregunta: medida máis interesante a fomentar ou apoiar para aumentar a
rendibilidade da xestión forestal de montes privados.

III

III.2

III.2.1

Coñecemento da propiedade de uso forestal.
Estado de abandono e absentismo.

4.10.1

As organizacións de propietarios forestais deben ter como propósito principal a
promoción da rendibilidade das actividades forestais e fomento da ordenación e
uso sustentable do monte
Pregunta: grao de acordo coa anterior característica das organizacións de
propietarios forestais.

III

III.1

III.1.2

Medidas de apoio para procurar unha xestión
forestal activa profesionalizada

4.10.1

As organizacións de propietarios forestais deben ter como propósito principal a
promoción da rendibilidade das actividades forestais e fomento da ordenación e
uso sustentable do monte
Pregunta: grao de acordo coa anterior característica das organizacións de
propietarios forestais.

III

III.1

III.1.3

Fomento de sociedades de propietarios
particulares para unha xestión conxunta de
montes.

4.10.1

As organizacións de propietarios forestais deben ter como propósito principal a
promoción da rendibilidade das actividades forestais e fomento da ordenación e
uso sustentable do montePregunta: grao de acordo coa anterior característica
das organizacións de propietarios forestais.

III.1.4

Promoción de asociacións de propietarios que
propicien a concentración da propiedade, a
produción e comercialización agrupada de
produtos forestais

12

III

III.1

MEDIDA (texto)

SUBMEDIDA

III.2.2.2

DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN FORESTAL

1ª REVISIÓN DEL PLAN FORESTAL DE GALICIA

DIRECTRIZ
PÁX.

AT
(bloque)

19

AT4

Xestión da propiedade forestal

4.11.1

19

AT4

Xestión da propiedade forestal

4.11.1

19

AT4

Xestión da propiedade forestal

4.11.1

19

AT4

Xestión da propiedade forestal

4.11.1

19

AT4

Xestión da propiedade forestal

4.11.1

19

AT4

Xestión da propiedade forestal

4.11.1

19

AT4

Xestión da propiedade forestal

4.11.2

19

AT4

Xestión da propiedade forestal

4.11.2

19

AT4

Xestión da propiedade forestal

4.11.2

19

AT4

Xestión da propiedade forestal

4.11.2

19

AT4

Xestión da propiedade forestal

4.11.2

19

AT4

Xestión da propiedade forestal

4.13.1

19

AT4

Xestión da propiedade forestal

4.13.2

19

19

AT4

AT4

AT (denominación)

Xestión da propiedade forestal

Xestión da propiedade forestal

COD.
PREGUNTA

BORRADOR 1ª REVISIÓN DO PFG
DIRECTRIZ-PREGUNTA

A información e asesoramento en xeral (de carácter lexislativo, técnico, prezos
orientativos de mercado, entre outros)
Pregunta: servizo obxecto de apoio pola administración pública.
A información e asesoramento en xeral (de carácter lexislativo, técnico, prezos
orientativos de mercado, entre outros
Pregunta: servizo obxecto de apoio pola administración pública.
A información e asesoramento en xeral (de carácter lexislativo, técnico, prezos
orientativos de mercado, entre outros
Pregunta: servizo obxecto de apoio pola administración pública.
A información e asesoramento en xeral (de carácter lexislativo, técnico, prezos
orientativos de mercado, entre outros)
Pregunta: servizo obxecto de apoio pola administración pública.
A información e asesoramento en xeral (de carácter lexislativo, técnico, prezos
orientativos de mercado, entre outros
Pregunta: servizo obxecto de apoio pola administración pública.
A información e asesoramento en xeral (de carácter lexislativo, técnico, prezos
orientativos de mercado, entre outros
Pregunta: servizo obxecto de apoio pola administración pública.
A divulgación e formación continuada a silvicultores asociados
Pregunta: servizo obxecto de apoio pola administración pública.
A divulgación e formación continuada a silvicultores asociados
Pregunta: servizo obxecto de apoio pola administración pública.
A divulgación e formación continuada a silvicultores asociados
Pregunta: servizo obxecto de apoio pola administración pública.
A divulgación e formación continuada a silvicultores asociados
Pregunta: servizo obxecto de apoio pola administración pública.
A divulgación e formación continuada a silvicultores asociados
Pregunta: servizo obxecto de apoio pola administración pública.
Creación de vantaxes fiscais, eliminando a dobre tributación
Pregunta: medida máis adecuada para fomentar a creación de agrupacións
forestais de xestión
Incrementando a difusión das vantaxes da xestión conxunta e prestar apoio
técnico e financeiro para a súa creación
Pregunta: medida máis adecuada para fomentar a creación de agrupacións
forestais de xestión

4.13.2

Incrementando a difusión das vantaxes da xestión conxunta e prestar apoio
técnico e financeiro para a súa creación
Pregunta: medida máis adecuada para fomentar a creación de agrupacións
forestais de xestión

4.13.2

Incrementando a difusión das vantaxes da xestión conxunta e prestar apoio
técnico e financeiro para a súa creación
Pregunta: medida máis adecuada para fomentar a creación de agrupacións
forestais de xestión

13

EIXE

PROGRAMA

MEDIDA

III

III.1

III.1.2

Medidas de apoio para procurar unha xestión
forestal activa profesionalizada

IV

IV.1

IV.1.1

Programa galego de información e estatísticas
forestais

IV

IV.2

IV.2.1

Programa galego para divulgación e
comunicación da cultura forestal

IV

IV.3

IV.3.2

Iniciativa de extensión forestal en Galicia

V

V.3

V.3.3

Organización e estrutura administrativa

V.3.3.2

V

V.3

V.3.3

Organización e estrutura administrativa

V.3.3.3

III

III.1

III.1.2

Medidas de apoio para procurar unha xestión
forestal activa profesionalizada

IV

IV.3

IV.3.2

Iniciativa de extensión forestal en Galicia

IV

IV.3

IV.3.3

Profesionalización de propietarios/ xestores de
montes.

V

V.3

V.3.3

Organización e estrutura administrativa

V.3.3.2

V

V.3

V.3.3

Organización e estrutura administrativa

V.3.3.3

III

III.1

III.1.3

Fomento de sociedades de propietarios
particulares para unha xestión conxunta de
montes.

III

III.1

III.1.2

Medidas de apoio para procurar unha xestión
forestal activa profesionalizada

III

III.1

III.1.3

Fomento de sociedades de propietarios
particulares para unha xestión conxunta de
montes.

III.1.4

Promoción de asociacións de propietarios que
propicien a concentración da propiedade, a
produción e comercialización agrupada de
produtos forestais

III

III.1

MEDIDA (texto)

SUBMEDIDA

IV.1.1.1

DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN FORESTAL

1ª REVISIÓN DEL PLAN FORESTAL DE GALICIA

DIRECTRIZ
PÁX.

19

19

19

AT
(bloque)

AT4

AT4

AT4

AT (denominación)

Xestión da propiedade forestal

Xestión da propiedade forestal

Xestión da propiedade forestal

COD.
PREGUNTA

BORRADOR 1ª REVISIÓN DO PFG
EIXE

PROGRAMA

MEDIDA

4.13.2

Incrementando a difusión das vantaxes da xestión conxunta e prestar apoio
técnico e financeiro para a súa creación
Pregunta: medida máis adecuada para fomentar a creación de agrupacións
forestais de xestión

III

III.2

III.2.1

Coñecemento da propiedade de uso forestal.
Estado de abandono e absentismo.

4.13.2

Incrementando a difusión das vantaxes da xestión conxunta e prestar apoio
técnico e financeiro para a súa creación
Pregunta: medida máis adecuada para fomentar a creación de agrupacións
forestais de xestión

IV

IV.2

IV.2.1

Programa galego para divulgación e
comunicación da cultura forestal

4.13.2

Incrementando a difusión das vantaxes da xestión conxunta e prestar apoio
técnico e financeiro para a súa creación
Pregunta: medida máis adecuada para fomentar a creación de agrupacións
forestais de xestión

IV

IV.3

IV.3.2

Iniciativa de extensión forestal en Galicia

V

V.3

V.3.3

Organización e estrutura administrativa

III

III.1

III.1.3

Fomento de sociedades de propietarios
particulares para unha xestión conxunta de
montes.

V

V.3

V.3.4

Coordinación administrativa, institucional e
sectorial

III

III.1

III.1.3

I

I.1

I.1.1

Medidas de fomento de actuacións de
repoboación e rexeneración natural de
frondosas autóctonas

I

I.1

I.1.3

Medidas de regulación das plantacións de
eucaliptos

I

I.1

I.1.4

I

I.1

I.1.5

I

I.1

I.1.6

Ordenación do uso sociorrecreativo en montes
periurbanos

II

II.3

II.3.3

Desenvolvemento normativo en materia de
incendios forestais

19

AT4

Xestión da propiedade forestal

4.13.2

19

AT4

Xestión da propiedade forestal

4.13.3

19

AT4

Xestión da propiedade forestal

4.13.4

19

AT4

Xestión da propiedade forestal

Sin DT

20

AT5

Planificación e xestión forestal
sustentable

5.1.1

20

AT5

Planificación e xestión forestal
sustentable

5.1.1

20

AT5

Planificación e xestión forestal
sustentable

5.1.1

20

AT5

Planificación e xestión forestal
sustentable

5.1.1

20

AT5

Planificación e xestión forestal
sustentable

5.1.1

20

AT5

Planificación e xestión forestal
sustentable

5.1.1

DIRECTRIZ-PREGUNTA

Incrementando a difusión das vantaxes da xestión conxunta e prestar apoio
técnico e financeiro para a súa creación
Pregunta: medida máis adecuada para fomentar a creación de agrupacións
forestais de xestión
Abrir a novas figuras xurídicas a liña de axudas á creación de
agrupaciónsPregunta: medida máis adecuada para fomentar a creación de
agrupacións forestais de xestión
Dotar ao procedemento de creación de agrupacións dunha maior flexibilidade
Pregunta: medida máis adecuada para fomentar a creación de agrupacións
forestais de xestión.
Os obxectivos deben ser: 25.000 ha agrupadas tras 5 anos (44%), 100.000 ha
agrupadas tras 10 anos (33%) e acadar as 200.000 ha agrupadas tras 20 anos
(33%) unha vez se aprobe a Revisión do PF
Pregunta: obxectivo de superficie forestal (en miles de hectáreas) de
propietarios particulares baixo agrupación tras a Revisión do Plan Forestal de
Galicia.
Acadar un monte multifuncional e sustentable, compatibilizando os distintos
usos e servizos e, deste xeito, contribuíndo a un medio rural vivo
Pregunta: obxectivo importante a formularse na revisión do PFG.
Acadar un monte multifuncional e sustentable, compatibilizando os distintos
usos e servizos e, deste xeito, contribuíndo a un medio rural vivo
Pregunta: obxectivo importante a formularse na revisión do PFG.
Acadar un monte multifuncional e sustentable, compatibilizando os distintos
usos e servizos e, deste xeito, contribuíndo a un medio rural vivo
Pregunta: obxectivo importante a formularse na revisión do PFG.
Acadar un monte multifuncional e sustentable, compatibilizando os distintos
usos e servizos e, deste xeito, contribuíndo a un medio rural vivo
Pregunta: obxectivo importante a formularse na revisión do PFG.
Acadar un monte multifuncional e sustentable, compatibilizando os distintos
usos e servizos e, deste xeito, contribuíndo a un medio rural vivo
Pregunta: obxectivo importante a formularse na revisión do PFG.
Acadar un monte multifuncional e sustentable, compatibilizando os distintos
usos e servizos e, deste xeito, contribuíndo a un medio rural vivo
Pregunta: obxectivo importante a formularse na revisión do PFG.
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MEDIDA (texto)

SUBMEDIDA

III.2.2.2

V.3.3.2

V.3.4.1

Fomento de sociedades de propietarios
particulares para unha xestión conxunta de
montes.

Medidas de fomento e directrices para a
conservación e mellora da biodiversidade nos
montes
Medidas de fomento para favorecer a
multifuncionalidade en montes colectivos e
agrupados.

II.3.3.3

DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN FORESTAL

1ª REVISIÓN DEL PLAN FORESTAL DE GALICIA

DIRECTRIZ
PÁX.

AT
(bloque)

20

AT5

Planificación e xestión forestal
sustentable

5.1.1

20

AT5

Planificación e xestión forestal
sustentable

5.1.1

20

AT5

Planificación e xestión forestal
sustentable

5.1.2

20

AT17

Cadea monte-industria e emprego
forestal

17.1.1

20

AT5

Planificación e xestión forestal
sustentable

17.15.1

20

20

20

20

20

AT5

AT5

AT (denominación)

Planificación e xestión forestal
sustentable

Planificación e xestión forestal
sustentable

AT5

Planificación e xestión forestal
sustentable

AT5

Planificación e xestión forestal
sustentable

AT5

Planificación e xestión forestal
sustentable

COD.
PREGUNTA

BORRADOR 1ª REVISIÓN DO PFG
DIRECTRIZ-PREGUNTA

Acadar un monte multifuncional e sustentable, compatibilizando os distintos
usos e servizos e, deste xeito, contribuíndo a un medio rural vivo
Pregunta: obxectivo importante a formularse na revisión do PFG.
Acadar un monte multifuncional e sustentable, compatibilizando os distintos
usos e servizos e, deste xeito, contribuíndo a un medio rural vivo
Pregunta: obxectivo importante a formularse na revisión do PFG.
Aumentar ou manter a contribución ao PIB galego da cadea monte industria,
incrementando a calidade da madeira producida
Pregunta: obxectivo importante a formular na revisión do PFG.
Unha das directrices da revisión do PFG debería ser o fortalecemento da cadea
monte-industria e o incremento da súa contribución ao PIB autonómico
mediante o fortalecemento de todos os seus eslabóns e, en particular, das
segundas transformacións dos produtos forestais (xa recollido parcialmente na
AT4-A).
Potenciar decididamente as empresas de produción e comercialización dos
produtos forestais non madeireiros
Pregunta: está de acordo con que unha das directrices da revisión do PFG
debería ser a potenciación decidida das empresas de produción e
comercialización dos produtos forestais non madeireiros

EIXE

PROGRAMA

MEDIDA

MEDIDA (texto)

SUBMEDIDA

III

III.2

III.2.3

Plan de mobilización dos recursos forestais

III.2.3.1

III

III.2

III.2.3

Plan de mobilización dos recursos forestais

III.2.3.2

III

III.1

III.1.1

Incremento da produción e mellora da
produtividade forestal

Liñas de acción consideradas que a súa execución pertence a outro ámbito de actuación

I

I.1

I.1.5

Medidas de fomento para favorecer a
multifuncionalidade en montes colectivos e
agrupados.

17.15.1

Potenciar decididamente as empresas de produción e comercialización dos
produtos forestais non madeireiros
Pregunta: está de acordo con que unha das directrices da revisión do PFG
debería ser a potenciación decidida das empresas de produción e
comercialización dos produtos forestais non madeireiros

I

I.3

I.3.1

Plan de conservación e mellora xenética forestal

17.15.1

Potenciar decididamente as empresas de produción e comercialización dos
produtos forestais non madeireiros
Pregunta: está de acordo con que unha das directrices da revisión do PFG
debería ser a potenciación decidida das empresas de produción e
comercialización dos produtos forestais non madeireiros

II

II.3

II.3.3

Desenvolvemento normativo en materia de
incendios forestais

II.3.3.1

17.15.1

Potenciar decididamente as empresas de produción e comercialización dos
produtos forestais non madeireiros
Pregunta: está de acordo con que unha das directrices da revisión do PFG
debería ser a potenciación decidida das empresas de produción e
comercialización dos produtos forestais non madeireiros

III

III.2

III.2.3

Plan de mobilización dos recursos forestais

III.2.3.1

17.15.1

Potenciar decididamente as empresas de produción e comercialización dos
produtos forestais non madeireirosPregunta: está de acordo con que unha das
directrices da revisión do PFG debería ser a potenciación decidida das empresas
de produción e comercialización dos produtos forestais non madeireiros

IV

IV.3

IV.3.3

Profesionalización de propietarios/ xestores de
montes.

17.15.1

Potenciar decididamente as empresas de comercialización dos produtos
forestais non madereiros
Pregunta: está de acordo con que unha das directrices da revisión do PFG
debería ser a potenciación decidida das empresas de produción e
comercialización dos produtos forestais non madereiros.

V

V.3

V.3.4

Coordinación administrativa, institucional e
sectorial
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V.3.4.2

DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN FORESTAL

1ª REVISIÓN DEL PLAN FORESTAL DE GALICIA

DIRECTRIZ
PÁX.

AT
(bloque)

20

AT5

Planificación e xestión forestal
sustentable

5.1.3

20

AT5

Planificación e xestión forestal
sustentable

Sin DT

20

AT5

Planificación e xestión forestal
sustentable

Sin DT

21

AT5

Planificación e xestión forestal
sustentable

5.5.1

21

AT5

Planificación e xestión forestal
sustentable

5.5.1

21

AT5

Planificación e xestión forestal
sustentable

Sin DT

21

21

21

21

21

AT5

AT (denominación)

Planificación e xestión forestal
sustentable

AT5

Planificación e xestión forestal
sustentable

AT5

Planificación e xestión forestal
sustentable

AT5

AT5

Planificación e xestión forestal
sustentable

Planificación e xestión forestal
sustentable

COD.
PREGUNTA

BORRADOR 1ª REVISIÓN DO PFG
DIRECTRIZ-PREGUNTA

Establecer un marco de política forestal estable e independiente da orientación
política do goberno
Pregunta: obxectivos que deberían formularse ma revisión do PFG.
O Plan Forestal de Galicia terá unha vixencia de 20 anos (50%) con revisións
cada 10 anos (62%)
Deberanse fixar unha batería de indicadores (cuantificables) que avalien o grao
de cumprimento dos obxectivos establecidos no PFG (cadro de mandos) cada 5
anos
Os PORF son importantes e útiles para dinamizar a XFS a escala de distrito
forestal (DF)
Pregunta: indique a importancia e utilidade da figura dos PORF como
dinamizadores da XFS a escala de distrito forestal.

EIXE

PROGRAMA

MEDIDA

MEDIDA (texto)

Directriz asumida durante a tramtitación administrativa do PFG
Establecido na "Vixencia, execución e programación económica da 1ª Revisión do Plan Forestal de
Galicia"
Establecidos na "Revisión, avaliación e seguimento da 1ª Revisión do Plan Forestal de Galicia"

V

V.1

V.1.1

Desenvolvemento da Lei 7/2012, do 28 de xuño,
de montes de Galicia

V

V.2

V.2.1

Desenvolvemento, contido e alcance dos Plans
de Ordenación dos Recursos Forestais por
distritos

V

V.2

V.2.1

Desenvolvemento, contido e alcance dos Plans
de Ordenación dos Recursos Forestais por
distritos

Sin DT

A superficie dun PORF declarada como de Alto Valor Forestal (AVF) terá de oficio
a consideración de solo rústico de especial protección forestal (art. 76 da Lei
7/2012)
Pregunta: en que medida está de acordo con que as superficies declaradas nun
PORF como

V

V.1

V.1.1

Desenvolvemento da Lei 7/2012, do 28 de xuño,
de montes de Galicia

Sin DT

A superficie dun PORF declarada como de Alto Valor Forestal (AVF) terá de oficio
a consideración de solo rústico de especial protección forestal (art. 76 da Lei
7/2012)
Pregunta: en que medida está de acordo con que as superficies declaradas nun
PORF como de "alto valor forestal" obteña, de oficio, a categoría de solo rústico
de especial protección forestal.

V

V.2

V.2.1

Desenvolvemento, contido e alcance dos Plans
de Ordenación dos Recursos Forestais por
distritos

5.8.1

Os PORF marcarán especies forestais indicadas e alternativas
Pregunta: en que medida está de acordo con que os PORF marquen as especies
indicadas e alternativas e para cada unha delas a súa superficie e acadara
distribución en cada DF dos obxectivos xerais do PFG.

V

V.1

V.1.1

Desenvolvemento da Lei 7/2012, do 28 de xuño,
de montes de Galicia

5.8.1

Os PORF marcarán especies forestais indicadas e alternativas
Pregunta: en que medida está de acordo con que os PORF marquen as especies
indicadas e alternativas e para cada unha delas a súa superficie e acadara
distribución en cada DF dos obxectivos xerais do PFG.

V

V.2

V.2.1

Desenvolvemento, contido e alcance dos Plans
de Ordenación dos Recursos Forestais por
distritos

5.8.2

Os IOXF deberán cinguirse aos obxectivos e especies marcadas polos PORF.
Pregunta: de estar de acordo con que os PORF marquen as especies indicadas e
alternativas e para cada unha delas a súa superficie e acadara distribución en
cada DF dos obxectivos xerais do PFG, en que medida está de acordo con que a
especie principal dos IOXF estea supeditada (obrigada pero excepcionada tras
xustificación técnica) á superficie marcada para especies indicadas e alternativas
no PORF.

V

V.1

V.1.1

Desenvolvemento da Lei 7/2012, do 28 de xuño,
de montes de Galicia

Os PORF son importantes e útiles para dinamizar a XFS a escala de distrito
forestal (DF)
Pregunta: indique a importancia e utilidade da figura dos PORF como
dinamizadores da XFS a escala de distrito forestal.
En 5 anos deberían estar redactados os PORF para todos os DF
Pregunta: indique o prazo de tempo (en anos) que debería considerarse para
que a totalidade dos 19 DF de Galicia dispoñan de PORF.
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SUBMEDIDA

V.1.1.4

V.1.1.4

V.1.1.4

V.1.1.4

DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN FORESTAL

1ª REVISIÓN DEL PLAN FORESTAL DE GALICIA

DIRECTRIZ
PÁX.

21

22

22

22

22

22

AT
(bloque)

AT5

AT5

AT5

AT5

AT5

AT5

AT (denominación)

Planificación e xestión forestal
sustentable

Planificación e xestión forestal
sustentable

Planificación e xestión forestal
sustentable

Planificación e xestión forestal
sustentable

Planificación e xestión forestal
sustentable

Planificación e xestión forestal
sustentable

BORRADOR 1ª REVISIÓN DO PFG

COD.
PREGUNTA

DIRECTRIZ-PREGUNTA

EIXE

PROGRAMA

MEDIDA

5.8.2

Os IOXF deberán cinguirse aos obxectivos e especies marcadas polos PORF.
Pregunta: de estar de acordo con que os PORF marquen as especies indicadas e
alternativas e para cada unha delas a súa superficie e acadara distribución en
cada DF dos obxectivos xerais do PFG, en que medida está de acordo con que a
especie principal dos IOXF estea supeditada (obrigada pero excepcionada tras
xustificación técnica) á superficie marcada para especies indicadas e alternativas
no PORF.

V

V.2

V.2.1

Desenvolvemento, contido e alcance dos Plans
de Ordenación dos Recursos Forestais por
distritos

Sin DT

Os obxectivos cuantificables de superficie de xestión privada baixo certificación
serán: 200.000 ha tras 5 anos, 400.000 ha tras 10 anos e acodar as 650.000 ha
tras 20 anos unha vez se aprobé a Revisión do PFGPregunta: marque un
obxectivo de superficie forestal (en miles de hectáreas) de propiedades de
xestión privada que posúan certificación forestal por algún sistema
interncionalmente recoñecido.

V

V.2

V.2.3

Promoción da certificación forestal dos montes
galegos

5.11.1

Dar axudas públicas para a redacción/modificación/revisión dos IOXF que
incorpore a obriga de certificación nun prazo máximo (axuda finalista cun
anticipo)
Pregunta: medida máis adecuada para fomentar a certificación forestal en
montes de xestión privada.

V

V.2

V.2.2

Fomento de plans de ordenación de montes e
instrumentos equivalentes de xestión forestal
sustentable

5.11.2

Dar axudas públicas para actuacións de forestación e silvicultura só a terreos
forestais ordenados e priorizar aqueles terreos incluídos nun sistema de
certificación forestal
Pregunta: medida máis adecuada para fomentar a certificación forestal en
montes de xestión privada.

I

I.1

I.1.1

Medidas de fomento de actuacións de
repoboación e rexeneración natural de
frondosas autóctonas

5.11.2

Dar axudas públicas para actuacións de forestación e silvicultura só a terreos
forestais ordenados e priorizar aqueles terreos incluídos nun sistema de
certificación forestal
Pregunta: medida máis adecuada para fomentar a certificación forestal en
montes de xestión privada.

I

I.1

I.1.5

Medidas de fomento para favorecer a
multifuncionalidade en montes colectivos e
agrupados.

5.11.2

Dar axudas públicas para actuacións de forestación e silvicultura só a terreos
forestais ordenados e priorizar aqueles terreos incluídos nun sistema de
certificación forestal
Pregunta: medida máis adecuada para fomentar a certificación forestal en
montes de xestión privada.

22

AT5

Planificación e xestión forestal
sustentable

5.11.2

23

AT5

Planificación e xestión forestal
sustentable

17.3.4

23

AT5

Planificación e xestión forestal
sustentable

17.3.2

Dar axudas públicas para actuacións de forestación e silvicultura só a terreos
forestais ordenados e priorizar aqueles terreos incluídos nun sistema de
certificación forestal
Pregunta: medida máis adecuada para fomentar a certificación forestal en
montes de xestión privada.
Dinamizar a tramitación das propostas de traballos, axilizando os trámites, de
cara a ampliar e racionalizar as calendarios de excución das obras
Promover o investimento público e privado en obras e servizos forestáis,
mediante medidas encaminadas ao fomento da xestión activa dos montes e freo
do abandono (especialmente a través do Plans de Desenvolvemento Rural)
Pregunta: medida importante encamiñada a mellorar a competitividade das
empresas de servizos e obras forestais
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MEDIDA (texto)

I

I.2

I.2.1

Xestión forestal activa para o incremento da
capacidade de fixación de carbono e a
resiliencia das masas forestais ao cambio
climático

I

I.2

I.2.2

Programa estratéxico para fomento da biomasa
forestal

IV

IV.3

IV.3.2

Iniciativa de extensión forestal en Galicia

III

III.1

III.1.2

Medidas de apoio para procurar unha xestión
forestal activa profesionalizada

SUBMEDIDA

DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN FORESTAL

1ª REVISIÓN DEL PLAN FORESTAL DE GALICIA

DIRECTRIZ
PÁX.

AT
(bloque)

AT (denominación)

COD.
PREGUNTA

DIRECTRIZ-PREGUNTA

EIXE

PROGRAMA

MEDIDA

17.3.2

Promover o investimento público e privado en obras e servizos forestáis,
mediante medidas encaminadas ao fomento da xestión activa dos montes e freo
do abandono (especialmente a través do Plans de Desenvolvemento Rural)
Pregunta: medida importante encamiñada a mellorar a competitividade das
empresas de servizos e obras forestais

III

III.2

III.2.3

Plan de mobilización dos recursos forestais

IV

IV.1

IV.1.1

Programa galego de información e estatísticas
forestais

AT5

Planificación e xestión forestal
sustentable

23

AT5

Planificación e xestión forestal
sustentable

17.3.6

23

AT5

Planificación e xestión forestal
sustentable

17.3.3

23

AT5

Planificación e xestión forestal
sustentable

17.3.7

23

AT5

Planificación e xestión forestal
sustentable

17.3.7

23

AT10

Protección, conservación e fomento da
biodiversidade

24

AT10

Protección, conservación e fomento da
biodiversidade

10.6.1

24

AT10

Protección, conservación e fomento da
biodiversidade

10.6.2

24

AT10

Protección, conservación e fomento da
biodiversidade

10.6.2

24

AT10

Protección, conservación e fomento da
biodiversidade

10.6.3

AT10

Protección, conservación e fomento da
biodiversidade

AT10

Protección, conservación e fomento da
biodiversidade

24

24

24

BORRADOR 1ª REVISIÓN DO PFG

Sin DT

Habilitar e mellorar progresivamente unha plataforma informática para a
tramitación dos IOXF, que sirva adicionalmente para unha mellora da
planificación e da estatística forestal
Incrementar a pocentaxe de obras e actuacións adxudicadas mediante
concursos públicos, valorando positivamente a vinculación das empresas ao
territorio (art. 60 da lei 43/2003, básica de montes)
Promover liñas de axudas que redunden nunha mellor formación dos
traballadores, nunha mellora e modernización de técnicas e equipamentos e
nunha maior participación destas empresas en actividades I+D
Promover liñas de axudas que redunden nunha mellor formación dos
traballadores, nunha mellora e modernización de técnicas e equipamentos e
nunha maior participación destas empresas en actividades I+D
O desenvolvemento e aplicación do PDRN 2000 (Disp. final 3a Decreto 37/2014:
medidas concretas en materia de conservación e xestión específicas de terreos
de uso forestal e hábitats de interese neses terreos) debe abordarse co
necesario consenso co sector forestal, de xeito que non se perciba como unha
suma de restricións e prohibicións por parte dos silvicultores (Debatido e
recollido na Acta 17/11).

MEDIDA (texto)

III.2.3.1

Liñas de axudas actuais

IV

IV.4

IV.4.1

Promoción da investigación, innovación e
desenvolvemento tecnolóxico en Galicia

IV

IV.3

IV.3.3

Profesionalización de propietarios/ xestores de
montes.

I

I.1

I.1.4

Medidas de fomento e directrices para a
conservación e mellora da biodiversidade nos
montes

I.1.4

Medidas de fomento e directrices para a
conservación e mellora da biodiversidade nos
montes

V.3.4

Coordinación administrativa, institucional e
sectorial

V.3.4.1

V.3.4

Coordinación administrativa, institucional e
sectorial

V.3.4.1

Os recursos públicos asignados para medidas compensatorias aos propietarios
forestais son inadecuados
Liñas de axudas actuais
Pregunta: adecuación dos seguintes aspectos relacionados co Plan Director da
Rede Natura.
É moi pouco axeitado o tratamemnto que otorga o PDRN 2000 aos
silvicultoresPregunta: adecuación dos seguintes aspectos relacionados co Plan
I
I.1
Director da Rede Natura
Es muy poco apropiado el tratamiento que otorga el PDRN 2000 aos silvicultores
Pregunta: adecuación dos seguintes aspectos relacionados co Plan Director da
V
V.3
Rede Natura
É deficiente o funcionamento das Administracións responsables na execución do
PDRN 2000
V
V.3
Pregunta: adecuación dos seguintes aspectos relacionados co Plan Director da
Rede Natura

10.6.3

É deficiente o funcionamento das Administracións responsables na execución do
PDRN 2000
Pregunta: adecuación dos seguintes aspectos relacionados co Plan Director da
Rede Natura

I

I.1

I.1.4

Medidas de fomento e directrices para a
conservación e mellora da biodiversidade nos
montes

10.6.3

É deficiente o funcionamento das Administracións responsables na execución do
PDRN 2000
Pregunta: adecuación dos seguintes aspectos relacionados co Plan Director da
Rede Natura

V

V.3

V.3.4

Coordinación administrativa, institucional e
sectorial
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SUBMEDIDA

V.3.4.1
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DIRECTRIZ
PÁX.

AT
(bloque)

24

AT10

Protección, conservación e fomento da
biodiversidade

10.5.1

24

AT10

Protección, conservación e fomento da
biodiversidade

10.5.2

24

AT10

Protección, conservación e fomento da
biodiversidade

10.5.2

24

AT10

Protección, conservación e fomento da
biodiversidade

10.5.3

24

AT10

Protección, conservación e fomento da
biodiversidade

10.5.3

25

AT10

Protección, conservación e fomento da
biodiversidade

10.1.1

25

AT10

Protección, conservación e fomento da
biodiversidade

10.1.2

25

25

25

AT10

AT10

AT10

AT (denominación)

Protección, conservación e fomento da
biodiversidade

Protección, conservación e fomento da
biodiversidade

Protección, conservación e fomento da
biodiversidade

COD.
PREGUNTA

BORRADOR 1ª REVISIÓN DO PFG
DIRECTRIZ-PREGUNTA

EIXE

PROGRAMA

MEDIDA

V

V.3

V.3.4

Coordinación administrativa, institucional e
sectorial

I

I.1

I.1.4

Medidas de fomento e directrices para a
conservación e mellora da biodiversidade nos
montes

V

V.3

V.3.4

Coordinación administrativa, institucional e
sectorial

I

I.1

I.1.4

Medidas de fomento e directrices para a
conservación e mellora da biodiversidade nos
montes

V

V.3

V.3.4

Coordinación administrativa, institucional e
sectorial

I

I.1

I.1.4

Medidas de fomento e directrices para a
conservación e mellora da biodiversidade nos
montes

IV

IV.1

IV.1.1

Programa galego de información e estatísticas
forestais

IV.1.1.2

10.1.3

Establecer el deber de que cualquier desarrollo normativo o planificación
territorial en materia de conservación de la naturaleza, que afecte a terrenos
forestales, deba darse a conocer y ser consultado en el Consello Forestal de
Galicia
Pregunta: medida adecuada para facilitar o cumprimento do Plan Director da
Rede Natura 2000

V

V.3

V.3.4

Coordinación administrativa, institucional e
sectorial

V.3.4.1

10.1.3

Establecer el deber de que cualquier desarrollo normativo o planificación
territorial en materia de conservación de la naturaleza, que afecte a terrenos
forestales, deba darse a conocer y ser consultado en el Consello Forestal de
Galicia
Pregunta: medida adecuada para facilitar o cumprimento do Plan Director da
Rede Natura 2000

V

V.3

V.3.4

Coordinación administrativa, institucional e
sectorial

V.3.4.2

10.1.4

Nas superficies forestáis onde non haxa presenza de especies ou hábitats de
interese comunitario e teñan unha orientación productiva, as actividades
forestáis deberían ter dentro de Rede Natura 2000 un tratamento idéntico a
espazos fóra de Rede Natura 2000, sempre que se empregan especies non
consideradas invasoras segundo a lexislación vixente e se cumpran medidas
previamente establecidas que garantan a non afección de xeito indirecto a
hábitats de interese comunitario.
Pregunta: medida adecuada para facilitar o cumprimento do Plan Director da
Rede Natura 2000

I

I.1

I.1.4

Medidas de fomento e directrices para a
conservación e mellora da biodiversidade nos
montes

Os titulares non están satisfeitos coa súa participación na xestión
Pregunta: grado de acordo con aspectos que afectan á xestión dos parques
naturais, situados maioritariamente sobre propiedade privada.
En xeral, o tratamento que se outorga aos propietarios forestais non é adecuado
Pregunta: valoración del grado de acuerdo con aspectos que afectan a la gestión
de los parques naturales, situados mayoritariamente sobre propiedad privada
En xeral, o tratamento que se outorga aos propietarios forestais non é adecuado
Pregunta: valoración del grado de acuerdo con aspectos que afectan a la gestión
de los parques naturales, situados mayoritariamente sobre propiedad privada
Os PRUX non contemplan axeitadamente o desenvolvemento da silvicultura
Pregunta: valoración del grado de acuerdo con aspectos que afectan a la gestión
de los parques naturales, situados mayoritariamente sobre propiedad privada
Os PRUX non contemplan axeitadamente o desenvolvemento da silvicultura
Pregunta: valoración del grado de acuerdo con aspectos que afectan a la gestión
de los parques naturales, situados mayoritariamente sobre propiedad privada
Debe analizar e concretar que actuacións forestais son compatibles co
mantemento dun bo estado de conservación dos hábitats de interese
comunitario
Pregunta: medida adecuada para facilitar o cumprimento do Plan Director da
Rede Natura 2000
Delimitación exacta das zonas forestais lindeiras (colindantes) á Rede Natura
2000 onde tamén é de aplicación o artigo 57 do PDRN 2000
Pregunta: medida adecuada para facilitar o cumprimento do Plan Director da
Rede Natura 2000
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MEDIDA (texto)

SUBMEDIDA

V.3.4.1

V.3.4.1

V.3.4.1

DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN FORESTAL

1ª REVISIÓN DEL PLAN FORESTAL DE GALICIA

DIRECTRIZ
PÁX.

AT
(bloque)

AT (denominación)

COD.
PREGUNTA

AT10

Protección, conservación e fomento da
biodiversidade

26

AT10

Protección, conservación e fomento da
biodiversidade

10.1.5

26

AT10

Protección, conservación e fomento da
biodiversidade

10.1.6

26

AT10

Protección, conservación e fomento da
biodiversidade

10.1.7

25

27

27

27

28

AT10

Protección, conservación e fomento da
biodiversidade

AT10

Protección, conservación e fomento da
biodiversidade

AT10

Protección, conservación e fomento da
biodiversidade

AT10

Protección, conservación e fomento da
biodiversidade

10.1.4

BORRADOR 1ª REVISIÓN DO PFG
DIRECTRIZ-PREGUNTA

Nas superficies forestáis onde non haxa presenza de especies ou hábitats de
interese comunitario e teñan unha orientación productiva, as actividades
forestáis deberían ter dentro de Rede Natura 2000 un tratamento idéntico a
espazos fóra de Rede Natura 2000, sempre que se empregan especies non
consideradas invasoras segundo a lexislación vixente e se cumpran medidas
previamente establecidas que garantan a non afección de xeito indirecto a
hábitats de interese comunitario.Pregunta: medida adecuada para facilitar o
cumprimento do Plan Director da Rede Natura 2000

EIXE

PROGRAMA

MEDIDA

V

V.3

V.3.4

Coordinación administrativa, institucional e
sectorial

I.1.4

Medidas de fomento e directrices para a
conservación e mellora da biodiversidade nos
montes

I.1.4

Medidas de fomento e directrices para a
conservación e mellora da biodiversidade nos
montes

Habilitar sistemas de pagos compensatorios de renda (e outras compensacións)
en terreos forestais afectados polas limitacións de actividade do PDRN 2000
Liñas de axudas actuais
Pregunta: medida adecuada para facilitar o cumprimento do Plan Director da
Rede Natura 2000
O PFG debe analizar e concretar que actuacións forestáis son compatibles co
mantemento dun bo estado de conservación dos hábitats de interese
comunitario
I
I.1
Pregunta: medida adecuada para facilitar o cumprimento do Plan Director da
Rede Natura 2000
Declarar a actividade forestal como unha actividade ou uso tradicional dentro da
Rede Natura 2000, agás as novas repoboacións de especies exóticas que non
terán dita consideración
I
I.1
Pregunta: medida adecuada para facilitar o cumprimento do Plan Director da
Rede Natura 2000

MEDIDA (texto)

SUBMEDIDA

V.3.4.1

10.4.1

A creación e mantemento de infraestruturas necesarias para a xestión forestal e
defensa e prevención contra incendios forestáis serán autorizadas segundo
pregos técnico facultativos consensuados polos órganos forestáis e de
conservación da natureza
Pregunta: está de acordo coa seguinte medida para promover a unificación de
criterios nas autorizacións de actividades en Rede Natura 2000

V

V.3

V.3.4

Coordinación administrativa, institucional e
sectorial

V.3.4.1

10.4.2

Unificar os criterios de autorización nas cortas de masas forestáis dentro da RN
2000.
Pregunta: está de acordo coa seguinte medida para promover a unificación de
criterios nas autorizacións de actividades en Rede Natura 2000

V

V.3

V.3.4

Coordinación administrativa, institucional e
sectorial

V.3.4.1

10.4.3

O emprego de maquinaria de aproveitamento forestal viró condicionado ao
cumprimento dun referente de boas prácticas na elección e manexo da
maquinaria específica e os procedementos de saca e desembosque que reduzan
o impacto sobre o medio
Pregunta: está de acordo coa seguinte medida para promover a unificación de
criterios nas autorizacións de actividades en Rede Natura 2000

I

I.1

I.1.3

Medidas de regulación das plantacións de
eucaliptos

10.3.1

Liñas específicas de axudas para a xestión de masas de frondosas segundo
modelos silvícolas e boas prácticas forestáis específicas
Pregunta: medida importante para acadar unha maior riqueza específica,
biodiversidade e función protectora dos montes galegos

I

I.1

I.1.4

Medidas de fomento e directrices para a
conservación e mellora da biodiversidade nos
montes
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DIRECTRIZ
PÁX.

28

AT
(bloque)

AT10

AT (denominación)

Protección, conservación e fomento da
biodiversidade

COD.
PREGUNTA

15.4.3

29

AT10

Protección, conservación e fomento da
biodiversidade

10.2.1

29

AT10

Protección, conservación e fomento da
biodiversidade

10.2.1

29

AT10

Protección, conservación e fomento da
biodiversidade

10.2.2

AT10

Protección, conservación e fomento da
biodiversidade

AT10

Protección, conservación e fomento da
biodiversidade

29

29

AT10

Protección, conservación e fomento da
biodiversidade

AT10

Protección, conservación e fomento da
biodiversidade

AT10

Protección, conservación e fomento da
biodiversidade

PROGRAMA

MEDIDA

I

I.1

I.1.5

Exclusión de imposto de sucesións e doazóns de parcelas forstais poboadas con
frondosas caducifolias
Pregunta: medida medida fiscal necesaria no sector forestal, referida a impostos Medidas fiscais do goberno galego
sobre os que a Xunta de Galicia ou entidades locais, teñan capacidade de
decisión.

Protección, conservación e fomento da
biodiversidade

29

EIXE

10.3.1

AT10

29

DIRECTRIZ-PREGUNTA
Liñas específicas de axudas para a xestión de masas de frondosas segundo
modelos silvícolas e boas prácticas forestáis específicas
Pregunta: medida importante para acadar unha maior riqueza específica,
biodiversidade e función protectora dos montes galegos

28

29

BORRADOR 1ª REVISIÓN DO PFG

Débese fomentar unha xestión activa das superficies arboradas con frondosas
en Rede Natura 2000, compatible coa persistencia desas especies no estrato
arbóreo
Débese fomentar unha xestión activa das superficies arboradas con frondosas
en Rede Natura 2000, compatible coa persistencia desas especies no estrato
arbóreo
Establecemento e adaptación de modelos silvícolas e de boas prácticas forestáis
adaptados a Rede Natura 2000
Pregunta: medida importante para fomentar a xestión activa das masas
arboradas de frondosas autóctonas na Rede Natura 2000

MEDIDA (texto)

Medidas de fomento para favorecer a
multifuncionalidade en montes colectivos e
agrupados.

Medidas de fomento e directrices para a
conservación e mellora da biodiversidade nos
montes
Medidas de fomento para favorecer a
multifuncionalidade en montes colectivos e
agrupados.

I

I.1

I.1.4

I

I.1

I.1.5

I

I.1

I.1.4

Medidas de fomento e directrices para a
conservación e mellora da biodiversidade nos
montes

I

I.1

I.1.5

Medidas de fomento para favorecer a
multifuncionalidade en montes colectivos e
agrupados.

10.2.2

Establecemento e adaptación de modelos silvícolas e de boas prácticas forestáis
adaptados a Rede Natura 2000
Pregunta: medida importante para fomentar a xestión activa das masas
arboradas de frondosas autóctonas na Rede Natura 2000

2.12.1

Compensacións aos titulares de terreos polas limitacións á xestión, incluídas
compensacións de carácter económicoPregunta: de considerar necesario
dinamizar a xestión activa de formacións arboradas en Rede Natura 2000,
sinalar unha medida importante de dinamización.

10.2.3

Simplificación e unificación de trámites administrativos de autorización de
cortas, sempre supeditado ao compromiso por parte do propietario de manter
as mesmas especies como principáis na masa de rexeneración e condicionada ao
cumprimento de códigos de boas prácticas específicos
Pregunta: medida importante para fomentar a xestión activa das masas
arboradas de frondosas autóctonas na Rede Natura 2000

V

V.3

V.3.4

Coordinación administrativa, institucional e
sectorial

10.2.4

Fomento de plantacións forestáis para a xestión e conservación in-situ do acervo
xenético das poboacións autóctonas de Galicia
Pregunta: medida importante para fomentar a xestión activa das masas
arboradas de frondosas autóctonas na Rede Natura 2000

I

I.1

I.1.1

Medidas de fomento de actuacións de
repoboación e rexeneración natural de
frondosas autóctonas

10.2.4

Fomento de plantacións forestáis para a xestión e conservación in-situ do acervo
xenético das poboacións autóctonas de Galicia
Pregunta: medida importante para fomentar a xestión activa das masas
arboradas de frondosas autóctonas na Rede Natura 2000

I

I.3

I.3.2

Inventario de masas arbóreas de especial
interese para a conservación do patrimonio
xenético forestal
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SUBMEDIDA

Medidas fiscais do goberno galego

V.3.4.1

DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN FORESTAL

1ª REVISIÓN DEL PLAN FORESTAL DE GALICIA

DIRECTRIZ
PÁX.

AT
(bloque)

AT (denominación)

COD.
PREGUNTA

30

AT7

Taxa de aproveitamento dos recursos
forestais

Sin DT

30

AT7

Taxa de aproveitamento dos recursos
forestais

7.4.1

AT7

Taxa de aproveitamento dos recursos
forestais

AT7

Taxa de aproveitamento dos recursos
forestais

AT7

Taxa de aproveitamento dos recursos
forestais

AT7

Taxa de aproveitamento dos recursos
forestais

AT7

Taxa de aproveitamento dos recursos
forestais

AT7

Taxa de aproveitamento dos recursos
forestais

AT7

Taxa de aproveitamento dos recursos
forestais

AT7

Taxa de aproveitamento dos recursos
forestais

30

30

30

30

30

30

30

30

BORRADOR 1ª REVISIÓN DO PFG
DIRECTRIZ-PREGUNTA

A produción madeirable obxectivo será: 12 Mm3/ano fronte aos maís de 7
Mm3/ano actuais. Deste xeito, a taxa de aproveitamento actual (50-60%)
debería aumentar até o 80% (mediana) do incremento anual do volume con
cortiza (AIVC).
Pregunta: Que nivel de produción de madeira considera plantexable como
obxectivo pola aplicación da revisión DO PFG. Que taxa de aproveitamento de
madeira lle parece adecuadas para Galicia, expresada como a porcentaxe de
crecemento corrente que se corta anualmente.
O incremento do volume anual de madeira aproveitada afectará en particular a:
Frondosas caducifolias
Pregunta: sinale a importancia da necesidade de incrementar a produción dos
seguintes grupos de especies.

EIXE

PROGRAMA

MEDIDA

MEDIDA (texto)

III

III.1

III.1.1

Incremento da produción e mellora da
produtividade forestal

I

I.1

I.1.1

Medidas de fomento de actuacións de
repoboación e rexeneración natural de
frondosas autóctonas

7.4.1

O incremento do volume anual de madeira aproveitada afectará en particular a:
Frondosas caducifolias
Pregunta: sinale a importancia da necesidade de incrementar a produción dos
seguintes grupos de especies.

I

I.1

I.1.5

Medidas de fomento para favorecer a
multifuncionalidade en montes colectivos e
agrupados.

7.4.1

O incremento do volume anual de madeira aproveitada afectará en particular a:
Frondosas caducifolias
Pregunta: sinale a importancia da necesidade de incrementar a produción dos
seguintes grupos de especies.

III

III.1

III.1.1

Incremento da produción e mellora da
produtividade forestal

7.4.2

O incremento do volume anual de madeira aproveitada afectará en particular a:
Coníferas
Pregunta: sinale a importancia da necesidade de incrementar a produción dos
seguintes grupos de especies.

I

I.1

I.1.1

Medidas de fomento de actuacións de
repoboación e rexeneración natural de
frondosas autóctonas

7.4.2

O incremento do volume anual de madeira aproveitada afectará en particular a:
Coníferas
Pregunta: sinale a importancia da necesidade de incrementar a produción dos
seguintes grupos de especies.

I

I.1

I.1.5

Medidas de fomento para favorecer a
multifuncionalidade en montes colectivos e
agrupados.

7.4.2

O incremento do volume anual de madeira aproveitada afectará en particular a:
Coníferas
Pregunta: sinale a importancia da necesidade de incrementar a produción dos
seguintes grupos de especies.

III

III.1

III.1.1

Incremento da produción e mellora da
produtividade forestal

7.2.1

As medidas a implementar para acadar dita produción serán: Incrementando
progresivamente os crecementos mediante unha mellor xestión silvícola e de
mellora xenética das masas
Pregunta: como considera que se debería chegar a ese nivel de produción.

I

I.1

I.1.1

Medidas de fomento de actuacións de
repoboación e rexeneración natural de
frondosas autóctonas

7.2.1

As medidas a implementar para acadar dita produción serán: Incrementando
progresivamente os crecementos mediante unha mellor xestión silvícola e de
mellora xenética das masas
Pregunta: como considera que se debería chegar a ese nivel de produción.

I

I.1

I.1.5

Medidas de fomento para favorecer a
multifuncionalidade en montes colectivos e
agrupados.

7.2.1

As medidas a implementar para acadar dita produción serán: Incrementando
progresivamente os crecementos mediante unha mellor xestión silvícola e de
mellora xenética das masas
Pregunta: como considera que se debería chegar a ese nivel de produción.

I.2.1

Xestión forestal activa para o incremento da
capacidade de fixación de carbono e a
resiliencia das masas forestais ao cambio
climático
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I

I.2

SUBMEDIDA
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DIRECTRIZ
PÁX.

AT
(bloque)

AT (denominación)

COD.
PREGUNTA

AT7

Taxa de aproveitamento dos recursos
forestais

30

AT7

Taxa de aproveitamento dos recursos
forestais

7.2.1

30

AT7

Taxa de aproveitamento dos recursos
forestais

7.2.2

30

AT7

Taxa de aproveitamento dos recursos
forestais

7.2.2

30

AT7

Taxa de aproveitamento dos recursos
forestais

7.2.2

30

AT7

Taxa de aproveitamento dos recursos
forestais

7.2.2

30

AT7

Taxa de aproveitamento dos recursos
forestais

7.2.3

30

AT7

Taxa de aproveitamento dos recursos
forestais

7.2.4

30

31

31

31

AT7

AT7

AT7

Taxa de aproveitamento dos recursos
forestais

Taxa de aproveitamento dos recursos
forestais

Taxa de aproveitamento dos recursos
forestais

7.2.1

BORRADOR 1ª REVISIÓN DO PFG
DIRECTRIZ-PREGUNTA

As medidas a implementar para acadar dita produción serán: Incrementando
progresivamente os crecementos mediante unha mellor xestión silvícola e de
mellora xenética das masasPregunta: como considera que se debería chegar a
ese nivel de produción.
As medidas a implementar para acadar dita produción serán: Incrementando
progresivamente os crecementos mediante unha mellor xestión silvícola e de
mellora xenética das masas
Pregunta: como considera que se debería chegar a ese nivel de produción.
As medidas a implementar para acadar dita produción serán: Incrementando a
taxa actual de aproveitamento
Pregunta: como considera que se debería chegar a ese nivel de produción.
As medidas a implementar para acadar dita produción serán: Incrementando a
taxa actual de aproveitamento
Pregunta: como considera que se debería chegar a ese nivel de produción.

EIXE

PROGRAMA

MEDIDA

MEDIDA (texto)

I

I.3

I.3.1

Plan de conservación e mellora xenética forestal

III

III.1

III.1.1

Incremento da produción e mellora da
produtividade forestal

I

I.1

I.1.1

I

I.1

I.1.5

Medidas de fomento de actuacións de
repoboación e rexeneración natural de
frondosas autóctonas
Medidas de fomento para favorecer a
multifuncionalidade en montes colectivos e
agrupados.

I

I.2

I.2.1

Xestión forestal activa para o incremento da
capacidade de fixación de carbono e a
resiliencia das masas forestais ao cambio
climático

III

III.1

III.1.1

Incremento da produción e mellora da
produtividade forestal

I

I.1

I.1.1

I

I.1

I.1.5

Sin DT

Débese incrementar a calidade da madeira producida. O obxectivo fixarase nun
35% (promedio) da produción madeirable será clasificada como de calidade
(trat. silvícolas)
Pregunta: considera necesario incrementar a actual produción de madeira de
calidad, entendida como madeira libre de nós, sen defectos e de elevado
diámetro.

I

I.1

I.1.1

Medidas de fomento de actuacións de
repoboación e rexeneración natural de
frondosas autóctonas

Sin DT

Débese incrementar a calidade da madeira producida. O obxectivo fixarase nun
35% (promedio) da produción madeirable será clasificada como de calidade
(trat. silvícolas)
Pregunta: considera necesario incrementar a actual produción de madeira de
calidad, entendida como madeira libre de nós, sen defectos e de elevado
diámetro.

I

I.1

I.1.5

Medidas de fomento para favorecer a
multifuncionalidade en montes colectivos e
agrupados.

Sin DT

Débese incrementar a calidade da madeira producida. O obxectivo fixarase nun
35% (promedio) da produción madeirable será clasificada como de calidade
(trat. silvícolas)
Pregunta: considera necesario incrementar a actual produción de madeira de
calidad, entendida como madeira libre de nós, sen defectos e de elevado
diámetro.

I

I.3

I.3.1

Plan de conservación e mellora xenética forestal

As medidas a implementar para acadar dita produción serán: Incrementando a
taxa actual de aproveitamento
Pregunta: como considera que se debería chegar a ese nivel de produción.
As medidas a implementar para acadar dita produción serán: Incrementando a
taxa actual de aproveitamento
Pregunta: como considera que se debería chegar a ese nivel de produción.
As medidas a implementar para acadar dita produción serán: Incrementando a
superficie forestal arborada (AT 2.1)
Pregunta: como considera que se debería chegar a ese nivel de produción.
As medidas a implementar para acadar dita produción serán: Incrementando a
superficie forestal arborada (AT 2.1)
Pregunta: como considera que se debería chegar a ese nivel de produción.
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Medidas de fomento de actuacións de
repoboación e rexeneración natural de
frondosas autóctonas
Medidas de fomento para favorecer a
multifuncionalidade en montes colectivos e
agrupados.

SUBMEDIDA

DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN FORESTAL

1ª REVISIÓN DEL PLAN FORESTAL DE GALICIA

DIRECTRIZ
PÁX.

31

31

31

31

31

31

31

31

AT
(bloque)

AT7

AT7

AT7

AT7

AT7

AT7

AT7

AT7

AT (denominación)

Taxa de aproveitamento dos recursos
forestais

Taxa de aproveitamento dos recursos
forestais

Taxa de aproveitamento dos recursos
forestais

Taxa de aproveitamento dos recursos
forestais

Taxa de aproveitamento dos recursos
forestais

Taxa de aproveitamento dos recursos
forestais

Taxa de aproveitamento dos recursos
forestais

Taxa de aproveitamento dos recursos
forestais

BORRADOR 1ª REVISIÓN DO PFG

COD.
PREGUNTA

DIRECTRIZ-PREGUNTA

EIXE

PROGRAMA

MEDIDA

Sin DT

Débese incrementar a calidade da madeira producida. O obxectivo fixarase nun
35% (promedio) da produción madeirable será clasificada como de calidade
(trat. silvícolas)
Pregunta: considera necesario incrementar a actual produción de madeira de
calidad, entendida como madeira libre de nós, sen defectos e de elevado
diámetro.

III

III.1

III.1.1

Incremento da produción e mellora da
produtividade forestal

Sin DT

Débese incrementar a calidade da madeira producida. O obxectivo fixarase nun
35% (promedio) da produción madeirable será clasificada como de calidade
(trat. silvícolas)
Pregunta: considera necesario incrementar a actual produción de madeira de
calidad, entendida como madeira libre de nós, sen defectos e de elevado
diámetro.

IV

IV.4

IV.4.1

Promoción da investigación, innovación e
desenvolvemento tecnolóxico en Galicia

7.5.1

As medidas para conseguir dito incremento serán: Fomentar o emprego de
madeira sólida para pezas estruturais, de carpintaría e moble mediante
actuacións de incentivación do consumo
Pregunta: de considerar a necesidade de incrementar a actual produción de
madeira de calidade, indicar a importancia da seguinte medida para esa mellora.

IV

IV.2

IV.2.1

Programa galego para divulgación e
comunicación da cultura forestal

7.5.2

As medidas para conseguir dito incremento serán: Aplicación práctica de
programas de mellora xénetica que consideren a calidade dos productos como
caracteres de melloraPregunta: de considerar a necesidade de incrementar a
produción de madeira de calidade, indicar a importancia da seguinte medida esa
mellora.

I

I.3

I.3.1

Plan de conservación e mellora xenética forestal

7.5.3

As medidas para conseguir dito incremento serán: Difusión de prácticas de
silvicultura orientadas a produción de madeira de calidade e análise económica
dos investimentos silvícolas
Pregunta: de considerar a necesidade de incrementar a produción de madeira
de calidade, indicar a importancia da seguinte medida esa mellora.

IV

IV.2

IV.2.1

Programa galego para divulgación e
comunicación da cultura forestal

7.5.3

As medidas para conseguir dito incremento serán: Difusión de prácticas de
silvicultura orientadas a produción de madeira de calidade e análise económica
dos investimentos silvícolas
Pregunta: de considerar a necesidade de incrementar a produción de madeira
de calidade, indicar a importancia da seguinte medida esa mellora.

IV

IV.3

IV.3.2

Iniciativa de extensión forestal en Galicia

7.5.3

As medidas para conseguir dito incremento serán: Difusión de prácticas de
silvicultura orientadas a produción de madeira de calidade e análise económica
dos investimentos silvícolas
Pregunta: de considerar a necesidade de incrementar a produción de madeira
de calidade, indicar a importancia da seguinte medida esa mellora.

IV

IV.3

IV.3.3

Profesionalización de propietarios/ xestores de
montes.

7.5.3

As medidas para conseguir dito incremento serán: Difusión de prácticas de
silvicultura orientadas a produción de madeira de calidade e análise económica
dos investimentos silvícolas
Pregunta: de considerar a necesidade de incrementar a produción de madeira
de calidade, indicar a importancia da seguinte medida esa mellora.

IV

IV.4

IV.4.1

Promoción da investigación, innovación e
desenvolvemento tecnolóxico en Galicia
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MEDIDA (texto)

SUBMEDIDA
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DIRECTRIZ
PÁX.

31

31

31

31

31

AT
(bloque)

AT (denominación)

AT7

Taxa de aproveitamento dos recursos
forestais

AT7

Taxa de aproveitamento dos recursos
forestais

AT7

Taxa de aproveitamento dos recursos
forestais

AT7

Taxa de aproveitamento dos recursos
forestais

AT7

Taxa de aproveitamento dos recursos
forestais

COD.
PREGUNTA

BORRADOR 1ª REVISIÓN DO PFG
EIXE

PROGRAMA

MEDIDA

7.5.3

As medidas para conseguir dito incremento serán: Difusión de prácticas de
silvicultura orientadas a produción de madeira de calidade e análise económica
dos investimentos silvícolas
Pregunta: de considerar a necesidade de incrementar a produción de madeira
de calidade, indicar a importancia da seguinte medida esa mellora.

V

V.3

V.3.3

Organización e estrutura administrativa

7.5.4

As medidas para conseguir dito incremento serán: Axudas para tratamentos
silvícolas de poda e clareo que redunden nunha mellor calidade dos fustes
Pregunta: de considerar a necesidade de incrementar a produción de madeira
de calidade, indicar a importancia da seguinte medida esa mellora.

I

I.1

I.1.1

Medidas de fomento de actuacións de
repoboación e rexeneración natural de
frondosas autóctonas

7.5.4

As medidas para conseguir dito incremento serán: Axudas para tratamentos
silvícolas de poda e clareo que redunden nunha mellor calidade dos fustes
Pregunta: de considerar a necesidade de incrementar a produción de madeira
de calidade, indicar a importancia da seguinte medida esa mellora.

I

I.1

I.1.5

Medidas de fomento para favorecer a
multifuncionalidade en montes colectivos e
agrupados.

7.5.4

As medidas para conseguir dito incremento serán: Axudas para tratamentos
silvícolas de poda e clareo que redunden nunha mellor calidade dos fustes
Pregunta: de considerar a necesidade de incrementar a produción de madeira
de calidade, indicar a importancia da seguinte medida esa mellora.

I

I.2

I.2.1

Xestión forestal activa para o incremento da
capacidade de fixación de carbono e a
resiliencia das masas forestais ao cambio
climático

7.5.5

As medidas para conseguir dito incremento serán: Actuacións exemplarizantes
da Admón. mediante montes modelo
Pregunta: de considerar a necesidade de incrementar a produción de madeira
de calidade, indicar a importancia da seguinte medida esa mellora.

IV

IV.4

IV.4.1

Promoción da investigación, innovación e
desenvolvemento tecnolóxico en Galicia

V

V.3

V.3.1

Contratos temporais de xestión pública

IV

IV.1

IV.1.1

Programa galego de información e estatísticas
forestais

IV.1.1.1

V

V.3

V.3.3

Organización e estrutura administrativa

V.3.3.3

III

III.1

III.1.3

Fomento de sociedades de propietarios
particulares para unha xestión conxunta de
montes.

31

AT7

Taxa de aproveitamento dos recursos
forestais

7.5.5

32

AT7

Taxa de aproveitamento dos recursos
forestais

Sin DT

32

AT7

Taxa de aproveitamento dos recursos
forestais

Sin DT

32

AT7

Taxa de aproveitamento dos recursos
forestais

Sin DT

32

AT7

Taxa de aproveitamento dos recursos
forestais

Sin DT

32

AT7

Taxa de aproveitamento dos recursos
forestais

Sin DT

32

AT7

Taxa de aproveitamento dos recursos
forestais

Sin DT

DIRECTRIZ-PREGUNTA

As medidas para conseguir dito incremento serán: Actuacións exemplarizantes
da Admón. mediante montes modelo
Pregunta: de considerar a necesidade de incrementar a produción de madeira
de calidade, indicar a importancia da seguinte medida esa mellora.
Acadar mellores niveis de información sobre calidades e prezos índices da
madeira como medida a establecer para mellorar o proceso de compra-venda
de madeira
Acadar mellores niveis de información sobre calidades e prezos índices da
madeira como medida a establecer para mellorar o proceso de compra-venda
de madeira
A organización e agrupación de silvicultores fortalecerá a súa posición fronte aos
vendedores como medida a establecer para mellorar o proceso de compravenda de madeira.
A organización e agrupación de silvicultores fortalecerá a súa posición fronte aos
vendedores como medida a establecer para mellorar o proceso de compravenda de madeira.
A organización e agrupación de silvicultores fortalecerá a súa posición fronte aos
vendedores como medida a establecer para mellorar o proceso de compravenda de madeira.
Incrementar a transparenza do mercado da madeira mediante a publicación de
prezos de adquisición en fábrica como medida a establecer para mellorar o
proceso de compra-venda de madeira
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MEDIDA (texto)

SUBMEDIDA

V.3.3.2

III

III.1

III.1.4

Promoción de asociacións de propietarios que
propicien a concentración da propiedade, a
produción e comercialización agrupada de
produtos forestais

III

III.2

III.2.1

Coñecemento da propiedade de uso forestal.
Estado de abandono e absentismo.

III.2.2.2

IV

IV.1

IV.1.1

Programa galego de información e estatísticas
forestais

IV.1.1.1

DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN FORESTAL

1ª REVISIÓN DEL PLAN FORESTAL DE GALICIA

DIRECTRIZ
PÁX.

AT
(bloque)

32

AT7

33

33

33

33

33

33

33

AT7

AT7

AT7

AT7

AT7

AT7

AT7

AT (denominación)
Taxa de aproveitamento dos recursos
forestais

Taxa de aproveitamento dos recursos
forestais

Taxa de aproveitamento dos recursos
forestais

Taxa de aproveitamento dos recursos
forestais

Taxa de aproveitamento dos recursos
forestais

Taxa de aproveitamento dos recursos
forestais

Taxa de aproveitamento dos recursos
forestais

Taxa de aproveitamento dos recursos
forestais

COD.
PREGUNTA

BORRADOR 1ª REVISIÓN DO PFG
DIRECTRIZ-PREGUNTA

EIXE

PROGRAMA

MEDIDA

MEDIDA (texto)

SUBMEDIDA

Sin DT

Incrementar a transparenza do mercado da madeira mediante a publicación de
prezos de adquisición en fábrica como medida a establecer para mellorar o
proceso de compra-venda de madeira

V

V.3

V.3.3

Organización e estrutura administrativa

17.5.1

Mellorar a competitividade das empresas de aproveitamento madeira
(rematantes) mediante o: Dimensionamento e planificación anticipada das
cortas de madeira que redunden nunha redución dos custes de aproveitamento
(no senso de couto redondo, loxa web…)
Pregunta: medida importante encamiñada para mellorar a competitividade das
empresas de aproveitamento forestal madereiro (remantantes de madeira)

III

III.1

III.1.2

Medidas de apoio para procurar unha xestión
forestal activa profesionalizada

17.5.1

Mellorar a competitividade das empresas de aproveitamento madeira
(rematantes) mediante o: Dimensionamento e planificación anticipada das
cortas de madeira que redunden nunha redución dos custes de aproveitamento
(no senso de couto redondo, loxa web…)
Pregunta: medida importante encamiñada para mellorar a competitividade das
empresas de aproveitamento forestal madereiro (remantantes de madeira)

III

III.1

III.1.3

Fomento de sociedades de propietarios
particulares para unha xestión conxunta de
montes.

17.5.1

Mellorar a competitividade das empresas de aproveitamento madeira
(rematantes) mediante o: Dimensionamento e planificación anticipada das
cortas de madeira que redunden nunha redución dos custes de aproveitamento
(no senso de couto redondo, loxa web…)
Pregunta: medida importante encamiñada para mellorar a competitividade das
empresas de aproveitamento forestal madereiro (remantantes de madeira)

III

III.1

III.1.4

Promoción de asociacións de propietarios que
propicien a concentración da propiedade, a
produción e comercialización agrupada de
produtos forestais

17.5.1

Mellorar a competitividade das empresas de aproveitamento madeira
(rematantes) mediante o: Dimensionamento e planificación anticipada das
cortas de madeira que redunden nunha redución dos custes de aproveitamento
(no senso de couto redondo, loxa web…)
Pregunta: medida importante encamiñada para mellorar a competitividade das
empresas de aproveitamento forestal madereiro (remantantes de madeira)

III

III.2

III.2.2

Consolidación da propiedade forestal

III.2.2.2

17.5.2

Mellorar a competitividade das empresas de aproveitamento madeira
(rematantes) mediante o: Simplificación e adaptación dos procedementos de
autorización/notificación/comunicación de aproveitamentos forestais, sempre
cumprindo coas esixencias de debida dilixencia establecidas por
regulamentación europea
Pregunta: medida importante encamiñada para mellorar a competitividade das
empresas de aproveitamento forestal madereiro (remantantes de madeira)

V

V.3

V.3.4

Coordinación administrativa, institucional e
sectorial

V.3.4.1

17.5.3

Mellorar a competitividade das empresas de aproveitamento madeira
(rematantes) mediante o: Medidas (xa tratadas nas áreas temáticas 3 e 4)
encamiñadas a aumentar a dimensión das explotacións forestais
Pregunta: medida importante encamiñada para mellorar a competitividade das
empresas de aproveitamento forestal madereiro (remantantes de madeira)

III

III.1

III.1.2

Medidas de apoio para procurar unha xestión
forestal activa profesionalizada

17.5.3

Mellorar a competitividade das empresas de aproveitamento madeira
(rematantes) mediante o: Medidas (xa tratadas nas áreas temáticas 3 e 4)
encamiñadas a aumentar a dimensión das explotacións forestais
Pregunta: medida importante encamiñada para mellorar a competitividade das
empresas de aproveitamento forestal madereiro (remantantes de madeira)

III

III.1

III.1.3

Fomento de sociedades de propietarios
particulares para unha xestión conxunta de
montes.
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V.3.3.3
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DIRECTRIZ
PÁX.

33

33

34

34

AT
(bloque)

AT7

AT7

AT11

AT11

AT (denominación)

Taxa de aproveitamento dos recursos
forestais

Taxa de aproveitamento dos recursos
forestais

Pistas e infraestruturas forestais

Pistas e infraestruturas forestais

BORRADOR 1ª REVISIÓN DO PFG

COD.
PREGUNTA

DIRECTRIZ-PREGUNTA

17.5.3

Mellorar a competitividade das empresas de aproveitamento madeira
(rematantes) mediante o: Medidas (xa tratadas nas áreas temáticas 3 e 4)
encamiñadas a aumentar a dimensión das explotacións forestais
Pregunta: medida importante encamiñada para mellorar a competitividade das
empresas de aproveitamento forestal madereiro (remantantes de madeira)

III

III.1

III.1.4

Promoción de asociacións de propietarios que
propicien a concentración da propiedade, a
produción e comercialización agrupada de
produtos forestais

17.5.3

Mellorar a competitividade das empresas de aproveitamento madeira
(rematantes) mediante o: Medidas (xa tratadas nas áreas temáticas 3 e 4)
encamiñadas a aumentar a dimensión das explotacións forestais
Pregunta: medida importante encamiñada para mellorar a competitividade das
empresas de aproveitamento forestal madereiro (remantantes de madeira)

III

III.2

III.2.2

Consolidación da propiedade forestal

11.1.1

A xestión conxunta de superficies de monte particular permitiría racionalizar a
densidade, reducindo niveles actuáis de densidade excesivos, pero aumentando
a calidade construtiva da rede resultante
Pregunta: en que grao está de acordo coa afirmación en referencia á densidade
de pistas

III

III.1

III.1.3

Fomento de sociedades de propietarios
particulares para unha xestión conxunta de
montes.

11.1.1

A xestión conxunta de superficies de monte particular permitiría racionalizar a
densidade, reducindo niveles actuáis de densidade excesivos, pero aumentando
a calidade construtiva da rede resultantePregunta: en que grao está de acordo
coa afirmación en referencia á densidade de pistas

III

III.1

III.1.4

Promoción de asociacións de propietarios que
propicien a concentración da propiedade, a
produción e comercialización agrupada de
produtos forestais

A xestión conxunta de superficies de monte particular permitiría racionalizar a
densidade, reducindo niveles actuáis de densidade excesivos, pero aumentando
a calidade construtiva da rede resultante
Pregunta: en que grao está de acordo coa afirmación en referencia á densidade
de pistas

III

III.2

III.2.2

Consolidación da propiedade forestal

34

AT11

Pistas e infraestruturas forestais

11.1.1

34

AT11

Pistas e infraestruturas forestais

11.1.2

34

AT11

Pistas e infraestruturas forestais

11.1.3

34

AT11

Pistas e infraestruturas forestais

11.1.4

34

AT11

Pistas e infraestruturas forestais

11.1.5

35

AT11

Pistas e infraestruturas forestais

11.2.1

35

AT11

Pistas e infraestruturas forestais

11.2.1

A densidade de pistas actual é suficiente (incluso en comarcas de montaña)
Pregunta: en que grao está de acordo coa afirmación en referencia á densidade
de pistas
Debe desenvolvemento regulamentario sobre a autorización previa da Admón.
forestal para a creación de novas pistas forestais
Pregunta: en que grao está de acordo coa afirmación en referencia á densidade
de pistas
Debería desenvolverse regulamentariamente o deber de autorización previa da
Admón. forestal para reforma, modificación, transformación ou renovación das
pistas forestais principais que alteren o seu carácter agroforestal
Pregunta: en que grao está de acordo coa afirmación en referencia á densidade
de pistas
O estado de conservación das pistas non é bo. Deberían manterse e mellorarse
Pregunta: en que grao está de acordo coa afirmación en referencia á densidade
de pistas
Planificación da rede viaria forestal de pistas principáis a nivel de distritos
forestáis, no correspondente PORF
Pregunta: medida importante para mellorar a rede de pistas forestais
Planificación da rede viaria forestal de pistas principáis a nivel de distritos
forestáis, no correspondente PORF
Pregunta: medida importante para mellorar a rede de pistas forestais
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EIXE

PROGRAMA

MEDIDA

MEDIDA (texto)

SUBMEDIDA

III.2.2.2

III.2.2.1

Valoración do Grupo de traballo que elaborou as Directrices

A lexislación actual xa da resposta

A lexislación actual xa da resposta

Valoración do Grupo de traballo que elaborou as Directrices

II

II.3

II.3.2

Rede de infraestruturas preventivas de
incendios forestais

II.3.2.1

II

II.3

II.3.3

Desenvolvemento normativo en materia de
incendios forestais

II.3.3.3
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DIRECTRIZ
PÁX.

AT
(bloque)

35

AT11

Pistas e infraestruturas forestais

11.2.1

35

AT11

Pistas e infraestruturas forestais

11.2.1

35

AT11

Pistas e infraestruturas forestais

11.2.2

35

35

35

35

35

35

35

35

AT11

AT11

AT11

AT11

AT11

AT11

AT11

AT11

AT (denominación)

Pistas e infraestruturas forestais

Pistas e infraestruturas forestais

Pistas e infraestruturas forestais

Pistas e infraestruturas forestais

Pistas e infraestruturas forestais

Pistas e infraestruturas forestais

Pistas e infraestruturas forestais

Pistas e infraestruturas forestais

COD.
PREGUNTA

BORRADOR 1ª REVISIÓN DO PFG
DIRECTRIZ-PREGUNTA

Planificación da rede viaria forestal de pistas principáis a nivel de distritos
forestáis, no correspondente PORF
Pregunta: medida importante para mellorar a rede de pistas forestais
Planificación da rede viaria forestal de pistas principáis a nivel de distritos
forestáis, no correspondente PORF
Pregunta: medida importante para mellorar a rede de pistas forestais
Desenvolvemento das características e esixencias construtivas da pistas,
viradoiros e cargadoiros mediante pregos básicos, en aplicación do art. 98.5 da
Lei 7/2012
Pregunta: medida importante para mellorar a rede de pistas forestais

EIXE

PROGRAMA

MEDIDA

MEDIDA (texto)

IV

IV.2

IV.2.1

Programa galego para divulgación e
comunicación da cultura forestal

IV

IV.2

IV.2.2

Rede galega de centros de interpretación,
divulgación e concienciación forestal.

SUBMEDIDA

A lexislación actual xa da resposta

11.2.1

Desenvolvemento das características e esixencias construtivas da pistas,
viradoiros e cargadoiros mediante pregos básicos, en aplicación do art. 98.5 da
Lei 7/2012
Pregunta: medida importante para mellorar a rede de pistas forestais

V

V.1

V.1.1

Desenvolvemento da Lei 7/2012, do 28 de xuño,
de montes de Galicia

11.2.1

Desenvolvemento das características e esixencias construtivas da pistas,
viradoiros e cargadoiros mediante pregos básicos, en aplicación do art. 98.5 da
Lei 7/2012
Pregunta: medida importante para mellorar a rede de pistas forestais

V

V.2

V.2.1

Desenvolvemento, contido e alcance dos Plans
de Ordenación dos Recursos Forestais por
distritos

11.2.1

Desenvolvemento das características e esixencias construtivas da pistas,
viradoiros e cargadoiros mediante pregos básicos, en aplicación do art. 98.5 da
Lei 7/2012
Pregunta: medida importante para mellorar a rede de pistas forestais

V

V.2

V.2.2

Fomento de plans de ordenación de montes e
instrumentos equivalentes de xestión forestal
sustentable

11.2.3

Elaborar un inventario cartográfico e continuado de pistas forestáis principáis
(definición Lei 7/2012), incluíndo unha avaliación do seu estado e así como unha
caracterización dos seus principáis atributos (pendente, radio curvatura, largo,
tipo de firme...).
Pregunta: medida importante para mellorar a rede de pistas forestais

II

II.3

II.3.2

Rede de infraestruturas preventivas de
incendios forestais

II.3.2.1

11.4.1

Elaborar un inventario cartográfico e continuado de pistas forestáis principáis
(definición Lei 7/2012), incluíndo unha avaliación do seu estado e así como unha
caracterización dos seus principáis atributos (pendente, radio curvatura, largo,
tipo de firme...).
Pregunta: medida importante para mellorar a rede de pistas forestais

II

II.3

II.3.2

Rede de infraestruturas preventivas de
incendios forestais

II.3.2.1

11.2.3

Elaborar un inventario cartográfico e continuado de pistas forestáis principáis
(definición Lei 7/2012), incluíndo unha avaliación do seu estado e así como unha
caracterización dos seus principáis atributos (pendente, radio curvatura, largo,
tipo de firme...).Pregunta: medida importante para mellorar a rede de pistas
forestais

IV

IV.1

IV.1.1

Programa galego de información e estatísticas
forestais

IV.1.1.2

11.4.1

Elaborar un inventario cartográfico e continuado de pistas forestáis principáis
(definición Lei 7/2012), incluíndo unha avaliación do seu estado e así como unha
caracterización dos seus principáis atributos (pendente, radio curvatura, largo,
tipo de firme...).
Pregunta: medida importante para mellorar a rede de pistas forestais

IV

IV.1

IV.1.1

Programa galego de información e estatísticas
forestais

IV.1.1.2

11.2.4

Mellorar a calidade global das pistas forestais, entendida como pendentes
máximas, radios de curvatura, ancho das pistas e frecuencia de cruces e
viradoiros
Pregunta: medida importante para mellorar a rede de pistas forestais

28

A lexislación actual xa da resposta

V.1.1.4
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AT
(bloque)

AT (denominación)

36

AT11

Pistas e infraestruturas forestais

36

AT11

Pistas e infraestruturas forestais

36

AT11

Pistas e infraestruturas forestais

37

AT17

Cadea monte-industria e emprego
forestal

AT17

Cadea monte-industria e emprego
forestal

AT17

Cadea monte-industria e emprego
forestal

AT17

Cadea monte-industria e emprego
forestal

37

37

37

37

37

AT17

Cadea monte-industria e emprego
forestal

AT17

Cadea monte-industria e emprego
forestal

COD.
PREGUNTA

BORRADOR 1ª REVISIÓN DO PFG
DIRECTRIZ-PREGUNTA

EIXE

PROGRAMA

MEDIDA

MEDIDA (texto)

SUBMEDIDA

Para mellorar o estado da rede viaria forestal establecerase unha liña específica
de axudas para creación/mantemento da rede viaria forestal de titularidade
11.3.1
privada
Liñas da axudas actuais
Pregunta: medida importante para mellorar o mantemento da rede viaria
forestal
Establecemento dunha normativa de uso común (incluído ordenanzas-tipo) para
Coordinación administrativa, institucional e
todas as pistas forestais principais, unificando e clarificando as competencias
11.4.2/11.4.3
V
V.3
V.3.4
V.3.4.1
das diferentes Administracións públicas na xestión da red viaria forestal
sectorial
Pregunta: medida importante para mellorar a rede de pistas forestais
Acodar do gobernó do Estado o incremento da carga máxima admisible en
transporte de madeira, considerando a carga máxima que figura na ficha
técnica, cun máximo de 48 ton para camións de 5 eixos e 57 ton para os de 6
11.4.4
Liñas de acción consideradas que a súa execución pertence a outro ámbito de actuación
eixos, en consonancia co establecido nos países da nosa contorna (Portugal e
Francia).
Pregunta: medida importante para mellorar a rede de pistas forestais
O incremento da calidade de madeira dispoñible no monte galego coa calidade
demandada pola industria da serra e chapa
17.7.1
I
I.3
I.3.1
Plan de conservación e mellora xenética forestal
Pregunta: medida importante para mellorar a competitividade das empresas de
1ª transformación da madeira (serra e chapa)
17.7.1

O incremento da calidade de madeira dispoñible no monte galego coa calidade
demandada pola industria da serra e chapa
Pregunta: medida importante para mellorar a competitividade das empresas de
1ª transformación da madeira (serra e chapa)

III

III.1

III.1.1

Incremento da produción e mellora da
produtividade forestal

17.7.1

O incremento da calidade de madeira dispoñible no monte galego coa calidade
demandada pola industria da serra e chapa
Pregunta: medida importante para mellorar a competitividade das empresas de
1ª transformación da madeira (serra e chapa)

III

III.1

III.1.2

Medidas de apoio para procurar unha xestión
forestal activa profesionalizada

17.7.1

O incremento da calidade de madeira dispoñible no monte galego coa calidade
demandada pola industria da serra e chapa
Pregunta: medida importante para mellorar a competitividade das empresas de
1ª transformación da madeira (serra e chapa)

III

III.1

III.1.3

Fomento de sociedades de propietarios
particulares para unha xestión conxunta de
montes.

17.7.2

A información e transferenza de coñecemento científico-tecnolóxico para a
innovación e mellora tecnolóxica das empresas nas áreas que máis afecta á
competitividade do sector (eficiencia e optimización de procesos, redución de
tempos, redución de consumos, eficiencia enerxética, valorización de
residuos/subprodutos...)
Pregunta: medida importante para mellorar a competitividade das empresas de
1ª transformación da madeira (serra e chapa)

Liñas de acción consideradas que a súa execución pertence a outro ámbito de actuación

17.7.3

O fomento da produtividade e promoción dunha xestión axeitada de custes,
incorporando un maior valor engadido aos produtos transformados
Pregunta: medida importante para mellorar a competitividade das empresas de
1ª transformación da madeira (serra e chapa)

Liñas de acción consideradas que a súa execución pertence a outro ámbito de actuación

29
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PREGUNTA

BORRADOR 1ª REVISIÓN DO PFG
DIRECTRIZ-PREGUNTA

EIXE

PROGRAMA

MEDIDA

MEDIDA (texto)

SUBMEDIDA

38

AT17

Cadea monte-industria e emprego
forestal

17.8.1

A información e transferenza de coñecemento científico-tecnolóxico para a
innovación e mellora tecnolóxica das empresas nas áreas que máis afecta á
competitividade do sector (eficiencia e optimización de procesos, redución de
tempos, redución de consumos, eficiencia enerxética, valorización de
Liñas de acción consideradas que a súa execución pertence a outro ámbito de actuación
residuos/subprodutos...)
Pregunta: medida importante para mellorar a competitividade das empresas de
1ª transformación da madeira (taboleiros, adicionalmente xa consideradas nesta
AT)

38

AT17

Cadea monte-industria e emprego
forestal

17.8.2

O incremento da produción global de madeira en GaliciaPregunta: medida
importante para mellorar a competitividade das empresas de 1ª transformación
da madeira (taboleiros, adicionalmente as xa consideradas nesta AT)

I

I.1

I.1.1

Medidas de fomento de actuacións de
repoboación e rexeneración natural de
frondosas autóctonas

AT17

Cadea monte-industria e emprego
forestal

17.8.2

O incremento da produción global de madeira en Galicia
Pregunta: medida importante para mellorar a competitividade das empresas de
1ª transformación da madeira (taboleiros, adicionalmente as xa consideradas
nesta AT)

II

II.1

II.1.3

Prescricións técnicas preventivas, protectoras e
correctoras para reducir riscos erosivos por
curtas de arborado.

17.8.3

A redución dos custes de extracción e transporte da madeira con destino a
taboleiro, orientadas a unha optimización e mellora da calidade das pistas
forestais
Liñas de acción consideradas que a súa execución pertence a outro ámbito de actuación
Pregunta: medida importante para mellorar a competitividade das empresas de
1ª transformación da madeira (taboleiros, adicionalmente xa consideradas nesta
AT).

17.9.1

O fomento do aproveitamento en unidades cunha superficie mínima que, no
posible, se xestionen conxuntamente
Pregunta: medida importante para mellorar a competitividade das empresas de
1ª transformación da madeira (pasta de papel)

III

III.1

III.1.2

Medidas de apoio para procurar unha xestión
forestal activa profesionalizada

17.9.1

O fomento do aproveitamento en unidades cunha superficie mínima que, no
posible, se xestionen conxuntamente
Pregunta: medida importante para mellorar a competitividade das empresas de
1ª transformación da madeira (pasta de papel)

III

III.1

III.1.3

Fomento de sociedades de propietarios
particulares para unha xestión conxunta de
montes.

17.9.1

O fomento do aproveitamento en unidades cunha superficie mínima que, no
posible, se xestionen conxuntamente
Pregunta: medida importante para mellorar a competitividade das empresas de
1ª transformación da madeira (pasta de papel)

III

III.1

III.1.4

Promoción de asociacións de propietarios que
propicien a concentración da propiedade, a
produción e comercialización agrupada de
produtos forestais

17.9.1

O fomento do aproveitamento en unidades cunha superficie mínima que, no
posible, se xestionen conxuntamente
Pregunta: medida importante para mellorar a competitividade das empresas de
1ª transformación da madeira (pasta de papel)

III

III.2

III.2.2

Consolidación da propiedade forestal

17.9.2

O establecemento dun plan periódico de actuación fronte ás pragas e
enfermidades do eucalipto
Pregunta: medida importante para mellora da competitividade das empresas de
1ª transformación da madeira (pasta e papel)

II

II.1

II.1.3

Prescricións técnicas preventivas, protectoras e
correctoras para reducir riscos erosivos por
curtas de arborado.

38

38

39

39

39

39

39

AT17

Cadea monte-industria e emprego
forestal

AT17

Cadea monte-industria e emprego
forestal

AT17

Cadea monte-industria e emprego
forestal

AT17

Cadea monte-industria e emprego
forestal

AT17

Cadea monte-industria e emprego
forestal

AT17

Cadea monte-industria e emprego
forestal

30

III.2.2.2
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DIRECTRIZ
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39

39

39

39

39

39

39

AT
(bloque)

AT (denominación)

AT17

Cadea monte-industria e emprego
forestal

AT17

Cadea monte-industria e emprego
forestal

AT17

Cadea monte-industria e emprego
forestal

AT17

AT17

Cadea monte-industria e emprego
forestal

Cadea monte-industria e emprego
forestal

AT17

Cadea monte-industria e emprego
forestal

AT17

Cadea monte-industria e emprego
forestal

BORRADOR 1ª REVISIÓN DO PFG

COD.
PREGUNTA

DIRECTRIZ-PREGUNTA

EIXE

PROGRAMA

MEDIDA

17.9.2

O establecemento dun plan periódico de actuación fronte ás pragas e
enfermidades do eucalipto
Pregunta: medida importante para mellora da competitividade das empresas de
1ª transformación da madeira (pasta e papel)

II

II.2

II.2.1

Programa de saúde e vitalidade forestal

17.9.2

O establecemento dun plan periódico de actuación fronte ás pragas e
enfermidades do eucalipto
Pregunta: medida importante para mellora da competitividade das empresas de
1ª transformación da madeira (pasta e papel)

II

II.2

II.2.1

Programa de saúde e vitalidade forestal

17.9.2

O establecemento dun plan periódico de actuación fronte ás pragas e
enfermidades do eucalipto
Pregunta: medida importante para mellora da competitividade das empresas de
1ª transformación da madeira (pasta e papel)

II

II.2

II.2.2

Posta en valor da rede galega de seguimento de
danos nos bosques

17.9.3

A información e transferenza de coñecemento científico-tecnolóxico para a
innovación e mellora tecnolóxica das empresas nas áreas que máis afecta á
competitividade do sector
Pregunta: medida importante para mellorar a competitividade das empresas de
1ª transformación da madeira (pasta de papel).

17.9.4

O establecemento dun Plan específico de fomento do uso en repoblación de E.
globulus en áreas estacionalmente tradicionais desta especie, en detrimento de
E. nitens (debativo en acta do 21/10)
Pregunta: medida importante para mellora da competitividade das empresas de
1ª transformación da madeira (pasta de papel)

I

I.1

I.1.3

Medidas de regulación das plantacións de
eucaliptos

17.9.4

A mellora da información e estatística forestal referida a distinta áreas
xeográficas sobre repoboacións, superficies e existencias de Eucalyptus spp.,
distinguindo as principais especies existentes
Pregunta: medida importante para mellora da competitividade das empresas de
1ª transformación da madeira (pasta e papel)

IV

IV.1

IV.1.1

Programa galego de información e estatísticas
forestais

17.17.6

Relanzamento do financiamento público e actuacións de I+D en mellora xenética
e silvícola referida ao eucalipto (debatido en acta do 21/10)Pregunta: medida
importante para mellorar a competitividade das empresas de 1ª transformación
da madeira (pasta de papel)

I

I.3

I.3.1

Plan de conservación e mellora xenética forestal

Mellorar a competitividade das industrias de segunda transformación da
madeira, en particular a carpintaría e moble, freando a progresiva baixa na súa
facturación
Pregunta: obxectivo de base da revisión do PFG o freo da progresiva baixada de
facturación da industria galega de 2ª transformación, en particular carpintaría e
moble.

40

AT17

Cadea monte-industria e emprego
forestal

17.10.0

40

AT17

Cadea monte-industria e emprego
forestal

17.11.1

40

AT17

Cadea monte-industria e emprego
forestal

17.11.3

O fomento do consumo de produtos fabricados a partir da madeira
Pregunta: medida importante para mellorar a competitividade das empresas de
2ª e sucesivas transformacións da madeira
A mellora da formación profesional no ámbito das industrias de carpintería e
moble

31

MEDIDA (texto)

SUBMEDIDA

II.2.1.3

Liñas de acción consideradas que a súa execución pertence a outro ámbito de actuación

Liñas de acción consideradas que a súa execución pertence a outro ámbito de actuación

IV

IV.2

IV.2.1

Programa galego para divulgación e
comunicación da cultura forestal

IV

IV.3

IV.3.1

Fomento da educación regulada en materia
forestal

IV.1.1.1
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40

40

40

40

41

41

41

41

41

41

AT
(bloque)

AT17

AT17

AT17

AT (denominación)

Cadea monte-industria e emprego
forestal

Cadea monte-industria e emprego
forestal

Cadea monte-industria e emprego
forestal

AT17

Cadea monte-industria e emprego
forestal

AT17

Cadea monte-industria e emprego
forestal

AT17

Cadea monte-industria e emprego
forestal

AT17

Cadea monte-industria e emprego
forestal

AT17

Cadea monte-industria e emprego
forestal

AT17

Cadea monte-industria e emprego
forestal

AT17

Cadea monte-industria e emprego
forestal

COD.
PREGUNTA

BORRADOR 1ª REVISIÓN DO PFG
DIRECTRIZ-PREGUNTA

EIXE

PROGRAMA

MEDIDA

MEDIDA (texto)

SUBMEDIDA

17.11.2

O establecemento dun Plan estratéxico de fomento da industria da carpintería e
moble en Galicia, baseado no formación no ámbito do deseño e na creación e
Liñas de acción consideradas que a súa execución pertence a outro ámbito de actuación
comercialización de novos produtos mediante diversificación
Pregunta: medida importante para mellorar a competitividade das empresas de
2ª e sucesivas transformacións da madeira

17.11.3

O establecemento dun plan estratéxico de fomento da industria da carpintería e
moble en Galicia, baseado no formación no ámbito do deseño e na creación e
comercialización de novos produtos mediante diversificación
Liñas de acción consideradas que a súa execución pertence a outro ámbito de actuación
Pregunta: medida importante para mellorar a competitividade das empresas de
2ª e sucesivas transformacións da madeira.

17.11.4

O fomento dunha maior interrelación entre a 1ª e 2ª transformación da madeira
en Galicia (pasta de papel con papel e cartón, aserrío e taboleiro con carpintaría
e mobiliario)
Liñas de acción consideradas que a súa execución pertence a outro ámbito de actuación
Pregunta: medida importante para mellorar a competitividade das empresas de
2ª e sucesivas transformacións da madeira.

17.11.5

O apoio dende a Administración autonómica a calquera iniciativa que permita a
2ª transformación da pasta de papel producida en Galicia en produtos baseados
nela, tales como papeis de impresión, papeis tissue, envases ou embalaxes e
Liñas de acción consideradas que a súa execución pertence a outro ámbito de actuación
papel
Pregunta: medida importante para mellorar a competitividade das empresas de
2ª e sucesivas transformacións da madeira.

7.7.1

O aproveitamento enerxético da biomasa forestal é unha oportunidade para o
sector forestal
Pregunta: a biomasa representa una oportunidade de negocio para o sector, os
profesionais forestais e as súas industrias ou, por el contrario, é unha ameaza

I

I.2

I.2.2

Programa estratéxico para fomento da biomasa
forestal

7.7.1

O aproveitamento enerxético da biomasa forestal é unha oportunidade para o
sector forestal
Pregunta: a biomasa representa una oportunidade de negocio para o sector, os
profesionais forestais e as súas industrias ou, por el contrario, é unha ameaza

I

I.2

I.2.3

Directrices para a elaboración e aprobación de
plans de aproveitamento de biomasa forestal
con fins enerxéticos

7.7.1

O aproveitamento enerxético da biomasa forestal é unha oportunidade para o
sector forestal
Pregunta: a biomasa representa una oportunidade de negocio para o sector, os
profesionais forestais e as súas industrias ou, por el contrario, é unha ameaza

I

I.2

I.2.4

Desenvolvemento normativo da xestión e do
aproveitamento de biomasa forestal en Galicia

7.10.1

Fomentar unha xestión activa das frondosas caducifolias mediante esquemas
silvícolas que permitan producir tanto leñas, nas cortas de mellora, como
madeira de calidad a medio prazo
Pregunta: medida importante para mellorar o incremento de produción de
biomasa

I

I.2

I.2.2

Programa estratéxico para fomento da biomasa
forestal

7.10.2

Fomentar o aproveitamento sustentable de restos de corta como forma de
biomasa industrial
Pregunta: medida importante para mellorar o incremento de produción de
biomasa

I

I.2

I.2.2

Programa estratéxico para fomento da biomasa
forestal

7.11.1

Pero cunha obrigatoriedade de que, como mínimo, o 30-40% destes restos
queden no monte triturados
Pregunta: medida de racionalización do aproveitamento sostible da biomasa, no
sentido de límites ao aproveitamento

I

I.2

I.2.2

Programa estratéxico para fomento da biomasa
forestal

32

DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN FORESTAL

1ª REVISIÓN DEL PLAN FORESTAL DE GALICIA

DIRECTRIZ
PÁX.

AT
(bloque)

42

AT17

Cadea monte-industria e emprego
forestal

7.12.1

42

AT17

Cadea monte-industria e emprego
forestal

7.12.2

42

AT17

Cadea monte-industria e emprego
forestal

7.12.3

42

AT17

Cadea monte-industria e emprego
forestal

7.12.4

42

AT17

Cadea monte-industria e emprego
forestal

7.12.5

42

AT17

Cadea monte-industria e emprego
forestal

7.12.6

42

AT17

Cadea monte-industria e emprego
forestal

17.12.1

42

43

43

43

AT17

AT17

AT17

AT17

AT (denominación)

Cadea monte-industria e emprego
forestal

Cadea monte-industria e emprego
forestal

Cadea monte-industria e emprego
forestal

Cadea monte-industria e emprego
forestal

COD.
PREGUNTA

BORRADOR 1ª REVISIÓN DO PFG
DIRECTRIZ-PREGUNTA

Pélets de madeira para uso doméstico
Pregunta: necesidade de potenciar a produción dos seguintes biocombustibles
sólidos derivados da madeira ou produtos derivados de biomasa
Astela para uso enerxético domésticoPregunta: necesidade de potenciar a
produción dos seguintes biocombustibles sólidos derivados da madeira ou
produtos derivados de biomasa
Leñas
Pregunta: necesidade de potenciar a produción dos seguintes biocombustibles
sólidos derivados da madeira ou produtos derivados de biomasa
Pélets madeira para uso industrial
Pregunta: necesidade de potenciar a produción dos seguintes biocombustibles
sólidos derivados da madeira ou produtos derivados de biomasa
Abonos e compost
Pregunta: necesidade de potenciar a produción dos seguintes biocombustibles
sólidos derivados da madeira ou produtos derivados de biomasa
Astela para uso enerxético industrial
Pregunta: necesidade de potenciar a produción dos seguintes biocombustibles
sólidos derivados da madeira ou produtos derivados de biomasa
Redución das barreiras administrativas e regulatorias en relación ao vertido de
enerxía a rede e, particularmente, en canto ao autoconsumo enerxético
Pregunta: medida importante para mellorar a competitividade das empresas de
produción, xestión e comercialización de biomasa forestal.

EIXE

PROGRAMA

MEDIDA

MEDIDA (texto)

I

I.2

I.2.2

Programa estratéxico para fomento da biomasa
forestal

I

I.2

I.2.2

Programa estratéxico para fomento da biomasa
forestal

I

I.2

I.2.2

Programa estratéxico para fomento da biomasa
forestal

I

I.2

I.2.2

Programa estratéxico para fomento da biomasa
forestal

I

I.2

I.2.2

Programa estratéxico para fomento da biomasa
forestal

I

I.2

I.2.2

Programa estratéxico para fomento da biomasa
forestal

Liñas de acción consideradas que a súa execución pertence a outro ámbito de actuación

17.12.2

Impulso decidido, por parte da Admón. autonómica e as Admón. provinciais e
locais, do emprego da biomasa como fonte de enerxía nas súas distintas
variantes
Pregunta: medida importante para mellorar a competitividade das empresas de
produción, xestión e comercialización de biomasa forestal

I

I.2

I.2.2

Programa estratéxico para fomento da biomasa
forestal

17.6.1

A colaboración activa entre a administracións públicas, as empresas
transformadoras e os propietarios forestais para o desenvolvemento estratéxico
da cadea da madeira
Pregunta: medida importante encamiñada á colaboración e á visibilidade a nivel
social de todas as industrias relacionadas coa cadea específica de madeira

IV

IV.3

IV.3.2

Iniciativa de extensión forestal en Galicia

17.6.1

A colaboración activa entre a administracións públicas, as empresas
transformadoras e os propietarios forestais para o desenvolvemento estratéxico
da cadea da madeira
Pregunta: medida importante encamiñada á colaboración e á visibilidade a nivel
social de todas as industrias relacionadas coa cadea específica de madeira

IV

IV.4

IV.4.1

Promoción da investigación, innovación e
desenvolvemento tecnolóxico en Galicia

17.6.1

A colaboración activa entre a administracións públicas, as empresas
transformadoras e os propietarios forestais para o desenvolvemento estratéxico
da cadea da madeira
Pregunta: medida importante encamiñada á colaboración e á visibilidade a nivel
social de todas as industrias relacionadas coa cadea específica de madeira

V

V.3

V.3.4

Coordinación administrativa, institucional e
sectorial

33

SUBMEDIDA

V.3.4.1
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DIRECTRIZ
PÁX.

43

43

43

43

43

44

44

44

44

AT
(bloque)

AT17

AT (denominación)

Cadea monte-industria e emprego
forestal

AT17

Cadea monte-industria e emprego
forestal

AT17

Cadea monte-industria e emprego
forestal

AT17

Cadea monte-industria e emprego
forestal

AT17

Cadea monte-industria e emprego
forestal

AT18

AT18

AT18

AT18

Bioeconomía ou economía hipocarbónica

Bioeconomía ou economía hipocarbónica

Bioeconomía ou economía hipocarbónica

Bioeconomía ou economía hipocarbónica

BORRADOR 1ª REVISIÓN DO PFG

COD.
PREGUNTA

DIRECTRIZ-PREGUNTA

EIXE

PROGRAMA

MEDIDA

17.6.1

A colaboración activa entre a administracións públicas, as empresas
transformadoras e os propietarios forestais para o desenvolvemento estratéxico
da cadea da madeira
Pregunta: medida importante encamiñada á colaboración e á visibilidade a nivel
social de todas as industrias relacionadas coa cadea específica de madeira

V

V.3

V.3.4

17.6.1

O mantemento, mediante medidas activas, do carácter da industria
transformadora como un dos principais dinamizadores do desenvolvemento
rural en Galicia, dada a súa presenza en toda a xeografía galega
Liñas de acción consideradas que a súa execución pertence a outro ámbito de actuación
Pregunta: medida importante encamiñada á colaboración e á visibilidade a nivel
social de todas as industrias relacionadas coa cadea específica de madeira.

17.6.3

A promoción dun plan de comunicación integral para acadar unha maior
dinamización da demanda dos produtos galegos de madeira
Pregunta: medida importante encamiñada á colaboración e á visibilidade a nivel
social de todas as industrias relacionadas coa cadea específica de madeira

IV

IV.2

IV.2.1

Programa galego para divulgación e
comunicación da cultura forestal

17.6.4

Programa específico de visitas de colexios a industrias dos produtos do monte,
tanto na súa elaboración como transformación
Pregunta: medida importante encamiñada á colaboración e á visibilidade a nivel
social de todas as industrias relacionadas coa cadea específica de madeira

IV

IV.2

IV.2.2

Rede galega de centros de interpretación,
divulgación e concienciación forestal.

17.6.4

Programa específico de visitas de colexios a industrias dos produtos do monte,
tanto na súa elaboración como transformación
Pregunta: medida importante encamiñada á colaboración e á visibilidade a nivel
social de todas as industrias relacionadas coa cadea específica de madeira

IV

IV.3

IV.3.1

Fomento da educación regulada en materia
forestal

18.1.1

O PFG debe establecer unhas bases que faciliten a adaptación da industria
forestal ao novo escenario da bioeconomía
Pregunta: está de acordo con que as directrices de revisión do PFG deben
considerar a necesidade de adaptación da industria forestal a un novo escenario
nun ámbito de potenciación da bioeconomía

I

I.2

I.2.2

Programa estratéxico para fomento da biomasa
forestal

18.1.1

O PFG debe establecer unhas bases que faciliten a adaptación da industria
forestal ao novo escenario da bioeconomíaPregunta: está de acordo con que as
directrices de revisión do PFG deben considerar a necesidade de adaptación da
industria forestal a un novo escenario nun ámbito de potenciación da
bioeconomía

I

I.2

I.2.3

Directrices para a elaboración e aprobación de
plans de aproveitamento de biomasa forestal
con fins enerxéticos

18.1.1

O PFG debe establecer unhas bases que faciliten a adaptación da industria
forestal ao novo escenario da bioeconomía
Pregunta: está de acordo con que as directrices de revisión do PFG deben
considerar a necesidade de adaptación da industria forestal a un novo escenario
nun ámbito de potenciación da bioeconomía

I

I.2

I.2.4

Desenvolvemento normativo da xestión e do
aproveitamento de biomasa forestal en Galicia

18.1.0

O PFG debe establecer unhas bases que faciliten a adaptación da industria
forestal ao novo escenario da bioeconomía
Pregunta: está de acordo con que as directrices de revisión do PFG deben
considerar a necesidade de adaptación da industria forestal a un novo escenario
nun ámbito de potenciación da bioeconomía

III

III.1

III.1.1

Incremento da produción e mellora da
produtividade forestal

34

MEDIDA (texto)

SUBMEDIDA

Coordinación administrativa, institucional e
sectorial

V.3.4.2
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DIRECTRIZ
PÁX.

44

AT
(bloque)

AT18

AT (denominación)

Bioeconomía ou economía hipocarbónica

BORRADOR 1ª REVISIÓN DO PFG

COD.
PREGUNTA

DIRECTRIZ-PREGUNTA

EIXE

PROGRAMA

MEDIDA

18.1.0

O PFG debe establecer unhas bases que faciliten a adaptación da industria
forestal ao novo escenario da bioeconomía
Pregunta: está de acordo con que as directrices de revisión do PFG deben
considerar a necesidade de adaptación da industria forestal a un novo escenario
nun ámbito de potenciación da bioeconomía

III

III.1

III.1.2

Medidas de apoio para procurar unha xestión
forestal activa profesionalizada

O PFG debe establecer unhas bases que faciliten a adaptación da industria
forestal ao novo escenario da bioeconomía
Pregunta: está de acordo con que as directrices de revisión do PFG deben
considerar a necesidade de adaptación da industria forestal a un novo escenario
nun ámbito de potenciación da bioeconomía

V

V.1

V.1.1

Desenvolvemento da Lei 7/2012, do 28 de xuño,
de montes de Galicia

III

III.1

III.1.1

Incremento da produción e mellora da
produtividade forestal

III

III.1

III.1.2

Medidas de apoio para procurar unha xestión
forestal activa profesionalizada

I

I.2

I.2.2

Programa estratéxico para fomento da biomasa
forestal

I

I.2

I.2.3

Directrices para a elaboración e aprobación de
plans de aproveitamento de biomasa forestal
con fins enerxéticos

44

AT18

Bioeconomía ou economía hipocarbónica

18.1.0

44

AT18

Bioeconomía ou economía hipocarbónica

18.2.1

44

AT18

Bioeconomía ou economía hipocarbónica

18.2.1

44

AT18

Bioeconomía ou economía hipocarbónica

18.2.2

44

AT18

Bioeconomía ou economía hipocarbónica

18.2.2

44

AT18

Bioeconomía ou economía hipocarbónica

18.2.2

44

AT18

Bioeconomía ou economía hipocarbónica

18.2.2

44

AT18

Bioeconomía ou economía hipocarbónica

18.2.3

44

AT18

Bioeconomía ou economía hipocarbónica

18.2.3

44

AT18

Bioeconomía ou economía hipocarbónica

18.2.3

44

AT18

Bioeconomía ou economía hipocarbónica

18.2.3

Madeira técnica (taboleiros laminados e de última xeración)
Pregunta: importancia da actividade para a adaptación da industria forestal a un
novo escenario nun ámbito de potenciación da bioeconomía
Madeira técnica (taboleiros laminados e de última xeración)
Pregunta: importancia da actividade para a adaptación da industria forestal a un
novo escenario nun ámbito de potenciación da bioeconomía
Produtos biolóxicos
Pregunta: importancia da actividade para a adaptación da industria forestal a un
novo escenario nun ámbito de potenciación da bioeconomía
Produtos biolóxicos
Pregunta: importancia da actividade para a adaptación da industria forestal a un
novo escenario nun ámbito de potenciación da bioeconomía

MEDIDA (texto)

Produtos biolóxicos
Pregunta: importancia da actividade para a adaptación da industria forestal a un
novo escenario nun ámbito de potenciación da bioeconomía
Produtos biolóxicos
Pregunta: importancia da actividade para a adaptación da industria forestal a un
novo escenario nun ámbito de potenciación da bioeconomía
Biocombustibles
Pregunta: importancia da actividade para a adaptación da industria forestal a un
novo escenario nun ámbito de potenciación da bioeconomía

I

I.2

I.2.4

Desenvolvemento normativo da xestión e do
aproveitamento de biomasa forestal en Galicia

V

V.1

V.1.1

Desenvolvemento da Lei 7/2012, do 28 de xuño,
de montes de Galicia

I

I.2

I.2.2

Programa estratéxico para fomento da biomasa
forestal

Biocombustibles
Pregunta: importancia da actividade para a adaptación da industria forestal a un
novo escenario nun ámbito de potenciación da bioeconomía

I

I.2

I.2.3

Directrices para a elaboración e aprobación de
plans de aproveitamento de biomasa forestal
con fins enerxéticos

I

I.2

I.2.4

Desenvolvemento normativo da xestión e do
aproveitamento de biomasa forestal en Galicia

V

V.1

V.1.1

Desenvolvemento da Lei 7/2012, do 28 de xuño,
de montes de Galicia

Biocombustibles
Pregunta: importancia da actividade para a adaptación da industria forestal a un
novo escenario nun ámbito de potenciación da bioeconomía
Biocombustibles
Pregunta: importancia da actividade para a adaptación da industria forestal a un
novo escenario nun ámbito de potenciación da bioeconomía
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SUBMEDIDA

V.1.1.2

V.1.1.2

V.1.1.2
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DIRECTRIZ
PÁX.

44

AT
(bloque)

AT18

AT (denominación)

Bioeconomía ou economía hipocarbónica

COD.
PREGUNTA

18.3.0

45

AT18

Bioeconomía ou economía hipocarbónica

18.4.1

45

AT18

Bioeconomía ou economía hipocarbónica

18.4.2

45

AT18

Bioeconomía ou economía hipocarbónica

18.4.3

45

46

46

46

46

46

46

AT18

AT18

AT18

AT18

AT18

AT18

AT18

Bioeconomía ou economía hipocarbónica

Bioeconomía ou economía hipocarbónica

Bioeconomía ou economía hipocarbónica

Bioeconomía ou economía hipocarbónica

Bioeconomía ou economía hipocarbónica

Bioeconomía ou economía hipocarbónica

Bioeconomía ou economía hipocarbónica

BORRADOR 1ª REVISIÓN DO PFG
DIRECTRIZ-PREGUNTA

Débese fomentar dende a Administración a interrelación entre a industria
forestal tradicional e outros ámbitos industriais
Pregunta: está de acordo con que se debería potendiar dede a Admón.
Autonómica a interrelación entre a industria forestal tradicional e outros
ámbitos da actividade industrial (química, enerxética, mecánica, farmacéutica).
Plan de rehabilitación de vivendas vinculado ao uso de produtos de madeira
Pregunta: medida importante para fomentar cambios estruturais de adaptación
á bioeconomía
Melloras na innovación de produtos e na mellora enerxética de
procesosPregunta: medida importante para fomentar cambios estruturais de
adaptación á bioeconomía.
Potenciar a contribución de I+D+i galego aos cambios
Pregunta: medida importante para fomentar cambios estruturais de adaptación
á bioeconomía.

EIXE

PROGRAMA

MEDIDA

MEDIDA (texto)

Liñas de acción consideradas que a súa execución pertence a outro ámbito de actuación

Liñas de acción consideradas que a súa execución pertence a outro ámbito de actuación

Liñas de acción consideradas que a súa execución pertence a outro ámbito de actuación

Liñas de acción consideradas que a súa execución pertence a outro ámbito de actuación

18.5.0

Debe regularse e fomentarse a reutilización de residuos da industria como
emendantes e fertilizantes
Pregunta: esá de acordo con que se debe regular e fomentar a reutilización de
distintos residuos que se producen de xeito importante en Galicia como
enmendantes/fertilizantes nos ámbitos agrario e forestal (cinzas de biomasa,
concha de mexión, gallinaza, etc.).

18.6.1

Desenvolver métodos con base científica para informar a consumidores das
propiedades de produtos, nun marco de modo de vida saudable e sostible
Pregunta: medida de relevancia recollida na Estratexia europea da bioeconomía
para as directrices do PFG

I

I.2

I.2.1

Xestión forestal activa para o incremento da
capacidade de fixación de carbono e a
resiliencia das masas forestais ao cambio
climático

18.6.1

Desenvolver métodos con base científica para informar a consumidores das
propiedades de produtos, nun marco de modo de vida saudable e sostible
Pregunta: medida de relevancia recollida na Estratexia europea da bioeconomía
para as directrices do PFG

I

I.2

I.2.2

Programa estratéxico para fomento da biomasa
forestal

Sin DT

As iniciativas deben suponer unha reducción real do consumo de combustibles
fósiles
A bioeconomía considérase unha oportunidade, se ben deben terse en
consideración distintas precaucións no eido ambiental (debatido e aprobado en
acta de 21/10)

I

I.2

I.2.2

Programa estratéxico para fomento da biomasa
forestal

Sin DT

Deberán establecerse as necesarias limitacións ambientais
A bioeconomía considérase unha oportunidade, se ben deben terse en
consideración distintas precaucións no eido ambiental (debatido e aprobado en
acta de 21/10)

I

I.2

I.2.2

Programa estratéxico para fomento da biomasa
forestal

Sin DT

O balance enerxético debe ser positivo
A bioeconomía considérase unha oportunidade, se ben deben terse en
consideración distintas precaucións no eido ambiental (debatido e aprobado en
acta de 21/10)

I

I.2

I.2.2

Programa estratéxico para fomento da biomasa
forestal

Sin DT

As iniciativas deberán avaliarse mediante técnicas de análisis de ciclo de vida
A bioeconomía considérase unha oportunidade, se ben deben terse en
consideración distintas precaucións no eido ambiental (debatido e aprobado en
acta de 21/10)

I

I.2

I.2.2

Programa estratéxico para fomento da biomasa
forestal
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SUBMEDIDA

Liñas de acción consideradas que a súa execución pertence a outro ámbito de actuación
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DIRECTRIZ
PÁX.

AT
(bloque)

AT (denominación)

COD.
PREGUNTA

EIXE

PROGRAMA

MEDIDA

I

I.1

I.1.5

Medidas de fomento para favorecer a
multifuncionalidade en montes colectivos e
agrupados.

III

III.2

III.2.3

Plan de mobilización dos recursos forestais

I

I.1

I.1.5

Medidas de fomento para favorecer a
multifuncionalidade en montes colectivos e
agrupados.

III

III.2

III.2.3

Plan de mobilización dos recursos forestais

I

I.1

I.1.5

Medidas de fomento para favorecer a
multifuncionalidade en montes colectivos e
agrupados.

III

III.2

III.2.3

Plan de mobilización dos recursos forestais

I

I.1

I.1.5

Medidas de fomento para favorecer a
multifuncionalidade en montes colectivos e
agrupados.

III

III.2

III.2.3

Plan de mobilización dos recursos forestais

6.6.1

Imprescindible que se comprobe axeitadamente nas axudas ligadas a produción
gandeira en terreos forestais a demostración do acto de disposición (en caso de
CMVMC) ou contrato de arrendamentos ou asignación (en montes particulares)
que acredite a titularidade do aproveitamento por parte do beneficiario da
axuda (art. 57 do regulamento da lei de MVMCM) como ratificación de que as
parcelas está a disposición do solicitante (art. 15 do RD 1075/2014, que regula
as axudas directas da PAC)Pregunta: grao de "afinidade" coa afirmación anterior

I

I.1

I.1.5

Medidas de fomento para favorecer a
multifuncionalidade en montes colectivos e
agrupados.

6.6.1

Imprescindible que se comprobe axeitadamente nas axudas ligadas a produción
gandeira en terreos forestais a demostración do acto de disposición (en caso de
CMVMC) ou contrato de arrendamentos ou asignación (en montes particulares)
que acredite a titularidade do aproveitamento por parte do beneficiario da
axuda (art. 57 do regulamento da lei de MVMCM) como ratificación de que as
parcelas está a disposición do solicitante (art. 15 do RD 1075/2014, que regula
as axudas directas da PAC)
Pregunta: grao de "afinidade" coa afirmación anterior

III

III.2

III.2.3

Plan de mobilización dos recursos forestais

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

47

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

6.4.1

47

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

6.5.1

47

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

6.5.1

47

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

6.5.2

47

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

6.5.2

47

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

6.5.3

47

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

6.5.3

47

47

47

AT6

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

BORRADOR 1ª REVISIÓN DO PFG

6.4.1

DIRECTRIZ-PREGUNTA
Incrementar a superficie de pastos e forraxe en terreos forestais desarborados
até as 225.000 hectáreas
Pregunta: cal debería ser a superficie obxectivo de produción de pastos en
terreos forestais a fixar como directriz da revisión do PFG.
Incrementar a superficie de pastos e forraxe en terreos forestais desarborados
até as 225.000 hectáreas
Pregunta: cal debería ser a superficie obxectivo de produción de pastos en
terreos forestais a fixar como directriz da revisión do PFG.
Establecemento de modelos silvopascícolas
Pregunta: medida importante para incrementar a superficie de pastos en
terreos forestais
Establecemento de modelos silvopascícolas
Pregunta: medida importante para incrementar a superficie de pastos en
terreos forestais
Axuda á creación e mellora de pastizais en montes con IOXF ou plan silvopastoral
Pregunta: medida importante para incrementar a superficie de pastos en
terreos forestais
Axuda á creación e mellora de pastizais en montes con IOXF ou plan silvopastoral
Pregunta: medida importante para incrementar a superficie de pastos en
terreos forestais
Fomentar mediante axudas a produción extensiva de carne en terreos forestais
Pregunta: medida importante para incrementar a superficie de pastos en
terreos forestais
Fomentar mediante axudas a produción extensiva de carne en terreos forestais
Pregunta: medida importante para incrementar a superficie de pastos en
terreos forestais

37

MEDIDA (texto)

SUBMEDIDA

III.2.3.2

III.2.3.2

III.2.3.2

III.2.3.2

III.2.3.2

DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN FORESTAL

1ª REVISIÓN DEL PLAN FORESTAL DE GALICIA

DIRECTRIZ
PÁX.

47

47

47

48

48

48

48

AT
(bloque)

AT (denominación)

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

AT17

AT6

AT6

AT6

Cadea monte-industria e emprego
forestal

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

BORRADOR 1ª REVISIÓN DO PFG

COD.
PREGUNTA

DIRECTRIZ-PREGUNTA

EIXE

PROGRAMA

MEDIDA

6.1.1

Todas as superficies de pasto e forraxe en monte estarán no rexistro público de
terreos de pastoreo (art. 86 da Lei 7/2012 e Decreto 50/2014), dispoñendo
dunha capa gráfica SIX coa súa delimitación)
Pregunta: considera necesaria a afirmación anterior

I

I.1

I.1.5

Medidas de fomento para favorecer a
multifuncionalidade en montes colectivos e
agrupados.

6.1.1

Todas as superficies de pasto e forraxe en monte estarán no rexistro público de
terreos de pastoreo (art. 86 da Lei 7/2012 e Decreto 50/2014), dispoñendo
dunha capa gráfica SIX coa súa delimitación)
Pregunta: considera necesaria a afirmación anterior

III

III.2

III.2.3

Plan de mobilización dos recursos forestais

III.2.3.2

6.1.1

Todas as superficies de pasto e forraxe en monte estarán no rexistro público de
terreos de pastoreo (art. 86 da Lei 7/2012 e Decreto 50/2014), dispoñendo
dunha capa gráfica SIX coa súa delimitación)
Pregunta: considera necesaria a afirmación anterior

IV

IV.1

IV.1.1

Programa galego de información e estatísticas
forestais

IV.1.1.2

17.18.1

Fomentar dende a Admón. Tódalas iniciativas relacionadas coa recuperación e
conservación do patrimonio xenético das razas de gando vacún, cabalar, ovino
ou porcino, que se desenvolvan en terreos forestais, en colaboración co plan de
mellora das razas autóctonas
Pregunta: medida importante para mellorar a competitividade das empresas de
produción e comercialización de carne en réxime de gandería extensiva en
terreo forestal

17.18.2

Fomento por parte da Admón. de calquera iniciativa de creación de empresas ou
asociacionismo relacionado cos sistemas de produción de carne en terreo
forestal, particularmente no seo das comunidades de MVMC
Pregunta: medida importante para mellorar a competitividade das empresas de
produción e comercialización de carne en réxime de gandería extensiva en
terreo forestal.

III

III.1

III.1.3

Fomento de sociedades de propietarios
particulares para unha xestión conxunta de
montes.

17.18.2

Fomento por parte da Admón. de calquera iniciativa de creación de empresas ou
asociacionismo relacionado cos sistemas de produción de carne en terreo
forestal, particularmente no seo das comunidades de MVMC
Pregunta: medida importante para mellorar a competitividade das empresas de
produción e comercialización de carne en réxime de gandería extensiva en
terreo forestal.

III

III.2

III.2.3

Plan de mobilización dos recursos forestais

17.18.3

Axudas públicas para implantación e mantemento de pastizais en terreo
forestal, previa inclusión no Rexistro público de terreos forestais de pastoreo
Pregunta: medida importante para mellorar a competitividade das empresas de
produción e comercialización de carne en réxime de gandería extensiva en
terreo forestal

I

I.1

I.1.5

Medidas de fomento para favorecer a
multifuncionalidade en montes colectivos e
agrupados.

Axudas públicas para implantación e mantemento de pastizais en terreo
forestal, previa inclusión no Rexistro público de terreos forestais de pastoreo
Pregunta: medida importante para mellorar a competitividade das empresas de
produción e comercialización de carne en réxime de gandería extensiva en
terreo forestal

III

III.2

III.2.3

Plan de mobilización dos recursos forestais

Incrementar a produción de castaña
Pregunta: considera que é necesario incrementar a actual producción de
castaña en Galicia.

I

I.1

I.1.1

Medidas de fomento de actuacións de
repoboación e rexeneración natural de
frondosas autóctonas

48

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

17.18.3

49

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

6.7.1

38

MEDIDA (texto)

SUBMEDIDA

Liñas de acción consideradas que a súa execución pertence a outro ámbito de actuación

III.2.3.2

III.2.3.2

DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN FORESTAL

1ª REVISIÓN DEL PLAN FORESTAL DE GALICIA

DIRECTRIZ
PÁX.

AT
(bloque)

49

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

6.7.1

49

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

6.7.1

49

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

6.7.2

49

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

6.7.2

49

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

6.7.2

49

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

6.7.3

49

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

6.7.3

49

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

6.7.4

49

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

6.7.4

49

49

49

49

AT6

AT (denominación)

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

COD.
PREGUNTA

BORRADOR 1ª REVISIÓN DO PFG
DIRECTRIZ-PREGUNTA

EIXE

PROGRAMA

MEDIDA

I

I.1

I.1.5

Medidas de fomento para favorecer a
multifuncionalidade en montes colectivos e
agrupados.

I

I.3

I.3.1

Plan de conservación e mellora xenética forestal

I

I.3

I.3.1

Plan de conservación e mellora xenética forestal

II

II.2

II.2.1

Programa de saúde e vitalidade forestal

II.2.1.2

II

II.2

II.2.1

Programa de saúde e vitalidade forestal

II.2.1.3

I

I.1

I.1.1

I

I.1

I.1.5

I

I.1

I.1.5

I

I.3

I.3.1

Plan de conservación e mellora xenética forestal

6.7.5

Mellorar na identificación dos produtores e ofertar charlas divulgativas e cursos
sobre as posibilidades de comercialización e a existencia dunha identificación
xeográfica protexida e da agricultura ecolóxica
Pregunta: se considera necesario incrementar a actual produción de castaña en
Galicia, citar medidas importantes para ese incremento.

IV

IV.3

IV.3.3

Profesionalización de propietarios/ xestores de
montes.

6.7.5

Mellorar na identificación dos produtores e ofertar charlas divulgativas e cursos
sobre as posibilidades de comercialización e a existencia dunha identificación
xeográfica protexida e da agricultura ecolóxica
Pregunta: se considera necesario incrementar a actual produción de castaña en
Galicia, citar medidas importantes para ese incremento.

V

V.3

V.3.4

Coordinación administrativa, institucional e
sectorial

6.8.1

Incrementar a calidade da castaña producida
Pregunta: considera necesario incrementar a calidade de castaña producida,
considerando parámetros como o sabor, tabicado, calibre, facilidade de pelado
oou variedades de produción temperá e a serodia.

I

I.1

I.1.1

Medidas de fomento de actuacións de
repoboación e rexeneración natural de
frondosas autóctonas

6.8.1

Incrementar a calidade da castaña producida
Pregunta: considera necesario incrementar a calidade de castaña producida,
considerando parámetros como o sabor, tabicado, calibre, facilidade de pelado
oou variedades de produción temperá e a serodia.

I

I.1

I.1.5

Medidas de fomento para favorecer a
multifuncionalidade en montes colectivos e
agrupados.

Incrementar a produción de castaña
Pregunta: considera que é necesario incrementar a actual producción de
castaña en Galicia.
Incrementar a produción de castaña
Pregunta: considera que é necesario incrementar a actual producción de
castaña en Galicia.
Medidas de control sanitario priorizando a loita contra perforadores da castaña
e avispiña dos brotes. Control de cancro mediante cepas
hipovirulentasPregunta: medida importante para aumentar a produción de
castaña en Galicia
Medidas de control sanitario priorizando a loita contra perforadores da castaña
e avispiña dos brotes. Control de cancro mediante cepas hipovirulentas
Pregunta: medida importante para aumentar a produción de castaña en Galicia.
Medidas de control sanitario priorizando a loita contra perforadores da castaña
e avispiña dos brotes. Control de cancro mediante cepas hipovirulentas
Pregunta: medida importante para aumentar a produción de castaña en Galicia
Axudas para a restauración e posta de produción de soutos vellos e creación de
novos soutos
Pregunta: medida importante para aumentar a produción de castaña
Axudas para a restauración e posta de produción de soutos vellos e creación de
novos soutos
Pregunta: medida importante para aumentar a produción de castaña
Melloras nas técnicas de establecemento de novas plantacións de castiñeiro e
control do enxertado mediante a certificación da variedade de púas
Pregunta: medida importante para aumentar a produción de castaña
Melloras nas técnicas de establecemento de novas plantacións de castiñeiro e
control do enxertado mediante a certificación da variedade de púas
Pregunta: medida importante para aumentar a produción de castaña

39

MEDIDA (texto)

SUBMEDIDA

Medidas de fomento de actuacións de
repoboación e rexeneración natural de
frondosas autóctonas
Medidas de fomento para favorecer a
multifuncionalidade en montes colectivos e
agrupados.
Medidas de fomento para favorecer a
multifuncionalidade en montes colectivos e
agrupados.

V.3.4.2

DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN FORESTAL

1ª REVISIÓN DEL PLAN FORESTAL DE GALICIA

DIRECTRIZ
PÁX.

AT
(bloque)

AT (denominación)

COD.
PREGUNTA

49

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

49

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

6.8.2

49

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

6.8.2

49

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

6.8.2

49

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

6.8.3

49

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

6.8.4

49

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

6.8.4

49

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

6.8.4

50

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

17.16.1

50

50

50

AT6

AT6

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

6.8.1

BORRADOR 1ª REVISIÓN DO PFG
DIRECTRIZ-PREGUNTA

Incrementar a calidade da castaña producida
Pregunta: considera necesario incrementar a calidade de castaña producida,
considerando parámetros como o sabor, tabicado, calibre, facilidade de pelado
oou variedades de produción temperá e a serodia.
Tratamentos culturais e sanitarios do souto que aseguren a produción de
castaña de bo calibre e non afectada por defoliadores
Pregunta: medida importante para aumentar a calidade da castaña producida
Tratamentos culturais e sanitarios do souto que aseguren a produción de
castaña de bo calibre e non afectada por defoliadores
Pregunta: medida importante para aumentar a calidade da castaña producida
Tratamentos culturais e sanitarios do souto que aseguren a produción de
castaña de bo calibre e non afectada por defoliadores
Pregunta: medida importante para aumentar a calidade da castaña producida
Mellorar a transferencia de tecnoloxía entre o sistema de I+D galego e os
viveristas que producen planta de castiñeiro
Pregunta: medida importante para aumentar a calidade da castaña producida
Priorización das variedades de mellor aptitude respecto ás características
indicadas
Pregunta: medida importante para aumentar a calidade da castaña producida
Priorización das variedades de mellor aptitude respecto ás características
indicadas
Pregunta: medida importante para aumentar a calidade da castaña producida
Priorización das variedades de mellor aptitude respecto ás características
indicadas
Pregunta: medida importante para aumentar a calidade da castaña producida
Medidas de fomento das inversións dentro da industria transformadora e de
busca de novos produtos baseados na castañaPregunta: medida importante
para mellorar a competitividade das empresas de produción, comercialización e
transformación de castaña.

EIXE

PROGRAMA

MEDIDA

MEDIDA (texto)

I

I.3

I.3.1

Plan de conservación e mellora xenética forestal

I

I.1

I.1.1

I

I.1

I.1.5

I

I.3

I.3.1

Plan de conservación e mellora xenética forestal

I

I.3

I.3.1

Plan de conservación e mellora xenética forestal

I

I.1

I.1.1

I

I.1

I.1.5

I

I.3

I.3.1

Plan de conservación e mellora xenética forestal

V

V.3

V.3.4

Coordinación administrativa, institucional e
sectorial

SUBMEDIDA

Medidas de fomento de actuacións de
repoboación e rexeneración natural de
frondosas autóctonas
Medidas de fomento para favorecer a
multifuncionalidade en montes colectivos e
agrupados.

Medidas de fomento de actuacións de
repoboación e rexeneración natural de
frondosas autóctonas
Medidas de fomento para favorecer a
multifuncionalidade en montes colectivos e
agrupados.

17.16.2

Control da comercialización dunha proporción importante de castaña comprada
a través de intermediarios estranxeiros e que non se declara, ou a venda de
produto sen declarar por operadores situados fora da cadea
Liñas de acción consideradas que a súa execución pertence a outro ámbito de actuación
Pregunta: medida importante para mellorar a competitividade das empresas de
produción, comercialización e transformación de castaña.

17.16.3

Fomentar a organización do sector a efectos de producir unha concentración da
oferta en organizacións de produtores que poidan operar en mellores
condicións de oferta/negociación no mercado
Pregunta: medida importante para mellorar a competitividade das empresas de
produción, comercialización e transformación de castaña

III

III.1

III.1.2

Medidas de apoio para procurar unha xestión
forestal activa profesionalizada

17.16.3

Fomentar a organización do sector a efectos de producir unha concentración da
oferta en organizacións de produtores que poidan operar en mellores
condicións de oferta/negociación no mercado
Pregunta: medida importante para mellorar a competitividade das empresas de
produción, comercialización e transformación de castaña

III

III.1

III.1.3

Fomento de sociedades de propietarios
particulares para unha xestión conxunta de
montes.

40

V.3.4.2

DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN FORESTAL

1ª REVISIÓN DEL PLAN FORESTAL DE GALICIA

DIRECTRIZ
PÁX.

50

50

AT
(bloque)

AT6

AT6

AT (denominación)

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

COD.
PREGUNTA

DIRECTRIZ-PREGUNTA

17.16.3

Fomentar a organización do sector a efectos de producir unha concentración da
oferta en organizacións de produtores que poidan operar en mellores
condicións de oferta/negociación no mercado
Pregunta: medida importante para mellorar a competitividade das empresas de
produción, comercialización e transformación de castaña

III

III.1

III.1.4

Promoción de asociacións de propietarios que
propicien a concentración da propiedade, a
produción e comercialización agrupada de
produtos forestais

17.16.3

Fomentar a organización do sector a efectos de producir unha concentración da
oferta en organizacións de produtores que poidan operar en mellores
condicións de oferta/negociación no mercado
Pregunta: medida importante para mellorar a competitividade das empresas de
produción, comercialización e transformación de castaña

III

III.2

III.2.3

Plan de mobilización dos recursos forestais

III.2.3.1

Promover por parte das Administracións. Públicas mercados máis formais para a
comercialización da castaña, poñendo en valor as cualidades da producida en
Galicia e dos seus produtos derivados
Pregunta: medida importante para mellorar a competitividade das empresas de
produción, comercialización e transformación de castaña.

V

V.3

V.3.4

Coordinación administrativa, institucional e
sectorial

V.3.4.2

I

I.1

I.1.5

Medidas de fomento para favorecer a
multifuncionalidade en montes colectivos e
agrupados.

I

I.3

I.3.1

Plan de conservación e mellora xenética forestal

6.9.2

O fomento de traballos de I+D+i á fin de incorporar a produción micolóxica na
silvicultura
Pregunta: de manifestar que é necesario incrementar a actual tasa de recollida
de cogomelos en Galicia, indicar a importancia das seguintes medidas para ese
incremento.

I

I.3

I.3.1

Plan de conservación e mellora xenética forestal

6.9.2

O fomento de traballos de I+D+i á fin de incorporar a produción micolóxica na
silvicultura
Pregunta:de manifestar que é necesario incrementar a actual tasa de recollida
de cogomelos en Galicia, indicar a importancia das seguintes medidas para ese
incremento.

III

III.2

III.2.3

Plan de mobilización dos recursos forestais

6.9.2

O fomento de traballos de I+D+i á fin de incorporar a produción micolóxica na
silvicultura
Pregunta:de manifestar que é necesario incrementar a actual tasa de recollida
de cogomelos en Galicia, indicar a importancia das seguintes medidas para ese
incremento.

IV

IV.4

IV.4.1

Promoción da investigación, innovación e
desenvolvemento tecnolóxico en Galicia

6.9.2

O fomento de traballos de I+D+i á fin de incorporar a produción micolóxica na
silvicultura
Pregunta:de manifestar que é necesario incrementar a actual tasa de recollida
de cogomelos en Galicia, indicar a importancia das seguintes medidas para ese
incremento.

IV

IV.4

IV.4.2

Innovación e emprendemento verde.

6.9.3

A ampliación do número de especies comercializadas mediante cursos de
formación
Pregunta: de manifestar que é necesario incrementar a actual tasa de recollida
de cogomelos en Galicia, indicar a importancia das seguintes medidas para ese
incremento.

I

I.3

I.3.1

Plan de conservación e mellora xenética forestal

50

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

17.16.4

51

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

6.9.1

51

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

6.9.1

51

51

51

51

51

AT6

AT6

AT6

AT6

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

BORRADOR 1ª REVISIÓN DO PFG

Incrementar a taxa de recollida de cogomelos
Pregunta: considera que é necesario incrementar a actual tasa de recollida de
cogomelos en Galicia.
Incrementar a taxa de recollida de cogomelos
Pregunta: considera que é necesario incrementar a actual tasa de recollida de
cogomelos en Galicia.
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EIXE

PROGRAMA

MEDIDA

MEDIDA (texto)

SUBMEDIDA

III.2.3.1

DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN FORESTAL

1ª REVISIÓN DEL PLAN FORESTAL DE GALICIA

DIRECTRIZ
PÁX.

51

51

51

51

51

51

AT
(bloque)

AT6

AT6

AT6

AT (denominación)

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

BORRADOR 1ª REVISIÓN DO PFG

COD.
PREGUNTA

DIRECTRIZ-PREGUNTA

EIXE

PROGRAMA

MEDIDA

6.9.3

A ampliación do número de especies comercializadas mediante cursos de
formaciónPregunta: de manifestar que é necesario incrementar a actual tasa de
recollida de cogomelos en Galicia, indicar a importancia das seguintes medidas
para ese incremento.

IV

IV.3

IV.3.2

Iniciativa de extensión forestal en Galicia

6.9.3

A ampliación do número de especies comercializadas mediante cursos de
formación
Pregunta: de manifestar que é necesario incrementar a actual tasa de recollida
de cogomelos en Galicia, indicar a importancia das seguintes medidas para ese
incremento.

IV

IV.3

IV.3.3

Profesionalización de propietarios/ xestores de
montes.

6.9.3

A ampliación do número de especies comercializadas mediante cursos de
formación
Pregunta: de manifestar que é necesario incrementar a actual tasa de recollida
de cogomelos en Galicia, indicar a importancia das seguintes medidas para ese
incremento.

V

V.3

V.3.3

Organización e estrutura administrativa

V.3.3.2

6.9.3

A ampliación do número de especies comercializadas mediante cursos de
formación
Pregunta: de manifestar que é necesario incrementar a actual tasa de recollida
de cogomelos en Galicia, indicar a importancia das seguintes medidas para ese
incremento.

V

V.3

V.3.3

Organización e estrutura administrativa

V.3.3.3

6.9.4

Actuacións de desbroces e coidados silvícolas nos montes produtores
Pregunta: de manifestar que é necesario incrementar a actual tasa de recollida
de cogomelos en Galicia, indicar a importancia das seguintes medidas para ese
incremento.

I

I.1

I.1.1

Medidas de fomento de actuacións de
repoboación e rexeneración natural de
frondosas autóctonas

6.9.4

Actuacións de desbroces e coidados silvícolas nos montes produtores
Pregunta: de manifestar que é necesario incrementar a actual tasa de recollida
de cogomelos en Galicia, indicar a importancia das seguintes medidas para ese
incremento.

I

I.1

I.1.5

Medidas de fomento para favorecer a
multifuncionalidade en montes colectivos e
agrupados.

En MVMC, fomentar a concienciación dos comuneiros sobre a importancia
económica do recurso
Pregunta: de manifestar que é necesario incrementar a actual tasa de recollida
de cogomelos en Galicia, indicar a importancia das seguintes medidas para ese
incremento.

IV

IV.3

IV.3.3

Profesionalización de propietarios/ xestores de
montes.

I

I.1

I.1.5

Medidas de fomento para favorecer a
multifuncionalidade en montes colectivos e
agrupados.

I

I.3

I.3.1

Plan de conservación e mellora xenética forestal

51

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

6.9.5

51

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

6.10.1

51

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

6.10.1

51

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

6.10.2

51

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

6.10.3

Incrementar a calidade do cogomelo producido
Pregunta: considera necesario incrementar a calidade dos cogomelos
producidos en Galicia, asegurando a seguridade alimentaria.
Incrementar a calidade do cogomelo producido
Pregunta: considera necesario incrementar a calidade dos cogomelos
producidos en Galicia, asegurando a seguridade alimentaria.
O requirimento de carné de recolledor comercial de cogomelos, con formación
específica demostrable
Pregunta: de considerar que debe aumentar a calidade dos cogomelos, indique
a importancia das seguintes medidas para ese incremento de calidade.
Establecer unha identificación xeográfica protexida "seta de Galicia"
Pregunta: de considerar que debe aumentar a calidade dos cogomelos, indique
a importancia das seguintes medidas para ese incremento de calidade.

42

MEDIDA (texto)

SUBMEDIDA

A lexislación actual xa da resposta

Liñas de acción consideradas que a súa execución pertence a outro ámbito de actuación
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1ª REVISIÓN DEL PLAN FORESTAL DE GALICIA

DIRECTRIZ
PÁX.

51

52

52

53

53

53

AT
(bloque)

AT (denominación)

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

AT6

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

BORRADOR 1ª REVISIÓN DO PFG

COD.
PREGUNTA

DIRECTRIZ-PREGUNTA

EIXE

PROGRAMA

MEDIDA

6.10.4

Fomentar a formación dos axentes forestais e do SEPRONA, aumentando a súa
colaboración, para controlar a recolección masiva ilícita (acta 05/11)
Pregunta: de considerar que debe aumentar a calidade dos cogomelos, indique
a importancia das seguintes medidas para ese incremento de calidade.

V

V.3

V.3.3

17.17.1

Incrementar por parte de la Administración o control de aqueles
comercializadores que incumpren a lexislación de seguridade alimentaria
Pregunta: medida importante para mellorar a competitividade das empresas de
produción, comercialización e transformación de cogomelos.

Liñas de acción consideradas que a súa execución pertence a outro ámbito de actuación

17.17.2

Apoio da Administración para habilitar canales de comercialización que
permitan cumprir estrictamente o marco normativo referido á seguridade
alimentaria, en particular o RD 30/2009
Pregunta: medida importante para mellorar a competitividade das empresas de
produción, comercialización e transformación de cogomelos

Liñas de acción consideradas que a súa execución pertence a outro ámbito de actuación

6.11.1

Establecer medidas de control e manexo axeitadas para una xestión sostible das
especies cinexéticas, acorde coa conservación do seu equilibrio biolóxico cos
hábitats que ocupa, reducindo o nivel de danos á actividade agro-económica, o
aproveitamento venatorio e a conservación do resto da biodiversidade
Pregunta: indique a importancia das seguintes medidas que poderían recollerse
na revisión do PFG en aras de fomentar a actividade de caza maior.

Liñas de acción consideradas que a súa execución pertence a outro ámbito de actuación

6.11.2

Asegurar a concordancia e coherencia entre as actividades planificadas nos
instrumentos de ordenación forestal (IOXF) e as proxectadas nos plans de
ordenación cinexética (POC), partindo sempre da base de que son os
propietarios forestais os que ceden o aproveitamento cinexético, polo que
serían os POC os que teñen que partir do disposto nos IOXFPregunta: indique a
importancia das seguintes medidas que poderían recollerse na revisión do PFG
en aras de fomentar a actividade de caza maior.

6.11.3

Axudas a plantacións ou mantemento de árbores froiteiras e arbustos espiñosos
con gran poder de frutificación
Liñas de acción consideradas que a súa execución pertence a outro ámbito de actuación
Pregunta: indique a importancia das seguintes medidas que poderían recollerse
na revisión do PFG en aras de fomentar a actividade de caza maior.
Aproveitar as actuacións de xestión de biomasa e gradeos baixo liñas eléctricas
para fomentar o hábitat de ditas especies, entre outras actuacións que
favorecen o hábitat da caza menor.
Pregunta: indique a importancia das seguintes medidas que poderían recollerse
na revisión do PFG en aras de fomentar a actividade de caza menor.

53

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

6.12.1

54

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

6.13.1

54

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

6.13.1

54

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

6.13.1

O mel
Pregunta: aproveitamento do monte a fomentar a súa produción na revisión do
PFG.
O mel
Pregunta: aproveitamento do monte a fomentar a súa produción na revisión do
PFG.
O mel
Pregunta: aproveitamento do monte a fomentar a súa produción na revisión do
PFG.
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V

V.2

V.2.2

MEDIDA (texto)

SUBMEDIDA

Organización e estrutura administrativa

V.3.3.5

Fomento de plans de ordenación de montes e
instrumentos equivalentes de xestión forestal
sustentable

II

II.3

II.3.3

Desenvolvemento normativo en materia de
incendios forestais

I

I.1

I.1.5

Medidas de fomento para favorecer a
multifuncionalidade en montes colectivos e
agrupados.

I

I.3

I.3.1

Plan de conservación e mellora xenética forestal

III

III.2

III.2.3

Plan de mobilización dos recursos forestais

III.2.3.1
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DIRECTRIZ
PÁX.

AT
(bloque)

54

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

6.13.1

54

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

6.13.1

54

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

6.13.2

54

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

6.13.2

54

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

6.13.2

54

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

6.13.2

54

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

6.13.2

54

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

6.13.3

54

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

6.13.3

54

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

6.13.3

54

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

6.13.3

54

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

6.13.3

54

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

6.13.4

54

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

6.13.4

54

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

6.13.4

AT (denominación)

COD.
PREGUNTA

BORRADOR 1ª REVISIÓN DO PFG
DIRECTRIZ-PREGUNTA

EIXE

PROGRAMA

MEDIDA

IV

IV.4

IV.4.1

Promoción da investigación, innovación e
desenvolvemento tecnolóxico en Galicia

IV

IV.4

IV.4.2

Innovación e emprendemento verde.

I

I.1

I.1.5

Medidas de fomento para favorecer a
multifuncionalidade en montes colectivos e
agrupados.

I

I.3

I.3.1

Plan de conservación e mellora xenética forestal

III

III.2

III.2.3

Plan de mobilización dos recursos forestais

IV

IV.4

IV.4.1

Promoción da investigación, innovación e
desenvolvemento tecnolóxico en Galicia

IV

IV.4

IV.4.2

Innovación e emprendemento verde.

I

I.1

I.1.5

Medidas de fomento para favorecer a
multifuncionalidade en montes colectivos e
agrupados.

I

I.3

I.3.1

Plan de conservación e mellora xenética forestal

III

III.2

III.2.3

Plan de mobilización dos recursos forestais

IV

IV.4

IV.4.1

Promoción da investigación, innovación e
desenvolvemento tecnolóxico en Galicia

IV

IV.4

IV.4.2

Innovación e emprendemento verde.

I

I.1

I.1.5

Medidas de fomento para favorecer a
multifuncionalidade en montes colectivos e
agrupados.

ResinaPregunta: aproveitamento do monte a fomentar a súa produción na
revisión do PFG.

I

I.3

I.3.1

Plan de conservación e mellora xenética forestal

Resina
Pregunta: aproveitamento do monte a fomentar a súa produción na revisión do
PFG.

III

III.2

III.2.3

Plan de mobilización dos recursos forestais

O mel
Pregunta: aproveitamento do monte a fomentar a súa produción na revisión do
PFG.
O mel
Pregunta: aproveitamento do monte a fomentar a súa produción na revisión do
PFG.
Plantas aromáticas/medicinais
Pregunta: aproveitamento do monte a fomentar a súa produción na revisión do
PFG.
Plantas aromáticas/medicinais
Pregunta: aproveitamento do monte a fomentar a súa produción na revisión do
PFG.
Plantas aromáticas/medicinais
Pregunta: aproveitamento do monte a fomentar a súa produción na revisión do
PFG.
Plantas aromáticas/medicinais
Pregunta: aproveitamento do monte a fomentar a súa produción na revisión do
PFG.
Plantas aromáticas/medicinais
Pregunta: aproveitamento do monte a fomentar a súa produción na revisión do
PFG.
Froitos silvestres
Pregunta: aproveitamento do monte a fomentar a súa produción na revisión do
PFG.
Froitos silvestres
Pregunta: aproveitamento do monte a fomentar a súa produción na revisión do
PFG.
Froitos silvestres
Pregunta: aproveitamento do monte a fomentar a súa produción na revisión do
PFG.
Froitos silvestres
Pregunta: aproveitamento do monte a fomentar a súa produción na revisión do
PFG.
Froitos silvestres
Pregunta: aproveitamento do monte a fomentar a súa produción na revisión do
PFG.
Resina
Pregunta: aproveitamento do monte a fomentar a súa produción na revisión do
PFG.
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MEDIDA (texto)

SUBMEDIDA

III.2.3.1

III.2.3.1

III.2.3.1
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AT
(bloque)

54

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

6.13.4

54

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

6.13.4

54

54

54

54

54

54

54

AT6

AT6

AT6

AT6

AT6

AT6

AT6

AT (denominación)

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

COD.
PREGUNTA

BORRADOR 1ª REVISIÓN DO PFG
DIRECTRIZ-PREGUNTA

Resina
Pregunta: aproveitamento do monte a fomentar a súa produción na revisión do
PFG.
Resina
Pregunta: aproveitamento do monte a fomentar a súa produción na revisión do
PFG.

EIXE

PROGRAMA

MEDIDA

MEDIDA (texto)

IV

IV.4

IV.4.1

Promoción da investigación, innovación e
desenvolvemento tecnolóxico en Galicia

IV

IV.4

IV.4.2

Innovación e emprendemento verde.

SUBMEDIDA

17.19.1

Axudas e actividade da Admón. para loitar contra enfermidades e mortalidade
das abellas, así como contra a avespa asiática
Pregunta: medida importante para mellorar a competividade das empresas de
comercialización e transformación doutros produtos; cortizas, mel, plantas
medicinais e aromáticas.

Liñas de acción consideradas que a súa execución pertence a outro ámbito de actuación

17.19.2

Anulación de aplicación de insecticidas que poidan afectar as abellas na época
da actividade das mesmas
Pregunta: medida importante para mellorar a competividade das empresas de
comercialización e transformación doutros produtos; cortizas, mel, plantas
medicinais e aromáticas.

Liñas de acción consideradas que a súa execución pertence a outro ámbito de actuación

17.19.3

Fomentar as plantacións de especies arbóreas melíferas, en particular de
castiñeiro
Pregunta: medida importante para mellorar a competividade das empresas de
comercialización e transformación doutros produtos; cortizas, mel, plantas
medicinais e aromáticas

I

I.1

I.1.1

Medidas de fomento de actuacións de
repoboación e rexeneración natural de
frondosas autóctonas

17.19.3

Fomentar as plantacións de especies arbóreas melíferas, en particular de
castiñeiro
Pregunta: medida importante para mellorar a competividade das empresas de
comercialización e transformación doutros produtos; cortizas, mel, plantas
medicinais e aromáticas

I

I.1

I.1.5

Medidas de fomento para favorecer a
multifuncionalidade en montes colectivos e
agrupados.

17.19.3

Fomentar as plantacións de especies arbóreas melíferas, en particular de
castiñeiro
Pregunta: medida importante para mellorar a competividade das empresas de
comercialización e transformación doutros produtos; cortizas, mel, plantas
medicinais e aromáticas

I

I.3

I.3.1

Plan de conservación e mellora xenética forestal

17.19.3

Fomentar as plantacións de especies arbóreas melíferas, en particular de
castiñeiro
Pregunta: medida importante para mellorar a competividade das empresas de
comercialización e transformación doutros produtos; cortizas, mel, plantas
medicinais e aromáticas

III

III.2

III.2.3

Plan de mobilización dos recursos forestais

17.19.4

Priorizar o aproveitamento de plantas medicinais mediante o cultivo fronte a
opción da recollida, fomentando as actuacións de I+D sobre cultivo daquelas
especies menos coñecidas
Pregunta: medida importante para mellorar a competividade das empresas de
comercialización e transformación doutros produtos; cortizas, mel, plantas
medicinais e aromáticas

I

I.1

I.1.5

Medidas de fomento para favorecer a
multifuncionalidade en montes colectivos e
agrupados.
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DIRECTRIZ
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54

54

54

54

AT
(bloque)

AT6

AT6

AT6

AT6

AT (denominación)

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

COD.
PREGUNTA

EIXE

PROGRAMA

MEDIDA

MEDIDA (texto)

17.19.4

Priorizar o aproveitamento de plantas medicinais mediante o cultivo fronte a
opción da recollida, fomentando as actuacións de I+D sobre cultivo daquelas
especies menos coñecidas
Pregunta: medida importante para mellorar a competividade das empresas de
comercialización e transformación doutros produtos; cortizas, mel, plantas
medicinais e aromáticas

I

I.3

I.3.1

Plan de conservación e mellora xenética forestal

17.19.4

Priorizar o aproveitamento de plantas medicinais mediante o cultivo fronte a
opción da recollida, fomentando as actuacións de I+D sobre cultivo daquelas
especies menos coñecidas
Pregunta: medida importante para mellorar a competividade das empresas de
comercialización e transformación doutros produtos; cortizas, mel, plantas
medicinais e aromáticas

III

III.2

III.2.3

Plan de mobilización dos recursos forestais

17.19.4

Priorizar o aproveitamento de plantas medicinais mediante o cultivo fronte a
opción da recollida, fomentando as actuacións de I+D sobre cultivo daquelas
especies menos coñecidas
Pregunta: medida importante para mellorar a competividade das empresas de
comercialización e transformación doutros produtos; cortizas, mel, plantas
medicinais e aromáticas

IV

IV.4

IV.4.1

Promoción da investigación, innovación e
desenvolvemento tecnolóxico en Galicia

17.19.4

Priorizar o aproveitamento de plantas medicinais mediante o cultivo fronte a
opción da recollida, fomentando as actuacións de I+D sobre cultivo daquelas
especies menos coñecidasPregunta: medida importante para mellorar a
competividade das empresas de comercialización e transformación doutros
produtos; cortizas, mel, plantas medicinais e aromáticas

IV

IV.4

IV.4.2

Innovación e emprendemento verde.

A superficie obxectivo será 50.000 ha de montes periurbanos
Pregunta: que superficie obxectivo considera axeitada que se xestione como
monte periurbano, tal e como se define no artigo 8.21 da Lei 7/2012 (montes
próximos a zonas urbanas e habilitados para uso sociorrecreativos en canto a
accesibilidade, existencia de infraestruturas e, en xeral, accións e dotacións que
aumenten a súa capacidade de acollida para reducir a presión da poboación
sobre o resto de ecosistemas forestais). Nota: 75.000 ha no PFG 1992.

I

I.1

I.1.6

Ordenación do uso sociorrecreativo en montes
periurbanos

6.15.1

Fomento do papel dos concellos e mancomunidades de concellos na creación,
promoción e sostemento dos montes periurbanos
Pregunta: medidas de fomento de creación e mellora de montes periurbanos
con fins sociais e educativos

I

I.1

I.1.6

Ordenación do uso sociorrecreativo en montes
periurbanos

6.15.2

Creación de oficio pola administración en caso de montes públicos próximos a
núcleos urbanos
Pregunta: medidas de fomento de creación e mellora de montes periurbanos
con fins sociais e educativos

I

I.1

I.1.6

Ordenación do uso sociorrecreativo en montes
periurbanos

I

I.1

I.1.6

Ordenación do uso sociorrecreativo en montes
periurbanos

I

I.1

I.1.6

Ordenación do uso sociorrecreativo en montes
periurbanos

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

55

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

6.15.3

55

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

6.18.1

55

55

55

BORRADOR 1ª REVISIÓN DO PFG

6.15

DIRECTRIZ-PREGUNTA

Convenios, axudas e compensacións ás CMVMC para a súa creación
subvencionando os custes extra de xestión periurbana
Pregunta: medidas de fomento de creación e mellora de montes periurbanos
con fins sociais e educativos
Incrementar as actuacións de mantemento nas áreas recreativas situadas en
montes xestionados pola Administración
Pregunta: medidas para mellora no relativo a áreas recreativas
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SUBMEDIDA

III.2.3.1
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DIRECTRIZ
PÁX.

AT
(bloque)

55

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

6.18.2

55

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

6.18.2

55

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

6.18.3

55

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

6.18.3

55

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

6.18.3

55

AT6

55

AT6

55

AT6

56

AT6

AT (denominación)

Multifuncionalidade de recursos e
servizos
Multifuncionalidade de recursos e
servizos
Multifuncionalidade de recursos e
servizos

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

COD.
PREGUNTA

EIXE

PROGRAMA

MEDIDA

I

I.1

I.1.6

Ordenación do uso sociorrecreativo en montes
periurbanos

II

II.3

II.3.3

Desenvolvemento normativo en materia de
incendios forestais

I

I.1

I.1.6

Ordenación do uso sociorrecreativo en montes
periurbanos

II

II.3

II.3.2

Rede de infraestruturas preventivas de
incendios forestais

II.3.2.1

II

II.3

II.3.3

Desenvolvemento normativo en materia de
incendios forestais

II.3.3.2

I

I.1

I.1.6

II

II.3

II.3.3

I

I.1

I.1.6

Ordenación do uso sociorrecreativo en montes
periurbanos

6.19.1

Débese realizar a delimitación de áreas de cabeceira de bacías e perímetros de
protección de áreas de recarga de acuíferos que deberían incluirse en montes
protectores
Pregunta: actuación importante a recoller na revisión do PFG en areas de
asegurar a protección dos recursos hídricos e a calidade da auga polos montes
galegos

II

II.1

II.1.1

Inventario de masas forestais de especial
carácter protector do chan e da dinámica
vexetal e hidrolóxica.

Débese realizar a delimitación de áreas de cabeceira de bacías e perímetros de
protección de áreas de recarga de acuíferos que deberían incluírse en montes
protectores
Pregunta: actuación importante a recoller na revisión do PFG en areas de
asegurar a protección dos recursos hídricos e a calidade da auga polos montes
galegos

V

V.1

V.1.1

Desenvolvemento da Lei 7/2012, do 28 de xuño,
de montes de Galicia

6.18.4
6.18.4
6.18.5

56

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

6.19.1

56

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

Sin DT

56

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

6.20.2

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

56

BORRADOR 1ª REVISIÓN DO PFG

6.20.2

DIRECTRIZ-PREGUNTA
Fomentar a suscrición de convenios para o mantemento de áreas recreativas
entre os concellos e os titulares das terras
Pregunta: medidas para mellora no relativo a áreas recreativas
Fomentar a suscrición de convenios para o mantemento de áreas recreativas
entre os concellos e os titulares das terras
Pregunta: medidas para mellora no relativo a áreas recreativas
Desenvolver un sistema homoxéneo de publicacións e sinalizacións das áreas
recreativas
Pregunta: medidas para mellora no relativo a áreas recreativas
Desenvolver un sistema homoxéneo de publicacións e sinalizacións das áreas
recreativas
Pregunta: medidas para mellora no relativo a áreas recreativas
Desenvolver un sistema homoxéneo de publicacións e sinalizacións das áreas
recreativas
Pregunta: medidas para mellora no relativo a áreas recreativas
Incrementar as labores de vixilancia para evitar actos vandálicos
Pregunta: medidas para mellora no relativo a áreas recreativas
Incrementar as labores de vixilancia para evitar actos vandálicos
Pregunta: medidas para mellora no relativo a áreas recreativas
Desgravacións fiscais en montes particulares, de varas ou MVMC que posúan
áreas recreativas
Pregunta: medidas para mellora no relativo a áreas recreativas

Todas as medidas tomadas deberían considerar o necesario pago por servizos
ambientais (acordado acta 05/11)
Axudar ás repoboacións e xestión de mellora dos solos en zonas erosionadas e
degradadas, no marco do artigo 65.2 da Lei 7/2012
Pregunta: actuación importante a recoller na revisión do PFG en aras de
asegurar a función protectora do solo en terreos forestais
Axudar ás repoboacións e xestión de mellora dos solos en zonas erosionadas e
degradadas, no marco do artigo 65.2 da Lei 7/2012
Pregunta: actuación importante a recoller na revisión do PFG en aras de
asegurar a función protectora do solo en terreos forestais

47

MEDIDA (texto)

Ordenación do uso sociorrecreativo en montes
periurbanos
Desenvolvemento normativo en materia de
incendios forestais

Medidas fiscais do goberno galego

II

II.1

II.1.1

Inventario de masas forestais de especial
carácter protector do chan e da dinámica
vexetal e hidrolóxica.

II

II.1

II.1.2

Identificación, selección e declaración de zonas
prioritarias de actuación en áreas forestais
degradadas

SUBMEDIDA

II.3.3.3

II.3.3.3

V.1.1.1
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57

57

57

57

57

57

57

57

58

AT
(bloque)

AT (denominación)

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

AT6

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

AT6

AT6

AT6

AT8

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

Multifuncionalidade de recursos e
servizos

Incendios forestais

BORRADOR 1ª REVISIÓN DO PFG

COD.
PREGUNTA

DIRECTRIZ-PREGUNTA

EIXE

PROGRAMA

MEDIDA

MEDIDA (texto)

6.20.3

Asegurar a intervención restauradora en áreas prioritarias dentro de IIFF de gran
severidade que poidan provocar danos ao solo
Pregunta: actuación importante a recoller na revisión do PFG en aras de
asegurar a función protectora do solo en terreos forestais

II

II.1

II.1.2

Identificación, selección e declaración de zonas
prioritarias de actuación en áreas forestais
degradadas

6.21.1

Compensacións aos titulares dos terreos polas limitacións de usos que puideran
establecerse
Pregunta: indique a importancia das seguintes actuacións relacionadas con
mantemento dos valores paisaxísticos do monte galego.

6.21.2

Liña de axudas a traballos de conservación de árbores e formacións senlleiras
incluídos no correspondente catálogo
Pregunta: sinale a importancia das seguintes actuacións relacionadas co
mantemento dos valores paisaxísticos do monte galego.

I

I.1

I.1.1

Medidas de fomento de actuacións de
repoboación e rexeneración natural de
frondosas autóctonas

6.21.2

Liña de axudas a traballos de conservación de árbores e formacións senlleiras
incluídos no correspondente catálogo
Pregunta: sinale a importancia das seguintes actuacións relacionadas co
mantemento dos valores paisaxísticos do monte galego.

I

I.1

I.1.2

Desenvolvemento regulamentario do rexistro
administrativo de masas consolidadas de
frondosas autóctonas.

6.21.2

Liña de axudas a traballos de conservación de árbores e formacións senlleiras
incluídos no correspondente catálogo
Pregunta: sinale a importancia das seguintes actuacións relacionadas co
mantemento dos valores paisaxísticos do monte galego.

I

I.1

I.1.4

Medidas de fomento e directrices para a
conservación e mellora da biodiversidade nos
montes

6.21.2

Liña de axudas a traballos de conservación de árbores e formacións senlleiras
incluídos no correspondente catálogo
Pregunta: sinale a importancia das seguintes actuacións relacionadas co
mantemento dos valores paisaxísticos do monte galego.

V

V.1

V.1.1

Desenvolvemento da Lei 7/2012, do 28 de xuño,
de montes de Galicia

6.21.3

Creación dun catálogo de bosques monumentais que sirva como base para a
elaboración dos PORF e a inclusión da análise receptiva da paisaxe (debatido e
acordado en acta 05/11).
Pregunta: indique a importancia das seguintes actuacións relacionadas co
mantemento dos valores paisaxísticos do monte galego.

I

I.1

I.1.2

Desenvolvemento regulamentario do rexistro
administrativo de masas consolidadas de
frondosas autóctonas.

6.21.3

Creación dun catálogo de bosques monumentais que sirva como base para a
elaboración dos PORF e a inclusión da análise receptiva da paisaxe (debatido e
acordado en acta 05/11).
Pregunta: indique a importancia das seguintes actuacións relacionadas co
mantemento dos valores paisaxísticos do monte galego.

V

V.1

V.1.1

Desenvolvemento da Lei 7/2012, do 28 de xuño,
de montes de Galicia

6.21.3

Creación dun catálogo de bosques monumentais que sirva como base para a
elaboración dos PORF e a inclusión da análise receptiva da paisaxe (debatido e
acordado en acta 05/11).
Pregunta: indique a importancia das seguintes actuacións relacionadas co
mantemento dos valores paisaxísticos do monte galego.

V

V.2

V.2.1

Desenvolvemento, contido e alcance dos Plans
de Ordenación dos Recursos Forestais por
distritos

Sin DT

Valores obxectivo (target) a acadar en nº de incendios, superficie queimada e
superficie medida máxima queimada en cada incendio a máis de 5 e 10 anos
Pregunta: indicar os valores realizables para a inclusión nas directrices de
revisión do PFG como obxectivos para os indicadores nº máximo de incendios
anuais, superficie máxima queimada anualmente (total), e superficie medida
máxima queimada por incendio (a 5 e 10 anos).

II

II.3

II.3.1

Plan de prevención e defensa contra incendios
forestais do medio rural
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SUBMEDIDA

Liñas de axudas actuais

V.1.1.1

V.1.1.1
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AT
(bloque)

58

AT8

Incendios forestais

Sin DT

58

AT8

Incendios forestais

58

AT8

Incendios forestais

AT (denominación)

COD.
PREGUNTA

BORRADOR 1ª REVISIÓN DO PFG
EIXE

PROGRAMA

MEDIDA

Número de incendios: 2.400 dentro de 5 anos e 1.600 dentro de 10 anos.

II

II.3

II.3.1

Sin DT

Superficie queimada: 10.000 dentro de 5 anos e 6.300 dentro de 10 anos.

II

II.3

II.3.1

Sin DT

Superficie media máx. queimada: 2,3 ha/incendio dentro de 5 anos e 1,9
ha/incendio dentro de 10 anos.

II

II.3

II.3.1

Valores obxectivo (target) a acadar en superficie arborada queimada/superficie
total queimada, porcentaxe máxima de grandes incendios (GIF> 500 ha), e nº de
persoas detidas por cada 100 incendios a máis de 5 e 10 anosPregunta: indicar
os valores realizables para a inclusión nas directrices de revisión do PFG como
obxectivos para os indicadores porcentaxe máxima de superficie arborada
queimada sobre total queimado, porcentaxe máxima de incendios > 25 ha, e
incremento de nº de persoas detidas/condenadas como ratio por cada 100
incendios (a 5 e 10 anos).

II

II.3

II.3.1

59

AT8

Incendios forestais

Sin DT

59

AT8

Incendios forestais

Sin DT

59

AT8

Incendios forestais

Sin DT

59

AT8

Incendios forestais

Sin DT

60

AT8

Incendios forestais

8.13.1

60

AT8

Incendios forestais

8.14.1

60

AT8

Incendios forestais

8.10.1

60

AT8

Incendios forestais

8.8.1

60

AT8

Incendios forestais

8.12.1

60

AT8

Incendios forestais

8.11.1

60

AT8

Incendios forestais

8.9.1

DIRECTRIZ-PREGUNTA

MEDIDA (texto)
Plan de prevención e defensa contra incendios
forestais do medio rural
Plan de prevención e defensa contra incendios
forestais do medio rural
Plan de prevención e defensa contra incendios
forestais do medio rural

Conces. autoestradas e autovías
Pregunta: está de acordo con que as actividades de prevención de IIFF levadas a Valoración do Grupo de traballo que elaborou as Directrices
cabo nas grandes infraestruturas viarias (autopistas, autovías) son satisfactorias.

49

II.3.1.1
II.3.1.1
II.3.1.1

Plan de prevención e defensa contra incendios
forestais do medio rural

Superficie arborada queimada / Superficie total queimada: 14,5% dentro de 5
Plan de prevención e defensa contra incendios
II
II.3
II.3.1
anos e 11% dentro de 10 anos.
forestais do medio rural
Porcentaxe máx. de grande incendios (GIF>500 ha): 1,4% dentro de 5 anos e 1%
Plan de prevención e defensa contra incendios
II
II.3
II.3.1
dentro de 10 anos.
forestais do medio rural
Número de persoas detidas por cada 100 incendios: 4,25% dentro de 5 anos e
Plan de prevención e defensa contra incendios
II
II.3
II.3.1
4,6%% dentro de 10 anos.
forestais do medio rural
Conces. liñas eléctricas
Pregunta: está de acordo con que as actividades de prevención de IIFF levadas a Valoración do Grupo de traballo que elaborou as Directrices
cabo nas liñas eléctricas son satisfactorias.

CMVMC
Pregunta: está de acordo con que as actividades de prevención de IIFF levadas a
cabo polas CMVMC de montes son satisfactorias.
Administracións autonómica
Pregunta: está de acordo con que as actividades de prevención de IIFF levadas a
cabo pola Admón. Autonómica galega son satisfactorias.
Rede ferroviaria (ADIF)
Pregunta: está de acordo con que as actividades de prevención de IIFF levadas a
cabo na rede ferroviaria (ADIF) son satisfactorias.
Propietarios particulares
Pregunta: está de acordo con que as actividades de prevención de IIFF levadas a
cabo polos propietarios particulares son satisfactorias.
Administracións locais
Pregunta: está de acordo con que as actividades de prevención de IIFF levadas a
cabo polas Admón. locais galegas son satisfactorias.

SUBMEDIDA

Valoración do Grupo de traballo que elaborou as Directrices

Valoración do Grupo de traballo que elaborou as Directrices

Valoración do Grupo de traballo que elaborou as Directrices

Valoración do Grupo de traballo que elaborou as Directrices

Valoración do Grupo de traballo que elaborou as Directrices

II.3.1.1
II.3.1.1
II.3.1.1
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61

61

AT
(bloque)

AT8

AT8

AT (denominación)

Incendios forestais

Incendios forestais

COD.
PREGUNTA

BORRADOR 1ª REVISIÓN DO PFG
DIRECTRIZ-PREGUNTA

EIXE

PROGRAMA

MEDIDA

8.7.1

Mellorar a formación dos nenos establecendo novos contidos de materias de
natureza e comportamento social
Pregunta: medida importante para mellorar a educación e comunicación no
ámbito da defensa contra incendios forestais.

IV

IV.2

IV.2.1

Programa galego para divulgación e
comunicación da cultura forestal

8.7.1

Mellorar a formación dos nenos establecendo novos contidos de materias de
natureza e comportamento social
Pregunta: medida importante para mellorar a educación e comunicación no
ámbito da defensa contra incendios forestais.

IV

IV.2

IV.2.2

Rede galega de centros de interpretación,
divulgación e concienciación forestal.

IV

IV.3

IV.3.1

Fomento da educación regulada en materia
forestal

IV

IV.3

IV.3.2

Iniciativa de extensión forestal en Galicia

II

II.3

II.3.1

Plan de prevención e defensa contra incendios
forestais do medio rural

II.3.1.1

II

II.3

II.3.1

Plan de prevención e defensa contra incendios
forestais do medio rural

II.3.1.2

8.7.4

Campañas explicativas a sociedade galega sobre os lumes como problema a
nivel país, dando a coñecer que cos lumes forestal o que arde é o territorio,
afectando montes, cultivos, facendas, casas, biodiversidade ou paisaxe
Pregunta: medidas para mellorar a educación e comunicación no ámbito da
defensa contra IIFF

II

II.3

II.3.1

Plan de prevención e defensa contra incendios
forestais do medio rural

II.3.1.1

8.7.4

Campañas explicativas a sociedade galega sobre os lumes como problema a
nivel país, dando a coñecer que cos lumes forestal o que arde é o territorio,
afectando montes, cultivos, facendas, casas, biodiversidade ou paisaxe
Pregunta: medidas para mellorar a educación e comunicación no ámbito da
defensa contra IIFF

IV

IV.2

IV.2.1

Programa galego para divulgación e
comunicación da cultura forestal

II

II.3

II.3.1

Plan de prevención e defensa contra incendios
forestais do medio rural

IV

IV.2

IV.2.1

Programa galego para divulgación e
comunicación da cultura forestal

8.7.6

Establecer unha política de comunicación sobre a sociedade galega que
recupere os principios básicos da prevención e recoñeza o traballo dos
profesionais que xestionan o monte
Pregunta: medidas para mellorar a educación e comunicación no ámbito da
defensa contra IIFF

IV

IV.2

IV.2.1

Programa galego para divulgación e
comunicación da cultura forestal

8.7.6

Establecer unha política de comunicación sobre a sociedade galega que
recupere os principios básicos da prevención e recoñeza o traballo dos
profesionais que xestionan o monte
Pregunta: medidas para mellorar a educación e comunicación no ámbito da
defensa contra IIFF

V

V.3

V.3.3

Organización e estrutura administrativa

61

AT8

Incendios forestais

8.7.1

Mellorar a formación dos nenos establecendo novos contidos de materias de
natureza e comportamento social
Pregunta: medida importante para mellorar a educación e comunicación no
ámbito da defensa contra incendios forestais.

61

AT8

Incendios forestais

8.7.2

Deseñar campañas específicas de prevención nas zonas de alto risco de incendio

61

AT8

Incendios forestais

8.7.3

61

AT8

Incendios forestais

8.7.3

61

61

AT8

AT8

Incendios forestais

Incendios forestais

61

AT8

Incendios forestais

8.7.5

61

AT8

Incendios forestais

8.7.5

61

61

AT8

AT8

Incendios forestais

Incendios forestais

Mellorar a información e o contido do PLADIGA
Pregunta: medidas para mellorar a educación e comunicación no ámbito da
defensa contra IIFF
Mellorar a información e o contido do PLADIGA
Pregunta: medidas para mellorar a educación e comunicación no ámbito da
defensa contra IIFF

Campañas a habitantes do medio rural e urbano
Pregunta: medidas para mellorar a educación e comunicación no ámbito da
defensa contra IIFF
Campañas a habitantes do medio rural e urbano
Pregunta: medidas para mellorar a educación e comunicación no ámbito da
defensa contra IIFF
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MEDIDA (texto)

SUBMEDIDA

II.3.1.1

V.3.3.3

DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN FORESTAL

1ª REVISIÓN DEL PLAN FORESTAL DE GALICIA

DIRECTRIZ
PÁX.

61

62

62

62

62

62

62

62

62

AT
(bloque)

AT8

AT8

AT8

AT8

AT8

AT8

AT8

AT8

AT8

AT (denominación)

Incendios forestais

Incendios forestais

Incendios forestais

Incendios forestais

Incendios forestais

Incendios forestais

Incendios forestais

Incendios forestais

Incendios forestais

COD.
PREGUNTA

BORRADOR 1ª REVISIÓN DO PFG
DIRECTRIZ-PREGUNTA

EIXE

PROGRAMA

MEDIDA

IV

IV.3

IV.3.1

MEDIDA (texto)

SUBMEDIDA

8.7.7

Formación do profesorado para que poidan transmitir aos alumnos a
problemática dos incendios forestais
Pregunta: medidas para mellorar a educación e comunicación no ámbito da
defensa contra IIFF

8.16.1

As actuacións preventivas deben buscar valor engadido, aportando un sentido
como traballos de investimento produtivo no monte, no marco legal vixente dos
modelos silvícolas e non deben ser meras actuacións de apoio á extinción
Valoración do Grupo de traballo que elaborou as Directrices
Pregunta: medida necesaria en prevención contra incendios forestais referentes
ao operativo de terra de prevención e extinción de incendios; sinalar a eficacia
da actuación.

8.16.2

Potenciar un modelo mixto no dispositivo, baseado en parte no sistema de
obras e traballos forestais por empresas privadas, mediante vinculación do
traballador forestal que traballa todo o ano en labores silvícolas e intervén na
O PLADIGA é a referencia
extinción cando resulte necesario
Pregunta: medida necesaria en prevención contra incendios forestais referentes
ao operativo de terra de prevención e extinción de incendios; sinalar a eficacia
da actuación.

8.16.3

O cumprimento das responsabilidades de xestión establecidas para os
propietarios nas redes de faixa de xestión da biomasa
Pregunta: Medidas necesarias en prevención contra incendios forestais
referentes ao operativo de terra de prevención e extinción de incendios

II

II.3

II.3.2

Rede de infraestruturas preventivas de
incendios forestais

II.3.2.1

8.16.3

O cumprimento das responsabilidades de xestión establecidas para os
propietarios nas redes de faixa de xestión da biomasa
Pregunta: Medidas necesarias en prevención contra incendios forestais
referentes ao operativo de terra de prevención e extinción de incendios

II

II.3

II.3.3

Desenvolvemento normativo en materia de
incendios forestais

II.3.3.1

8.16.3

O cumprimento das responsabilidades de xestión establecidas para os
propietarios nas redes de faixa de xestión da biomasa
Pregunta: Medidas necesarias en prevención contra incendios forestais
referentes ao operativo de terra de prevención e extinción de incendios

II

II.3

II.3.4

Grupo de investigación de causas de incendios
forestais e rexistro de investigacións de
incendios forestais.

8.16.3

O cumprimento das responsabilidades de xestión establecidas para os
propietarios nas redes de faixa de xestión da biomasa
Pregunta: Medidas necesarias en prevención contra incendios forestais
referentes ao operativo de terra de prevención e extinción de incendios

V

V.3

V.3.3

Organización e estrutura administrativa

V.3.3.5

8.16.4

Fomento de estruturas en mosaico referido tanto ás especies como aos
aproveitamentos e usos, sempre coa condición de una xestión activa, tanto das
terras agrícolas como forestais, respectando as distancias legalmente
establecidas
Pregunta: Medidas necesarias en prevención contra incendios forestais
referentes ao operativo de terra de prevención e extinción de incendios

II

II.3

II.3.2

Rede de infraestruturas preventivas de
incendios forestais

II.3.2.1

8.16.4

Fomento de estruturas en mosaico referido tanto ás especies como aos
aproveitamentos e usos, sempre coa condición de una xestión activa, tanto das
terras agrícolas como forestais, respectando as distancias legalmente
establecidas
Pregunta: Medidas necesarias en prevención contra incendios forestais
referentes ao operativo de terra de prevención e extinción de incendios

II

II.3

II.3.3

Desenvolvemento normativo en materia de
incendios forestais

II.3.3.1
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Fomento da educación regulada en materia
forestal
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62

62

62

63

63

AT
(bloque)

AT8

AT8

AT8

AT8

AT8

AT (denominación)

Incendios forestais

Incendios forestais

Incendios forestais

Incendios forestais

Incendios forestais

COD.
PREGUNTA

BORRADOR 1ª REVISIÓN DO PFG
EIXE

PROGRAMA

MEDIDA

8.16.4

Fomento de estruturas en mosaico referido tanto ás especies como aos
aproveitamentos e usos, sempre coa condición de una xestión activa, tanto das
terras agrícolas como forestais, respectando as distancias legalmente
establecidas
Pregunta: Medidas necesarias en prevención contra incendios forestais
referentes ao operativo de terra de prevención e extinción de incendios

II

II.3

II.3.4

Grupo de investigación de causas de incendios
forestais e rexistro de investigacións de
incendios forestais.

8.16.4

Fomento de estruturas en mosaico referido tanto ás especies como aos
aproveitamentos e usos, sempre coa condición de una xestión activa, tanto das
terras agrícolas como forestais, respectando as distancias legalmente
establecidas
Pregunta: Medidas necesarias en prevención contra incendios forestais
referentes ao operativo de terra de prevención e extinción de incendios

V

V.3

V.3.3

Organización e estrutura administrativa

V.3.3.5

Sin DT

No marco do Plan Forestal de Galicia deberíanse estudar posibles usos e
aproveitamentos compatibles coa limpeza idónea da franxa de servidume de
liñas eléctricas, mediante sistemas silvopastorais, cultivos de aromáticas e
mediciñais, melloras cinexéticas e outras, de cara a non perder superficie
produtiva (proposta da coordinación). O trazado das liñas debe ademais quedar
supeditado a unha planificación previa específica, de maneira que resulte
compatible cos usos do territorio, no marco da ordenación do territorio.

II

II.3

II.3.3

Desenvolvemento normativo en materia de
incendios forestais

II.3.3.1

8.15.1

As axudas de posta en valor do monte de xeito multifuncional e sustentable son
medidas de prevención de incendios forestais. Valóranse moi pouco eficaces as
axudas que se están outorgando aos concellos en materia de prevención.
Pregunta: está de acordo con que todas as axudas de posta en valor do monte
de xeito multifuncional e sustentable son medidas de prevención de incendios
forestais.

8.17.1

Ter as bases reguladores consensuadas con unificación dos criterios técnicos a
aplicar polos funcionarios que as certifiquen
Pregunta: medida para mellorar a eficacia das axudas específicas para
prevención e defensa contra incendios das CMVMC.

63

AT8

Incendios forestais

8.17.2

63

AT8

Incendios forestais

8.17.3

DIRECTRIZ-PREGUNTA

O modelo de axudas debe orientarse a proxectos integrais bianualizados, en
areas a dispoñer de equipos para colaborar na extinción
Pregunta: medida para mellorar a eficacia das axudas específicas para
prevención e defensa contra os incendios das CMVMC
Serán de carácter permanente e estable
Pregunta: medida para mellorar a eficacia das axudas específicas para
prevención e defensa contra os incendios das CMVMC

63

AT8

Incendios forestais

8.17.4

As axudas deberán quedar vinculadas á existencia de IOXF, onde este recollido e
planificado o correspondente Plan de prevención e infraestruturas de defensa
contra incendios
Pregunta: medida para mellorar a eficacia das axudas específicas para
prevención e defensa contra os incendios das CMVMC

64

AT8

Incendios forestais

11.5.1

Puntos de auga
Pregunta: valore a necesidade de aumentar a densidade das seguintes
infraestruturas de defensa contra IIFF.

52

MEDIDA (texto)

SUBMEDIDA

Valoración do Grupo de traballo que elaborou as Directrices

V

V.3

V.3.4

Coordinación administrativa, institucional e
sectorial

V.3.4.1

II

II.3

II.3.1

Plan de prevención e defensa contra incendios
forestais do medio rural

II.3.1.1

II

II.3

II.3.1

Plan de prevención e defensa contra incendios
forestais do medio rural

II.3.1.1

II

II.3

II.3.1

Plan de prevención e defensa contra incendios
forestais do medio rural

II.3.1.1

II

II.3

II.3.1

Plan de prevención e defensa contra incendios
forestais do medio rural

II.3.1.1
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DIRECTRIZ
PÁX.

AT
(bloque)

64

AT8

Incendios forestais

11.6.1

64

AT8

Incendios forestais

11.5.2

64

AT8

Incendios forestais

11.6.2

64

AT8

Incendios forestais

11.5.3

64

AT8

Incendios forestais

11.6.3

65

65

65

65

AT8

AT8

AT8

AT8

AT (denominación)

Incendios forestais

Incendios forestais

Incendios forestais

Incendios forestais

COD.
PREGUNTA

BORRADOR 1ª REVISIÓN DO PFG
EIXE

PROGRAMA

MEDIDA

II

II.3

II.3.1

Plan de prevención e defensa contra incendios
forestais do medio rural

II.3.1.1

II

II.3

II.3.1

Plan de prevención e defensa contra incendios
forestais do medio rural

II.3.1.1

II

II.3

II.3.1

Plan de prevención e defensa contra incendios
forestais do medio rural

II.3.1.1

II

II.3

II.3.1

Plan de prevención e defensa contra incendios
forestais do medio rural

II.3.1.1

II

II.3

II.3.1

Plan de prevención e defensa contra incendios
forestais do medio rural

II.3.1.1

8.19.1

Deberán desenvolverse instrumentos de colaboración, segundo o indicado na lei
de incendios, con agrupacións de defensa contra incendios e o voluntariado
social para a vixilancia e detección de incendios
Pregunta: medida para mellorar o nivel de detección, vixilancia e disuasión
contra os incendios forestais.

II

II.3

II.3.1

Plan de prevención e defensa contra incendios
forestais do medio rural

II.3.1.1

8.19.2

Deste xeito intensificaránse as labores de vixilancia medinte recorridos polo
monte, para conseguir un efecto de disuasión
Pregunta: medida para mellorar o nivel de detección, vixilancia e disuasión
contra os incendios forestais.

II

II.3

II.3.1

Plan de prevención e defensa contra incendios
forestais do medio rural

II.3.1.1

Sin DT

Valoraríase positivamente a complementación do sistema clásico de vixilancia
cun sistema tecnolóxico baseado en cámaras de distinta función e tipoloxía
(Acta 17/09)
Pregunta: medida para mellorar o nivel de detección, vixilancia e disuasión
contra os incendios forestais.

II

II.3

II.3.1

Plan de prevención e defensa contra incendios
forestais do medio rural

II.3.1.1

Sin DT

Valoraríase positivamente a complementación do sistema clásico de vixilancia
cun sistema tecnolóxico baseado en cámaras de distinta función e tipoloxía
(Acta 17/09)
Pregunta: medida para mellorar o nivel de detección, vixilancia e disuasión
contra os incendios forestais.

II

II.3

II.3.4

Grupo de investigación de causas de incendios
forestais e rexistro de investigacións de
incendios forestais.

Valoraríase positivamente a complementación do sistema clásico de vixilancia
cun sistema tecnolóxico baseado en cámaras de distinta función e tipoloxía
(Acta 17/09)
Pregunta: medida para mellorar o nivel de detección, vixilancia e disuasión
contra os incendios forestais.

V

V.3

V.3.3

Organización e estrutura administrativa

V.3.3.5

II

II.3

II.3.1

Plan de prevención e defensa contra incendios
forestais do medio rural

II.3.1.1

II

II.3

II.3.1

Plan de prevención e defensa contra incendios
forestais do medio rural

II.3.1.1

65

AT8

Incendios forestais

Sin DT

66

AT8

Incendios forestais

8.28.1

66

AT8

Incendios forestais

8.28.2

DIRECTRIZ-PREGUNTA
Puntos de auga
Pregunta: valore a necesidade de mellorar o estado de mantemento das
seguintes infraestruturas de defensa contra IIFF.
Devasas e faixas auxiliares
Pregunta: valore a necesidade de aumentar a densidade das seguintes
infraestruturas de defensa contra IIFF.
Devasas e faixas auxiliares
Pregunta: valore a necesidade de mellorar o estado de mantemento das
seguintes infraestruturas de defensa contra IIFF.
Áreas cortalumes
Pregunta: valore a necesidade de aumentar a densidade das seguintes
infraestruturas de defensa contra IIFF.
Áreas cortalumes
Pregunta: valore a necesidade de mellorar o estado de mantemento das
seguintes infraestruturas de defensa contra IIFF.

Maquinaria pesada
Pregunta: sinale a eficacia no desempeño de labores de extinción polos
seguintes tipos de medios.
Motobombas
Pregunta: sinale a eficacia no desempeño de labores de extinción polos
seguintes tipos de medios.
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MEDIDA (texto)

SUBMEDIDA
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AT
(bloque)

66

AT8

Incendios forestais

8.28.3

66

AT8

Incendios forestais

8.28.4

66

AT8

Incendios forestais

8.28.5

66

AT8

Incendios forestais

8.28.6

66

AT8

Incendios forestais

8.28.7

67

AT8

Incendios forestais

8.23.1

Os incendios forestais son unha ameaza para a conservación do monte galego

8.24.1

Non se debe reducir o operativo de extinción de incendios forestais
Pregunta: está de acordo en que se debería reducir o operativo de extinción de
incendios forestais, asumindo un aumento na superficie anual queimada o unha
posible falta de operatividade de extinción no caso de vagas de lume?

II

II.3

II.3.1

Plan de prevención e defensa contra incendios
forestais do medio rural

II.3.1.1

8.24.2

Non se deben incrementar os orzamentos dirixidos á extinción de incendios
forestais
Pregunta: Está de acordo con que se deben aumentar os orzamentos de
extinción para lograr unha diminunción da superficie anual queimada?
Pregunta: está de acordo con que as actuacións de extinción son eficientes
dende o punto de vista económico?

II

II.3

II.3.1

Plan de prevención e defensa contra incendios
forestais do medio rural

II.3.1.1

8.29.3

Os membros das brigadas de extinción dos distritos forestais deben asumir
como traballo cotián durante todo o ano as tarefas silvícolas preventivas, con
obxectivos concretos de traballo, programados e planificados, priorizando
aqueles incluídos en IOXF para o cal, no seu caso, se procederá a modificar a
propia estrutura das brigadas
Pregunta: medida necesaria para unha mellora na eficiencia económica do
dispositivo de extinción de incendios.

II

II.3

II.3.1

Plan de prevención e defensa contra incendios
forestais do medio rural

II.3.1.1

II

II.3

II.3.1

Plan de prevención e defensa contra incendios
forestais do medio rural

II.3.1.1

II

II.3

II.3.1

Plan de prevención e defensa contra incendios
forestais do medio rural

II.3.1.1

67

67

67

AT8

AT8

AT8

AT (denominación)

Incendios forestais

Incendios forestais

Incendios forestais

COD.
PREGUNTA

BORRADOR 1ª REVISIÓN DO PFG
DIRECTRIZ-PREGUNTA

Brigadas de persoal fixo e fixo descontinuo da Xunta
Pregunta: sinale a eficacia no desempeño de labores de extinción polos
seguintes tipos de medios.
Brigadas de reforzo en incendios forestais do MAGRAMA (BRIF)
Pregunta: sinale a eficacia no desempeño de labores de extinción polos
seguintes tipos de medios.
Medios aéreos
Pregunta: sinale a eficacia no desempeño de labores de extinción polos
seguintes tipos de medios.
Unidade Militar de Emerxencias (UME)
Pregunta: sinale a eficacia no desempeño de labores de extinción polos
seguintes tipos de medios.
Brigadas dos concellos
Pregunta: sinale a eficacia no desempeño de labores de extinción polos
seguintes tipos de medios.

68

AT8

Incendios forestais

8.30.1

Medios aéreos: Debería optimizarse o uso de medios aéreos, aproveitando
adecuadamente as vantaxes de rapidez de actuación en incendios incipientes
(medios de pronto ataque)
Pregunta: medida necesaria para unha mellora na eficiencia económica do
disposistivo de medios aéreos para extinción de incendios.

68

AT8

Incendios forestais

Sin DT

Non se debe reducir o dispositivo de medio aéreos
Pregunta: medida necesaria para unha mellora na eficiencia económica do
disposistivo de medios aéreos para extinción de incendios.
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EIXE

PROGRAMA

MEDIDA

MEDIDA (texto)

SUBMEDIDA

II

II.3

II.3.1

Plan de prevención e defensa contra incendios
forestais do medio rural

II.3.1.1

II

II.3

II.3.1

Plan de prevención e defensa contra incendios
forestais do medio rural

II.3.1.1

II

II.3

II.3.1

Plan de prevención e defensa contra incendios
forestais do medio rural

II.3.1.1

II

II.3

II.3.1

Plan de prevención e defensa contra incendios
forestais do medio rural

II.3.1.1

II

II.3

II.3.1

Plan de prevención e defensa contra incendios
forestais do medio rural

II.3.1.1

Valoración do Grupo de traballo que elaborou as Directrices
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DIRECTRIZ
PÁX.

68

68

68

68

69

AT
(bloque)

AT8

AT8

AT8

AT8

AT8

AT (denominación)

Incendios forestais

Incendios forestais

Incendios forestais

Incendios forestais

Incendios forestais

COD.
PREGUNTA

BORRADOR 1ª REVISIÓN DO PFG
DIRECTRIZ-PREGUNTA

EIXE

PROGRAMA

MEDIDA

MEDIDA (texto)

8.29.1

Medios terrestres: o modelo actual podería asumirse, transitoriamente sempre
que se mellore a operatividade das cuadrillas da Administración na execución de
O PLADIGA é a referencia
traballos preventivos
Pregunta: medida necesaria para unha mellora na eficiencia económica do
dispositivo de extinción de incendios.

8.29.2

Debe promoverse unha migración progresiva a un modelo mixto que combine
persoal cualificado de extinción, con bo nivel de formación, profesionalizado,
menos numeroso, altamente especializado e con medios suficientes, con
traballo durante todo o ano en tarefas de extinción, formación e preventivas
Pregunta: medida necesaria para unha mellora na eficiencia económica do
dispositivo de extinción de incendios.

8.31.1

Todo o parque móbil de motobombas debe ter dependencia directa da Xunta de
Galicia
O PLADIGA é a referencia
Pregunta: sinale a eficiencia da medida para mellorar os medios terrestres de
extinción.

8.31.2

Utilizar maquinaria pesada, no marco do esquema de obras e traballos forestais,
combinando os traballos preventivos cos necesarios de extinción
Pregunta: sinale a eficiencia da medida para mellorar os medios terrestres de
extinción.

II

II.3

II.3.1

Plan de prevención e defensa contra incendios
forestais do medio rural

8.20.1

Organizar a información dispoñible sobre investigación de causas, extraendo as
necesarias conclusións sobre intencionalidade e motivación
Pregunta: medidas para mellorar a investigación de causas e persecución polos
corpos e forzas de seguridade do Estado no ámbito da defensa contra IIFF

II

II.3

II.3.4

Grupo de investigación de causas de incendios
forestais e rexistro de investigacións de
incendios forestais.

V

V.3

V.3.3

Organización e estrutura administrativa

O PLADIGA é a referencia

69

AT8

Incendios forestais

8.20.1

Organizar a información dispoñible sobre investigación de causas, extraendo as
necesarias conclusións sobre intencionalidade e motivación
Pregunta: medidas para mellorar a investigación de causas e persecución polos
corpos e forzas de seguridade do Estado no ámbito da defensa contra IIFF

69

AT8

Incendios forestais

8.20.2

Concentración de recursos nas áreas fortemente conflitivas
Pregunta: medidas para mellorar a investigación de causas e persecución polos
corpos e forzas de seguridade do Estado no ámbito da defensa contra IIFF

II

II.3

II.3.4

Grupo de investigación de causas de incendios
forestais e rexistro de investigacións de
incendios forestais.

8.20.2

Concentración de recursos nas áreas fortemente conflitivas
Pregunta: medidas para mellorar a investigación de causas e persecución polos
corpos e forzas de seguridade do Estado no ámbito da defensa contra IIFF

V

V.3

V.3.3

Organización e estrutura administrativa

8.20.3

Incrementar a formación dos axentes encargados da investigación, e traballar
cara un grupo integrado de investigación de causas con dito personal e CeFSE
que aporte unha mellora real na persecución dos incendiarios potenciando a
imbricación cos CeFSE (debatido e acordado en acta 17/09)
Pregunta: medidas para mellorar a investigación de causas e persecución polos
corpos e forzas de seguridade do Estado no ámbito da defensa contra IIFF

II

II.3

II.3.4

Grupo de investigación de causas de incendios
forestais e rexistro de investigacións de
incendios forestais.

8.20.3

Incrementar a formación dos axentes encargados da investigación, e traballar
cara un grupo integrado de investigación de causas con dito personal e CeFSE
que aporte unha mellora real na persecución dos incendiarios potenciando a
imbricación cos CeFSE (debatido e acordado en acta 17/09)
Pregunta: medidas para mellorar a investigación de causas e persecución polos
corpos e forzas de seguridade do Estado no ámbito da defensa contra IIFF

V

V.3

V.3.3

Organización e estrutura administrativa

69

69

69

AT8

AT8

AT8

Incendios forestais

Incendios forestais

Incendios forestais

55

SUBMEDIDA

II.3.1.1

V.3.3.5

V.3.3.5

V.3.3.5
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AT
(bloque)

69

AT8

Incendios forestais

8.20.4

69

AT8

Incendios forestais

69

AT8

69

69

69

69

COD.
PREGUNTA

EIXE

PROGRAMA

MEDIDA

Mellorar a valoracion dos danos producidos e a identificación dos afectados
Pregunta: medidas para mellorar a investigación de causas e persecución polos
corpos e forzas de seguridade do Estado no ámbito da defensa contra IIFF

II

II.3

II.3.4

Grupo de investigación de causas de incendios
forestais e rexistro de investigacións de
incendios forestais.

8.20.4

Mellorar a valoracion dos danos producidos e a identificación dos afectados
Pregunta: medidas para mellorar a investigación de causas e persecución polos
corpos e forzas de seguridade do Estado no ámbito da defensa contra IIFF

V

V.3

V.3.3

Organización e estrutura administrativa

Incendios forestais

8.20.5

Normalizar as indemnizacións a pagar nos procedementos xurídicos
Pregunta: medidas para mellorar a investigación de causas e persecución polos
corpos e forzas de seguridade do Estado no ámbito da defensa contra IIFF

II

II.3

II.3.4

Grupo de investigación de causas de incendios
forestais e rexistro de investigacións de
incendios forestais.

AT8

Incendios forestais

8.20.5

V

V.3

V.3.3

Organización e estrutura administrativa

AT8

Incendios forestais

8.20.6

II

II.3

II.3.4

Grupo de investigación de causas de incendios
forestais e rexistro de investigacións de
incendios forestais.

8.20.6

Incrementar o sistema de investigación de IIFF, acadando un mínimo de 2
axentes asignados por distrito forestal
Pregunta: medidas para mellorar a investigación de causas e persecución polos
corpos e forzas de seguridade do Estado no ámbito da defensa contra IIFF

V

V.3

V.3.3

Organización e estrutura administrativa

8.20.7

Dispoñer da información existente no Rexistro de Pastoreo e outras actividades
económicas que se realicen na zona e requiran a cesión/autorización da
propiedade (debatido e acordado na acta 17/09)
Pregunta: medidas para mellorar a investigación de causas e persecución polos
corpos e forzas de seguridade do Estado no ámbito da defensa contra IIFF

II

II.3

II.3.4

Grupo de investigación de causas de incendios
forestais e rexistro de investigacións de
incendios forestais.

V

V.3

V.3.3

Organización e estrutura administrativa

II

II.1

II.1.2

Identificación, selección e declaración de zonas
prioritarias de actuación en áreas forestais
degradadas

II

II.3

II.3.1

Plan de prevención e defensa contra incendios
forestais do medio rural

V

V.3

V.3.2

Seguros forestais. Análise de viabilidade en
Galicia

V

V.3

V.3.3

Organización e estrutura administrativa

AT8

AT8

AT (denominación)

BORRADOR 1ª REVISIÓN DO PFG

Incendios forestais

Incendios forestais

DIRECTRIZ-PREGUNTA

Normalizar as indemnizacións a pagar nos procedementos xurídicos
Pregunta: medidas para mellorar a investigación de causas e persecución polos
corpos e forzas de seguridade do Estado no ámbito da defensa contra IIFF
Incrementar o sistema de investigación de IIFF, acadando un mínimo de 2
axentes asignados por distrito forestalPregunta: medidas para mellorar a
investigación de causas e persecución polos corpos e forzas de seguridade do
Estado no ámbito da defensa contra IIFF

69

AT8

Incendios forestais

8.20.7

Dispoñer da información existente no Rexistro de Pastoreo e outras actividades
económicas que se realicen na zona e requiran a cesión/autorización da
propiedade (debatido e acordado na acta 17/09)
Pregunta: medidas para mellorar a investigación de causas e persecución polos
corpos e forzas de seguridade do Estado no ámbito da defensa contra IIFF

70

AT8

Incendios forestais

8.21.1

Proceder de oficio á restauración en montes de xestión pública, tras
investigación de causas suficientes que evite a conflitividade
Pregunta: medida importante para mellorar as medidas post-incendio.

70

AT8

Incendios forestais

8.21.2

70

AT8

Incendios forestais

8.21.3

70

AT8

Incendios forestais

8.21.3

Mellorar o nivel de coñecemento das dinámicas de reprodución de incendios,
para mellorar as actuacións de remate de incendios
Pregunta: medida importante para mellorar as medidas post-incendio.
Promover un sistema viable de seguro contra incendios que indemnice polo
valor da madeira e non por un tanto fixo por hectárea
Pregunta: medida necesaria para mellorar as medidas post-incendio.
Promover un sistema viable de seguro contra IIFF que indemnice polo valor da
madeira e non por un tanto fixo por hectárea
Pregunta: medida para mellorar as medidas post-incendio

56

MEDIDA (texto)

SUBMEDIDA

V.3.3.5

V.3.3.5

V.3.3.5

V.3.3.5

II.3.1.1

V.3.3.2
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DIRECTRIZ
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AT
(bloque)

AT (denominación)

COD.
PREGUNTA

EIXE

PROGRAMA

MEDIDA

II

II.3

II.3.1

Plan de prevención e defensa contra incendios
forestais do medio rural

II.3.1.1

II

II.3

II.3.1

Plan de prevención e defensa contra incendios
forestais do medio rural

II.3.1.1

8.34.1

Fomento do uso das TIC nas tarefas de dirección e coordinacióon da extinción
de incendios
Pregunta: medidas para mellora da calidade formativa en prevención e defensa
contra incendios forestais polo persoal.

II

II.3

II.3.1

Plan de prevención e defensa contra incendios
forestais do medio rural

II.3.1.1

8.34.2

Prestar atención crecente á formación en extinción de incendios no interface
urbano-forestal e aqueles de elevada superficie
Pregunta: medidas para mellora da calidade formativa en prevención e defensa
contra incendios forestais polo persoal.

II

II.3

II.3.1

Plan de prevención e defensa contra incendios
forestais do medio rural

II.3.1.1

II

II.3

II.3.1

Plan de prevención e defensa contra incendios
forestais do medio rural

II.3.1.1

70

AT8

Incendios forestais

8.21.4

71

AT8

Incendios forestais

8.33.1

71

71

AT8

AT8

Incendios forestais

Incendios forestais

BORRADOR 1ª REVISIÓN DO PFG
DIRECTRIZ-PREGUNTA

Establecer procedementos de axudas para restauración de montes queimados
por causas alleas aos seus donos ao monte de xestión privada, sempre que
dispoñan e sigan o correspondente IOXF ou demostren unha xestión activa (acta
17/09)
Pregunta: medida importante para mellorar as medidas post-incendio.
O nivel de formación do persoal que compone o dispositivo de extinción de
incendios é insuficiente
Pregunta: está de acordo con que o nivel de formación acadado polo persoal de
extinción de incendios é suficiente.

MEDIDA (texto)

SUBMEDIDA

71

AT8

Incendios forestais

8.34.3

Debería fomentarse o uso dos simuladores de comportamento de incendios e
de análise de incendios existentes, para mellorar o deseño de labores
preventivas de extinción
Pregunta: medidas para mellora da calidade formativa en prevención e defensa
contra incendios forestais polo persoal.

71

AT8

Incendios forestais

8.34.4

Non se debe deixar a contratación e formación de brigadas a nivel dos concellos
Pregunta: medida necesaria para mellorar a calidade formativa no ámbito da
extinción de incendios polo persoal.

O PLADIGA é a referencia

8.29.4

O orzamento para traballos silvícolas (ligados ao investimento produtiva en
monte) e preventivos debe de estar desligado do destinado á extinción, para
evitar que esta última actividade supoña o gasto da maior parte dos recursos
económicos para trabajos forestais
Pregunta: medida necesaria para unha mellora na eficiencia económica do
dispositivo de extinción de incendios.

Establecido na "Vixencia, execución e programación económica da 1ª Revisión do Plan Forestal de
Galicia"

9.1.1

Toda actuación en materia de sanidad forestal debe ser competencia dun único
órgano administrativo, dende viveiro até produto transformado
Pregunta: necesidade de que toda actuación en materia de sanidade forestal
(dente viveiro até o produto transformado) debe ser competencia exclusiva dun
único órgano administrativo

II

II.2

II.2.1

Programa de saúde e vitalidade forestal

II.2.1.1

9.1.1

Toda actuación en materia de sanidad forestal debe ser competencia dun único
órgano administrativo, dende viveiro até produto transformadoPregunta:
necesidade de que toda actuación en materia de sanidade forestal (dente
viveiro até o produto transformado) debe ser competencia exclusiva dun único
órgano administrativo

V

V.3

V.3.3

Organización e estrutura administrativa

V.3.3.1

9.1.2

A Admón. Forestal debe ser o órgano responsable de toda actuación en materia
de sanidade forestal (dende viveiro até produto transformado)
Pregunta: Considera que toda actuación en materia de sanidade forestal (dende
viveiro até o produto transformado) debe ser competencia exclusiva da Admón
forestal

II

II.2

II.2.1

Programa de saúde e vitalidade forestal

II.2.1.1

72

73

73

73

AT8

AT9

AT9

AT9

Incendios forestais

Sanidade e saúde forestal

Sanidade e saúde forestal

Sanidade e saúde forestal
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DIRECTRIZ
PÁX.

73

73

73

73

73

73

73

73

73

AT
(bloque)

AT9

AT9

AT9

AT9

AT9

AT9

AT9

AT9

AT9

AT (denominación)

Sanidade e saúde forestal

Sanidade e saúde forestal

Sanidade e saúde forestal

Sanidade e saúde forestal

Sanidade e saúde forestal

Sanidade e saúde forestal

Sanidade e saúde forestal

Sanidade e saúde forestal

Sanidade e saúde forestal

BORRADOR 1ª REVISIÓN DO PFG

COD.
PREGUNTA

DIRECTRIZ-PREGUNTA

EIXE

PROGRAMA

MEDIDA

9.1.2

A Admón. Forestal debe ser o órgano responsable de toda actuación en materia
de sanidade forestal (dende viveiro até produto transformado)
Pregunta: Considera que toda actuación en materia de sanidade forestal (dende
viveiro até o produto transformado) debe ser competencia exclusiva da Admón
forestal.

V

V.3

V.3.3

Organización e estrutura administrativa

9.2.1

Intensificar a detección e seguimento específico de pragas e enfermidades
declaradas de corentena
Pregunta: prioridade como medida de seguimento e detección de problemas
sanitarios

II

II.2

II.2.1

Programa de saúde e vitalidade forestal

9.2.1

Intensificar a detección e seguimento específico de pragas e enfermidades
declaradas de corentena como medida prioritaria en materia de seguimento e
detección de problemas sanitarios
Pregunta: prioridade como medida de seguimento e detección de problemas
sanitarios

II

II.2

II.2.2

Posta en valor da rede galega de seguimento de
danos nos bosques

9.2.2

Mellorar a formación do persoal da Administración forestal e establecer
procedementos de avaliación periódica de presenza/severidade de afeccións
sanitarias
Pregunta: prioridade como medida de seguimento e detección de problemas
sanitarios

II

II.2

II.2.1

Programa de saúde e vitalidade forestal

9.2.2

Mellorar a formación do persoal da Administración forestal e establecer
procedementos de avaliación periódica de presenza/severidade de afeccións
sanitarias
Pregunta: prioridade como medida de seguimento e detección de problemas
sanitarios

II

II.2

II.2.1

Programa de saúde e vitalidade forestal

9.2.2

Mellorar a formación do persoal da Administración forestal e establecer
procedementos de avaliación periódica de presenza/severidade de afeccións
sanitarias
Pregunta: prioridade como medida de seguimento e detección de problemas
sanitarios

II

II.2

II.2.2

Posta en valor da rede galega de seguimento de
danos nos bosques

9.2.3

A expedición e control do pasaporte fitosanitario para a produción e
comercialización do material forestal de reprodución (MFR) a realizar pola
Admón. forestal
Pregunta: prioridade como medida de seguimento e detección de problemas
sanitarios

II

II.2

II.2.1

Programa de saúde e vitalidade forestal

9.2.3

A expedición e control do pasaporte fitosanitario para a produción e
comercialización do material forestal de reprodución (MFR) a realizar pola
Admón. forestal
Pregunta: prioridade como medida de seguimento e detección de problemas
sanitarios

II

II.2

II.2.1

Programa de saúde e vitalidade forestal

9.2.4

Mellorar a formación dos propietarios forestais e comuneiros de xeito que
poidan asumir o indicado no art. 117a da Lei 7/2012, do 28 de xuño
Pregunta: prioridade como medida de seguimento e detección de problemas
sanitarios

II

II.2

II.2.1

Programa de saúde e vitalidade forestal
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MEDIDA (texto)

SUBMEDIDA

V.3.3.1

II.2.1.1

II.2.1.1
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DIRECTRIZ
PÁX.

73

73

74

74

AT
(bloque)

AT9

AT9

AT9

AT9

AT (denominación)

Sanidade e saúde forestal

Sanidade e saúde forestal

Sanidade e saúde forestal

Sanidade e saúde forestal

COD.
PREGUNTA

BORRADOR 1ª REVISIÓN DO PFG
EIXE

PROGRAMA

MEDIDA

9.2.4

Mellorar a formación dos propietarios forestais e comuneiros de xeito que
poidan asumir o indicado no art. 117a da Lei 7/2012, do 28 de xuño
Pregunta: prioridade como medida de seguimento e detección de problemas
sanitarios

II

II.2

II.2.1

Programa de saúde e vitalidade forestal

9.2.4

Mellorar a formación dos propietarios forestais e comuneiros de xeito que
poidan asumir o indicado no art. 117a da Lei 7/2012, do 28 de xuño
Pregunta: prioridade como medida de seguimento e detección de problemas
sanitarios

II

II.2

II.2.2

Posta en valor da rede galega de seguimento de
danos nos bosques

9.6.1

A formación dos silvicultores, viveiristas, técnicos de asociación de propietarios
e de empresas de servizos forestais, e funcionarios responsables da xestión de
montes en materia de sanidade forestalPregunta: medida prioritaria en materia
de prevención de pragas e enfermidades forestais

II

II.2

II.2.1

Programa de saúde e vitalidade forestal

9.6.1

A formación dos silvicultores, viveiristas, técnicos de asociación de propietarios
e de empresas de servizos forestais, e funcionarios responsables da xestión de
montes en materia de sanidade forestal
Pregunta: medida prioritaria en materia de prevención de pragas e
enfermidades forestais

II

II.2

II.2.2

Posta en valor da rede galega de seguimento de
danos nos bosques

A formación dos silvicultores, viveiristas, técnicos de asociación de propietarios
e de empresas de servizos forestais, e funcionarios responsables da xestión de
montes en materia de sanidade forestal
Pregunta: medida prioritaria en materia de prevención de pragas e
enfermidades forestais.

IV

IV.3

IV.3.3

Profesionalización de propietarios/ xestores de
montes.

II

II.2

II.2.1

Programa de saúde e vitalidade forestal

II

II.2

II.2.1

Programa de saúde e vitalidade forestal

II.2.1.2

II

II.2

II.2.1

Programa de saúde e vitalidade forestal

II.2.1.3

II

II.2

II.2.1

Programa de saúde e vitalidade forestal

II

II.2

II.2.2

Posta en valor da rede galega de seguimento de
danos nos bosques

II

II.2

II.2.1

Programa de saúde e vitalidade forestal

II

II.2

II.2.1

Programa de saúde e vitalidade forestal

74

AT9

Sanidade e saúde forestal

9.6.1

74

AT9

Sanidade e saúde forestal

9.6.2

74

AT9

Sanidade e saúde forestal

9.6.2

74

AT9

Sanidade e saúde forestal

9.6.2

74

AT9

Sanidade e saúde forestal

9.6.3

74

AT9

Sanidade e saúde forestal

9.6.3

74

AT9

Sanidade e saúde forestal

9.3.1

74

AT9

Sanidade e saúde forestal

9.3.1

DIRECTRIZ-PREGUNTA

O intercambio de información periódica co sector sobre sanidade forestal
Pregunta: medida prioritaria en materia de prevención de pragas e
enfermidades forestais
O intercambio de información periódica co sector sobre sanidade forestal
Pregunta: medida prioritaria en materia de prevención de pragas e
enfermidades forestais
O intercambio de información periódica co sector sobre sanidade forestal
Pregunta: medida prioritaria en materia de prevención de pragas e
enfermidades forestais
A promoción da relación institucional entre as organizacións de propietarios
forestais e a Admón. competeten, incluíndo a avaliación conxunta
Pregunta: medida prioritaria en materia de prevención de pragas e
enfermidades forestais
A promoción da relación institucional entre as organizacións de propietarios
forestais e a Admón. competeten, incluíndo a avaliación conxunta
Pregunta: medida prioritaria en materia de prevención de pragas e
enfermidades forestais
Reforzar a investigación e aplicación práctica dos métodos de control biolóxico
Pregunta: prioridade na loita contra pragas e enfermidades
Reforzar a investigación e aplicación práctica dos métodos de control biolóxico
Pregunta: prioridade na loita contra pragas e enfermidades
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MEDIDA (texto)

SUBMEDIDA

II.2.1.1

II.2.1.3
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DIRECTRIZ
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AT
(bloque)

74

AT9

Sanidade e saúde forestal

9.3.2

74

AT9

Sanidade e saúde forestal

9.3.3

74

AT9

Sanidade e saúde forestal

9.3.3

74

AT9

Sanidade e saúde forestal

9.3.4

74

75

75

75

75

75

AT9

AT9

AT9

AT9

AT9

AT9

AT (denominación)

Sanidade e saúde forestal

Sanidade e saúde forestal

Sanidade e saúde forestal

Sanidade e saúde forestal

Sanidade e saúde forestal

Sanidade e saúde forestal

COD.
PREGUNTA

BORRADOR 1ª REVISIÓN DO PFG
DIRECTRIZ-PREGUNTA

EIXE

PROGRAMA

MEDIDA

II

II.2

II.2.1

Programa de saúde e vitalidade forestal

I

I.3

I.3.1

Plan de conservación e mellora xenética forestal

II

II.2

II.2.1

Programa de saúde e vitalidade forestal

II

II.2

II.2.1

Programa de saúde e vitalidade forestal

9.3.4

Promover os traballos de avaliación e declaración de productos fitosanitarios
que permitan ampliar o nº de materias activas axeitadas pata o tratamento
específico de pragas e doenzas forestais
Pregunta: prioridade na loita contra pragas e enfermidades

II

II.2

II.2.1

Programa de saúde e vitalidade forestal

9.5.1

Crear un servizo de avisos de pragas e doenzas forestais na páxina web da
Consellería competente en materia de montes (art. 116.3 da Lei 7/2012, do 28
de xuño)
Pregunta: prioridade na declaración, erradicación, control e seguimento de
organismos de corentena

II

II.2

II.2.1

Programa de saúde e vitalidade forestal

9.5.1

Crear un servizo de avisos de pragas e doenzas forestais na páxina web da
Consellería competente en materia de montes (art. 116.3 da Lei 7/2012, do 28
de xuño)
Pregunta: prioridade na declaración, erradicación, control e seguimento de
organismos de corentena

II

II.2

II.2.1

Programa de saúde e vitalidade forestal

II.2.1.2

9.5.1

Crear un servizo de avisos de pragas e doenzas forestais na páxina web da
Consellería competente en materia de montes (art. 116.3 da Lei 7/2012, do 28
de xuño)Pregunta: prioridade na declaración, erradicación, control e
seguimento de organismos de corentena

II

II.2

II.2.1

Programa de saúde e vitalidade forestal

II.2.1.3

9.5.1

Crear un servizo de avisos de pragas e doenzas forestais na páxina web da
Consellería competente en materia de montes (art. 116.3 da Lei 7/2012, do 28
de xuño)
Pregunta: prioridade na declaración, erradicación, control e seguimento de
organismos de corentena

IV

IV.1

IV.1.1

Programa galego de información e estatísticas
forestais

IV.1.1.1

9.5.2

Mellorar a información e formación sobre métodos de prevención para a
entrada en España e no territorio da CCAA galega de organismos de corentena
derivada de traslados de material (plantas, outros materiais forestais de
reprodución, madeira, biomasa....)
Pregunta: prioridade na declaración, erradicación, control e seguimento de
organismos de corentena

II

II.2

II.2.1

Programa de saúde e vitalidade forestal

Reforzar a investigación na relación entre silvicultura e pragas e enfermidades
forestais
Pregunta: prioridade na loita contra pragas e enfermidades
Reforzar a investigación e aplicación prácticas das liñas de mellora xenética que
considere a susceptibilidad a enfermidades
Pregunta: prioridade na loita contra pragas e enfermidades
Reforzar a investigación e aplicación prácticas das liñas de mellora xenética que
considere a susceptibilidad a enfermidades
Pregunta: prioridade na loita contra pragas e enfermidades
Promover os traballos de avaliación e declaración de productos fitosanitarios
que permitan ampliar o nº de materias activas axeitadas pata o tratamento
específico de pragas e doenzas forestais
Pregunta: prioridade na loita contra pragas e enfermidades
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MEDIDA (texto)

SUBMEDIDA

II.2.1.3
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DIRECTRIZ
PÁX.

75

75

AT
(bloque)

AT9

AT9

AT (denominación)

Sanidade e saúde forestal

Sanidade e saúde forestal

COD.
PREGUNTA

EIXE

PROGRAMA

MEDIDA

9.5.2

Mellorar a información e formación sobre métodos de prevención para a
entrada en España e no territorio da CCAA galega de organismos de corentena
derivada de traslados de material (plantas, outros materiais forestais de
reprodución, madeira, biomasa....)
Pregunta: prioridade na declaración, erradicación, control e seguimento de
organismos de corentena

II

II.2

II.2.1

Programa de saúde e vitalidade forestal

9.5.3

Potenciar as liñas de investigación e transferencia sobre os organismos de
corentena e outros problemas e riscos sanitarios de relevancia
Pregunta: prioridade na declaración, erradicación, control e seguimento de
organismos de corentena

II

II.2

II.2.1

Programa de saúde e vitalidade forestal

II

II.2

II.2.1

Programa de saúde e vitalidade forestal

IV

IV.3

IV.3.1

Fomento da educación regulada en materia
forestal

IV

IV.3

IV.3.1

Fomento da educación regulada en materia
forestal

12.2.2

Potenciar as visitas de colexios a aulas da natureza
Pregunta: medida a seguir para acadar unha boa cobertura do coñecemento da
realidade do monte galego, a súa importancia para a conservación da
biodiversidade e das súas características propias e singulares (art. 106 da Lei
7/2012, do 28 de xuño)

IV

IV.3

IV.3.1

Fomento da educación regulada en materia
forestal

12.2.3

Visitas a industrias de produtos forestais, CMVMC e montes en xestión
Pregunta: medida a seguir para acadar unha boa cobertura do coñecemento da
realidade do monte galego, a súa importancia para a conservación da
biodiversidade e das súas características propias e singulares (art. 106 da Lei
7/2012, do 28 de xuño)

IV

IV.3

IV.3.1

Fomento da educación regulada en materia
forestal

12.2.4

Fomentar contactos de mestres co persoal técnico e de gardería. Actividades de
difusión en colexios e institutos
Pregunta: medida a seguir para acadar unha boa cobertura do coñecemento da
realidade do monte galego, a súa importancia para a conservación da
biodiversidade e das súas características propias e singulares (art. 106 da Lei
7/2012, do 28 de xuño)

IV

IV.3

IV.3.1

Fomento da educación regulada en materia
forestal

75

AT9

Sanidade e saúde forestal

9.5.3

76

AT12

Formación, educación e divulgación

12.1.1

76

AT12

Formación, educación e divulgación

12.2.1

76

76

76

AT12

AT12

AT12

Formación, educación e divulgación

Formación, educación e divulgación

Formación, educación e divulgación

BORRADOR 1ª REVISIÓN DO PFG
DIRECTRIZ-PREGUNTA

Potenciar as liñas de investigación e transferencia sobre os organismos de
corentena e outros problemas e riscos sanitarios de relevancia
Pregunta: prioridade na declaración, erradicación, control e seguimento de
organismos de corentena
Necesidade de mellorar en contidos formativos de EP e ESO coa realidade do
monte galego e a súa importancia para conservar a biodiversidade
Pregunta: considera que os contidos formativos en ensinanzas primaria e
secundaria en Galicia supoñen unha boa cobertura do coñecemento da
realidade do monte galego, a súa importancia para a conservación da
biodiversidade e das súas características propias e singulares (art. 106 da Lei
7/2012, do 28 de xuño)
Programa específico de visitas de colexios e IES a centros de formación e
experimentación agroforestal
Pregunta: medida a seguir para acadar unha boa cobertura do coñecemento da
realidade do monte galego, a súa importancia para a conservación da
biodiversidade e das súas características propias e singulares (art. 106 da Lei
7/2012, do 28 de xuño)
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MEDIDA (texto)

SUBMEDIDA

II.2.1.2

II.2.1.2
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DIRECTRIZ
PÁX.

76

AT
(bloque)

AT12

AT (denominación)

Formación, educación e divulgación

COD.
PREGUNTA

BORRADOR 1ª REVISIÓN DO PFG
DIRECTRIZ-PREGUNTA

EIXE

PROGRAMA

MEDIDA

MEDIDA (texto)

12.4.1

Necesidade de mellorar o nivel de información da sociedade sobre o forestal, a
cadea dos produtos forestais, os MVMC e as comunidades de montes
Pregunta: valoración da percepción da sociedade galega sobre a actividade
forestal e da cadea da madeira, e do monte vecinal e as comunidades de
montes, de acordo a un bo nivel de información

IV

IV.2

IV.2.1

Programa galego para divulgación e
comunicación da cultura forestal

Necesidade de mellorar o nivel de información da sociedade sobre o forestal, a
cadea dos produtos forestais, os MVMC e as comunidades de montesPregunta:
valoración da percepción da sociedade galega sobre a actividade forestal e da
cadea da madeira, e do monte vecinal e as comunidades de montes, de acordo a
un bo nivel de información

IV

IV.2

IV.2.2

Rede galega de centros de interpretación,
divulgación e concienciación forestal.

IV

IV.2

IV.2.1

Programa galego para divulgación e
comunicación da cultura forestal

IV

IV.2

IV.2.1

Programa galego para divulgación e
comunicación da cultura forestal

IV

IV.2

IV.2.2

Rede galega de centros de interpretación,
divulgación e concienciación forestal.

IV

IV.2

IV.2.1

Programa galego para divulgación e
comunicación da cultura forestal

IV

IV.2

IV.2.2

Rede galega de centros de interpretación,
divulgación e concienciación forestal.

IV

IV.3

IV.3.1

Fomento da educación regulada en materia
forestal

IV

IV.3

IV.3.1

Fomento da educación regulada en materia
forestal

76

AT12

Formación, educación e divulgación

12.4.1

76

AT12

Formación, educación e divulgación

12.5.1

76

AT12

Formación, educación e divulgación

12.5.2

76

AT12

Formación, educación e divulgación

12.5.2

76

AT12

Formación, educación e divulgación

12.5.3

76

AT12

Formación, educación e divulgación

12.5.3

76

AT12

Formación, educación e divulgación

12.5.3

76

AT12

Formación, educación e divulgación

12.5.4

77

AT12

Formación, educación e divulgación

12.6.1

Mellorar a formación do persoal encargado das aulas
Pregunta: medidas para potenciar a actividade da rede galega de aulas forestais

IV

IV.2

IV.2.2

Rede galega de centros de interpretación,
divulgación e concienciación forestal.

77

AT12

Formación, educación e divulgación

12.6.1

Mellorar a formación do persoal encargado das aulas
Pregunta: medidas para potenciar a actividade da rede galega de aulas forestais

IV

IV.3

IV.3.1

Fomento da educación regulada en materia
forestal

77

AT12

Formación, educación e divulgación

12.6.2

Axeitada dotación de medios (infraestruturas o finalización de obras)
Pregunta: medidas para potenciar a actividade da rede galega de aulas forestais

IV

IV.2

IV.2.2

Rede galega de centros de interpretación,
divulgación e concienciación forestal.

77

AT12

Formación, educación e divulgación

12.6.2

Axeitada dotación de medios (infraestruturas o finalización de obras)
Pregunta: medidas para potenciar a actividade da rede galega de aulas forestais

IV

IV.3

IV.3.1

Fomento da educación regulada en materia
forestal

Elaborar un Plan de divulgación
Pregunta: medida para acadar un mellor nivel informativo da sociedade en xeral
sobre o monte en Galicia e a importancia dos bens e servizos que subministra
Plan de comunicación integral que dinamice demanda de produtos
Pregunta: medida para acadar un mellor nivel informativo da sociedade en xeral
sobre o monte en Galicia e a importancia dos bens e servizos que subministra
Plan de comunicación integral que dinamice demanda de produtos
Pregunta: medida para acadar un mellor nivel informativo da sociedade en xeral
sobre o monte en Galicia e a importancia dos bens e servizos que subministra
Reforzo dos contidos forestais en aulas da natureza
Pregunta: medida para acadar un mellor nivel informativo da sociedade en xeral
sobre o monte en Galicia e a importancia dos bens e servizos que subministra
Reforzo dos contidos forestais en aulas da natureza
Pregunta: medida para acadar un mellor nivel informativo da sociedade en xeral
sobre o monte en Galicia e a importancia dos bens e servizos que subministra
Reforzo dos contidos forestais en aulas da natureza
Pregunta: medida para acadar un mellor nivel informativo da sociedade en xeral
sobre o monte en Galicia e a importancia dos bens e servizos que subministra
Campañas públicas en colaboración coas comunidades de montes, dando a
coñecer o MVMC e o funcionamento das CMVMC
Pregunta: medida para acadar un mellor nivel informativo da sociedade en xeral
sobre o monte en Galicia e a importancia dos bens e servizos que subministra
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SUBMEDIDA
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DIRECTRIZ
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77

77

77

77

77

77

AT
(bloque)

AT12

AT12

AT12

AT12

AT12

AT12

AT (denominación)

Formación, educación e divulgación

Formación, educación e divulgación

Formación, educación e divulgación

Formación, educación e divulgación

Formación, educación e divulgación

Formación, educación e divulgación

COD.
PREGUNTA

BORRADOR 1ª REVISIÓN DO PFG
EIXE

PROGRAMA

MEDIDA

12.7.0

Necesario mejorar nivel de calidad de la formación para el empleo en el sector
Pregunta: considera que o nivel da "formación para o emprego (segundo o
Catálogo nacional de cualificacións) no ámbito forestal e da madeira son
axeitados

IV

IV.3

IV.3.1

Fomento da educación regulada en materia
forestal

12.7.0

Necesario mejorar nivel de calidad de la formación para el empleo en el sector
Pregunta: considera que o nivel da "formación para o emprego (segundo o
Catálogo nacional de cualificacións) no ámbito forestal e da madeira son
axeitados

IV

IV.3

IV.3.3

Profesionalización de propietarios/ xestores de
montes.

12.8.1

Incrementar y mejorar la oferta formativa, particularmente la formación
práctica en aprovechamientos con simuladores
Pregunta: grao de acordo coas seguintes medidas para mellorar o nivel de
Formación para o Emprego

IV

IV.3

IV.3.1

Fomento da educación regulada en materia
forestal

12.8.1

Incrementar y mejorar la oferta formativa, particularmente la formación
práctica en aprovechamientos con simuladores
Pregunta: grao de acordo coas seguintes medidas para mellorar o nivel de
Formación para o Emprego

IV

IV.3

IV.3.3

Profesionalización de propietarios/ xestores de
montes.

12.8.2

Solventar a carencia na oferta de contidos sobre extinción de incendios forestais
na rama agrario
Pregunta: grao de acordo coas seguintes medidas para mellorar o nivel de
Formación para o Emprego.

IV

IV.3

IV.3.1

Fomento da educación regulada en materia
forestal

12.8.3

Mellora no control dos contidos ofertados pola Consellería de Traballo, con
aportacións e consultas ao sector, asegurando unha idónea formación dos
formadores (debatido e recollido en acta de 5/11)
Pregunta: grao de acordo coas seguintes medidas para mellorar o nivel de
Formación para o Emprego.

IV

IV.3

IV.3.3

Profesionalización de propietarios/ xestores de
montes.

Necesario mellorar a formación profesional nos ámbitos forestais e no da
madeira e moblePregunta: considera que o nivel de formación profesional
acadado nos ciclos formativos de grao básico, medio e superior relacionados
estritamente cos traballos forestais e de xestión son aceitados

IV

IV.3

IV.3.1

Fomento da educación regulada en materia
forestal

IV

IV.3

IV.3.1

Fomento da educación regulada en materia
forestal

IV

IV.3

IV.3.1

Fomento da educación regulada en materia
forestal

IV

IV.3

IV.3.1

Fomento da educación regulada en materia
forestal

78

AT12

Formación, educación e divulgación

12.9.0

78

AT12

Formación, educación e divulgación

12.10.1

78

AT12

Formación, educación e divulgación

12.10.2

78

AT12

Formación, educación e divulgación

12.10.3

DIRECTRIZ-PREGUNTA

Mellorar o sistema de prácticas en empresas e institucións
Pregunta: grao de importancia da medida para mellorar a calidade formativa
nese ámbito
Mellorar a formación do profesorado en aspectos prácticos forestais e da
industria
Pregunta: grao de importancia da medida para mellorar a calidade formativa
nese ámbito
Acadar dotacióna axeitada de material de prácticas e viaxes de campo
Pregunta: grao de importancia da medida para mellorar a calidade formativa
nese ámbito
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MEDIDA (texto)

SUBMEDIDA
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AT
(bloque)

AT (denominación)

BORRADOR 1ª REVISIÓN DO PFG

COD.
PREGUNTA

DIRECTRIZ-PREGUNTA

EIXE

PROGRAMA

MEDIDA

MEDIDA (texto)

Fomento de plans de formación de propietarios e/ou xestores, nos que as
asociacións de propietarios deben ser os responsables da organización, as
Admón. deben controlar o proceso e debe existir un apoio en contidos nos
centros de formación profesional e no SUG (debatido e recollido en acta 5/11)
A formación dos propietarios debe contar co axeitada financiamento
considerándose a cofinanciación entre os interesados e as súas organizacións e a
Administración competente como o modelo máis razoable (debatido e recollido
en acta de 5/11)
Pregunta: valoración da formación dos propietarios forestais, de montes de
particulares e de montes veciñais por parte das propias organizacións de
propietarios forestais.

IV

IV.3

IV.3.3

Profesionalización de propietarios/ xestores de
montes.

78

AT12

Formación, educación e divulgación

12.23.1

79

AT12

Formación, educación e divulgación

Sin DT

79

AT12

Formación, educación e divulgación

12.17.1

79

AT12

Formación, educación e divulgación

12.17.2

79

AT12

Formación, educación e divulgación

12.18.1

79

AT12

Formación, educación e divulgación

12.20.1

79

AT12

Formación, educación e divulgación

12.20.1

79

AT12

Formación, educación e divulgación

12.20.2

79

AT12

Formación, educación e divulgación

12.20.2

79

AT12

Formación, educación e divulgación

12.20.3

79

AT12

Formación, educación e divulgación

12.20.3

79

AT12

Formación, educación e divulgación

12.22.0

Necesario fortalecer ou crear sistemas de formación continua dos traballadores
de Administración Forestal, na cadea monte-industria e en todos os ámbitos
Necesidade dun sistema de formación continua obrigatorio na Administración
forestal
Pregunta: medida importante para mellorar o sistema de formación continua do
persoal funcionario, laboral ou contratado por Admón. Públicas
Necesidade de melloras no deseño e contido dos cursos ofertados
Pregunta: medida importante para mellorar o sistema de formación continua do
persoal funcionario, laboral ou contratado por Admón. Públicas
Necesidade de fortalecer, no ámbito da cadea monte-industria, a formación en
novas tecnoloxías e procesos produtivos (debatido e recollido en acta de 5/11)
Pregunta: medida importante para mellorar o sistema de formación continua
dos medios humanos das empresas da cadea da madeira
Adaptación de contenidos a las actividades a desarrollar en cada puesto
Pregunta: medida importante para mellorar a formación actual en materia de
seguridade e saúde dos traballadores do monte e do SDCIF
Adaptación de contenidos a las actividades a desarrollar en cada puesto
Pregunta: medida importante para mellorar a formación actual en materia de
seguridade e saúde dos traballadores do monte e do SDCIF
Intensificar a formación práctica
Pregunta: medida importante para mellorar a formación actual en materia de
seguridade e saúde dos traballadores do monte e do SDCIF
Intensificar a formación práctica
Pregunta: medida importante para mellorar a formación actual en materia de
seguridade e saúde dos traballadores do monte e do SDCIF
Profesorado debe ter experiencia real
Pregunta: medida importante para mellorar a formación actual en materia de
seguridade e saúde dos traballadores do monte e do SDCIF
Profesorado debe ter experiencia real
Pregunta: medida importante para mellorar a formación actual en materia de
seguridade e saúde dos traballadores do monte e do SDCIF
Cursos sectoriales sobre seguridad y salud en el ámbito de la cadena de la
madera
Pregunta: considera que o nivel de formación actual en materia de seguridade e
saúde dos traballadores das empresas da cadea da madeira é axeitado.

64

SUBMEDIDA

Recollido no Programa de Saúde e vitalidad Forestal, o PLADIGA e no programa de formación da
Xunta de Galicia elborado pola EGAP.
Recollido no Programa de Saúde e vitalidad Forestal, o PLADIGA e no programa de formación da
Xunta de Galicia elborado pola EGAP.
Recollido no Programa de Saúde e vitalidad Forestal, o PLADIGA e no programa de formación da
Xunta de Galicia elborado pola EGAP.

IV

IV.4

IV.4.1

Promoción da investigación, innovación e
desenvolvemento tecnolóxico en Galicia

IV

IV.3

IV.3.1

Fomento da educación regulada en materia
forestal

IV

IV.3

IV.3.3

Profesionalización de propietarios/ xestores de
montes.

IV

IV.3

IV.3.1

Fomento da educación regulada en materia
forestal

IV

IV.3

IV.3.3

Profesionalización de propietarios/ xestores de
montes.

IV

IV.3

IV.3.1

Fomento da educación regulada en materia
forestal

IV

IV.3

IV.3.3

Profesionalización de propietarios/ xestores de
montes.

IV

IV.3

IV.3.1

Fomento da educación regulada en materia
forestal

DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN FORESTAL

1ª REVISIÓN DEL PLAN FORESTAL DE GALICIA

DIRECTRIZ
PÁX.

AT
(bloque)

AT (denominación)

BORRADOR 1ª REVISIÓN DO PFG

COD.
PREGUNTA

DIRECTRIZ-PREGUNTA

EIXE

PROGRAMA

MEDIDA

MEDIDA (texto)

IV

IV.3

IV.3.3

Profesionalización de propietarios/ xestores de
montes.

IV

IV.4

IV.4.1

Promoción da investigación, innovación e
desenvolvemento tecnolóxico en Galicia

IV

IV.4

IV.4.1

Promoción da investigación, innovación e
desenvolvemento tecnolóxico en Galicia

IV

IV.4

IV.4.1

Promoción da investigación, innovación e
desenvolvemento tecnolóxico en Galicia

IV

IV.4

IV.4.1

Promoción da investigación, innovación e
desenvolvemento tecnolóxico en Galicia

79

AT12

Formación, educación e divulgación

12.22.0

Cursos sectoriales sobre seguridad y salud en el ámbito de la cadena de la
madera
Pregunta: considera que o nivel de formación actual en materia de seguridade e
saúde dos traballadores das empresas da cadea da madeira é axeitado.

80

AT12

Formación, educación e divulgación

12.14.1

Preparación para actividade profesional na industriaPregunta: eficiencia do SUG
nos seguintes ámbitos (ámbito específico na calidade da docencia).

80

AT12

Formación, educación e divulgación

12.14.2

80

AT12

Formación, educación e divulgación

12.13.0

80

80

80

80

80

AT12

AT12

AT12

AT12

AT12

Formación, educación e divulgación

Formación, educación e divulgación

Formación, educación e divulgación

Formación, educación e divulgación

Formación, educación e divulgación

Preparación para actividade profesional en empresas de servizos
Pregunta: eficiencia do SUG nos seguintes ámbitos (ámbito específico na
calidade da docencia).
Difusión, valorización e transferencia de resultados
Pregunta: eficiencia do SUG na consecución das distintas funcións que lle asigna
o artigo 1 da Lei 6/2001, de universidades, en relación ás necesidades do sector
forestal galego.

12.15.1

Fomentar o contacto do profesorado co sector
Pregunta: medida importante para mellorar a función de preparación de
actividades profesionais (docencia) do SUG (as funcións investigadoras e de
transferencia trataranse na AT13).

12.15.2

Incorporar á docencia a profesionais de alto nivel
Pregunta: medida importante para mellorar a función de preparación de
actividades profesionais (docencia) do SUG (as funcións investigadoras e de
transferencia trataranse na AT13).

12.15.3

Potenciar as conexións dos plans de estudo coas necesidades de innovación da
industria da madeira
Pregunta: medida importante para mellorar a función de preparación de
actividades profesionais (docencia) do SUG (as funcións investigadoras e de
transferencia trataranse na AT13).

IV

IV.4

IV.4.1

Promoción da investigación, innovación e
desenvolvemento tecnolóxico en Galicia

12.15.4

Potenciar cooperación con organizaciones del sector en trabajos fin de grado y
máster
Pregunta: medida importante para mellorar a función de preparación de
actividades profesionais (docencia) do SUG (as funcións investigadoras e de
transferencia trataranse na AT13).

IV

IV.4

IV.4.1

Promoción da investigación, innovación e
desenvolvemento tecnolóxico en Galicia

12.15.5

Conseguir unha maior implicación de axentes do sector na elaboración de plans
de estudo
Pregunta: medida importante para mellorar a función de preparación de
actividades profesionais (docencia) do SUG (as funcións investigadoras e de
transferencia trataranse na AT13)

IV

IV.4

IV.4.1

Promoción da investigación, innovación e
desenvolvemento tecnolóxico en Galicia

80

AT12

Formación, educación e divulgación

12.15.6

81

AT13

Investigación e transferenza forestal

13.6.1

Racionalizar a oferta formativa
Pregunta: medida importante para mellorar a función de preparación de
actividades profesionais (docencia) do SUG (as funcións investigadoras e de
transferencia trataranse na AT13)
Impulso das actividades de promoción e difusión
Pregunta: Actuación para impulsar a transferencia e divulgación do
coñecemento das entidades relacionadas co I+D+i do sector forestal de Galicia

65

SUBMEDIDA

Liñas de acción consideradas que a súa execución pertence a outro ámbito de actuación

Liñas de acción consideradas que a súa execución pertence a outro ámbito de actuación

IV

IV.4

IV.4.1

Promoción da investigación, innovación e
desenvolvemento tecnolóxico en Galicia

DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN FORESTAL

1ª REVISIÓN DEL PLAN FORESTAL DE GALICIA

DIRECTRIZ
PÁX.

AT
(bloque)

81

AT13

Investigación e transferenza forestal

13.6.2

81

AT13

Investigación e transferenza forestal

13.6.2

81

AT13

Investigación e transferenza forestal

13.6.2

81

AT13

Investigación e transferenza forestal

13.6.2

81

AT13

Investigación e transferenza forestal

13.6.3

81

AT13

Investigación e transferenza forestal

13.6.3

81

AT13

Investigación e transferenza forestal

13.6.3

81

AT13

Investigación e transferenza forestal

13.7.1

81

AT13

Investigación e transferenza forestal

13.7.1

81

AT13

Investigación e transferenza forestal

13.7.2

81

AT13

Investigación e transferenza forestal

Sin DT

AT (denominación)

COD.
PREGUNTA

81

AT13

Investigación e transferenza forestal

Sin DT

82

AT13

Investigación e transferenza forestal

13.2.1

BORRADOR 1ª REVISIÓN DO PFG
DIRECTRIZ-PREGUNTA

Desenvolvemento da prestación de servizos de asistencia técnica
Pregunta: Actuación para impulsar a transferencia e divulgación do
coñecemento das entidades relacionadas co I+D+i do sector forestal de Galicia
Desenvolvemento da prestación de servizos de asistencia técnica
Pregunta: Actuación para impulsar a transferencia e divulgación do
coñecemento das entidades relacionadas co I+D+i do sector forestal de Galicia
Desenvolvemento da prestación de servizos de asistencia técnica
Pregunta: Actuación para impulsar a transferencia e divulgación do
coñecemento das entidades relacionadas co I+D+i do sector forestal de Galicia
Desenvolvemento da prestación de servizos de asistencia técnica
Pregunta: Actuación para impulsar a transferencia e divulgación do
coñecemento das entidades relacionadas co I+D+i do sector forestal de Galicia
Organización de charlas e debates en grupos
Pregunta: Actuación para impulsar a transferencia e divulgación do
coñecemento das entidades relacionadas co I+D+i do sector forestal de Galicia
Organización de charlas e debates en grupos
Pregunta: Actuación para impulsar a transferencia e divulgación do
coñecemento das entidades relacionadas co I+D+i do sector forestal de Galicia
Organización de charlas e debates en grupos
Pregunta: Actuación para impulsar a transferencia e divulgación do
coñecemento das entidades relacionadas co I+D+i do sector forestal de Galicia
Asignando recursos, con coordinación de obxectivos e coordinación centralizada
a nivel Galicia
Pregunta: proposta importante con relación ao desenvolvemento da actividade
de extensión forestal dirixida aos propietarios forestais e a outros axentes do
sector
Asignando recursos, con coordinación de obxectivos e coordinación centralizada
a nivel GaliciaPregunta: proposta importante con relación ao desenvolvemento
da actividade de extensión forestal dirixida aos propietarios forestais e a outros
axentes do sector
Extensión acometible mediante asociacións de propietarios, vía cursos de
formación
Pregunta: proposta importante con relación ao desenvolvemento da actividade
de extensión forestal dirixida aos propietarios forestais e a outros axentes do
sector
Sen esquecer a función divulgadora, de difusión, dinamizadora e de presenza no
rural do persoal dos distritos forestáis, en especial os axentes, fomentando esas
fundóns e compatibilizándoas coas de vixilancia, policía e custodia (debatido e
aprobado en acta 5/11).
Sen esquecer a función divulgadora, de difusión, dinamizadora e de presenza no
rural do persoal dos distritos forestáis, en especial os axentes, fomentando esas
fundóns e compatibilizándoas coas de vixilancia, policía e custodia (debatido e
aprobado en acta 5/11).
Transferenza de resultados
Pregunta: valoración do grao de respuesta das actividades de I+D+i desenvoltas
en Galicia ás necesidades actuais e futuras do sector forestal galego

66

EIXE

PROGRAMA

MEDIDA

MEDIDA (texto)

IV

IV.3

IV.3.2

Iniciativa de extensión forestal en Galicia

IV

IV.4

IV.4.1

Promoción da investigación, innovación e
desenvolvemento tecnolóxico en Galicia

IV

IV.4

IV.4.2

Innovación e emprendemento verde.

V

V.3

V.3.3

Organización e estrutura administrativa

IV

IV.2

IV.2.1

Programa galego para divulgación e
comunicación da cultura forestal

IV

IV.4

IV.4.1

Promoción da investigación, innovación e
desenvolvemento tecnolóxico en Galicia

V

V.3

V.3.3

Organización e estrutura administrativa

IV

IV.3

IV.3.2

Iniciativa de extensión forestal en Galicia

IV

IV.3

IV.3.3

Profesionalización de propietarios/ xestores de
montes.

IV

IV.3

IV.3.3

Profesionalización de propietarios/ xestores de
montes.

IV

IV.3

IV.3.2

Iniciativa de extensión forestal en Galicia

V

V.3

V.3.3

Organización e estrutura administrativa

IV

IV.4

IV.4.1

Promoción da investigación, innovación e
desenvolvemento tecnolóxico en Galicia

SUBMEDIDA

V.3.3.2

V.3.3.3

V.3.3.2

DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN FORESTAL

1ª REVISIÓN DEL PLAN FORESTAL DE GALICIA

DIRECTRIZ
PÁX.

AT
(bloque)

82

AT13

Investigación e transferenza forestal

13.2.1

82

AT13

Investigación e transferenza forestal

13.2.2

AT (denominación)

COD.
PREGUNTA

82

AT13

Investigación e transferenza forestal

13.2.2

82

AT13

Investigación e transferenza forestal

13.2.2

82

AT13

Investigación e transferenza forestal

13.2.2

82

AT13

Investigación e transferenza forestal

13.2.2

82

AT13

Investigación e transferenza forestal

13.2.3

82

AT13

Investigación e transferenza forestal

13.2.3

82

AT13

Investigación e transferenza forestal

13.2.3

82

AT13

Investigación e transferenza forestal

13.1.1

82

AT13

Investigación e transferenza forestal

13.1.2

82

AT13

Investigación e transferenza forestal

13.1.3

82

AT13

Investigación e transferenza forestal

13.1.4

BORRADOR 1ª REVISIÓN DO PFG
DIRECTRIZ-PREGUNTA

Transferenza de resultados
Pregunta: valoración do grao de respuesta das actividades de I+D+i desenvoltas
en Galicia ás necesidades actuais e futuras do sector forestal galego
Innovación organizativa e comercial no ámbito empresarial
Pregunta: valoración do grao de respuesta das actividades de I+D+i desenvoltas
en Galicia ás necesidades actuais e futuras do sector forestal galego
Innovación organizativa e comercial no ámbito empresarial
Pregunta: valoración do grao de respuesta das actividades de I+D+i desenvoltas
en Galicia ás necesidades actuais e futuras do sector forestal galego
Innovación organizativa e comercial no ámbito empresarial
Pregunta: valoración do grao de respuesta das actividades de I+D+i desenvoltas
en Galicia ás necesidades actuais e futuras do sector forestal galego
Innovación organizativa e comercial no ámbito empresarial
Pregunta: valoración do grao de respuesta das actividades de I+D+i desenvoltas
en Galicia ás necesidades actuais e futuras do sector forestal galego
Innovación organizativa e comercial no ámbito empresarial
Pregunta: valoración do grao de respuesta das actividades de I+D+i desenvoltas
en Galicia ás necesidades actuais e futuras do sector forestal galego
Investigación de campo e experimentación
Pregunta: valoración do grao de respuesta das actividades de I+D+i desenvoltas
en Galicia ás necesidades actuais e futuras do sector forestal galego
Investigación de campo e experimentación
Pregunta: valoración do grao de respuesta das actividades de I+D+i desenvoltas
en Galicia ás necesidades actuais e futuras do sector forestal galego
Investigación de campo e experimentación
Pregunta: valoración do grao de respuesta das actividades de I+D+i desenvoltas
en Galicia ás necesidades actuais e futuras do sector forestal galego
Resistencia a pragas e doenzas forestais
Pregunta: aspectos do sector forestal a mellorar mediante actividades I+D+i en
Galicia
Desenvolvemento de novos produtos forestais e mellora dos existentes
Pregunta: aspectos do sector forestal a mellorar mediante actividades I+D+i en
Galicia
Incremento da produción forestal
Pregunta: aspectos do sector forestal a mellorar mediante actividades I+D+i en
Galicia
Prevención, combate e restauración tras incendio
Pregunta: aspectos do sector forestal a mellorar mediante actividades I+D+i en
Galicia
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EIXE

PROGRAMA

MEDIDA

MEDIDA (texto)

IV

IV.4

IV.4.2

Innovación e emprendemento verde.

III

III.1

III.1.3

Fomento de sociedades de propietarios
particulares para unha xestión conxunta de
montes.

III

III.1

III.1.4

Promoción de asociacións de propietarios que
propicien a concentración da propiedade, a
produción e comercialización agrupada de
produtos forestais

III

III.2

III.2.2

Consolidación da propiedade forestal

IV

IV.4

IV.4.1

Promoción da investigación, innovación e
desenvolvemento tecnolóxico en Galicia

IV

IV.4

IV.4.2

Innovación e emprendemento verde.

III

III.2

III.2.3

Plan de mobilización dos recursos forestais

IV

IV.4

IV.4.1

Promoción da investigación, innovación e
desenvolvemento tecnolóxico en Galicia

IV

IV.4

IV.4.2

Innovación e emprendemento verde.

IV

IV.4

IV.4.1

Promoción da investigación, innovación e
desenvolvemento tecnolóxico en Galicia

IV

IV.4

IV.4.1

Promoción da investigación, innovación e
desenvolvemento tecnolóxico en Galicia

IV

IV.4

IV.4.1

Promoción da investigación, innovación e
desenvolvemento tecnolóxico en Galicia

IV

IV.4

IV.4.1

Promoción da investigación, innovación e
desenvolvemento tecnolóxico en Galicia

SUBMEDIDA

III.2.2.2

III.2.3.1

DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN FORESTAL

1ª REVISIÓN DEL PLAN FORESTAL DE GALICIA

DIRECTRIZ
PÁX.

AT
(bloque)

AT (denominación)

BORRADOR 1ª REVISIÓN DO PFG

COD.
PREGUNTA

DIRECTRIZ-PREGUNTA

EIXE

PROGRAMA

MEDIDA

IV

IV.4

IV.4.1

Promoción da investigación, innovación e
desenvolvemento tecnolóxico en Galicia

IV

IV.4

IV.4.1

Promoción da investigación, innovación e
desenvolvemento tecnolóxico en Galicia

83

AT13

Investigación e transferenza forestal

13.3.0

Necesidade de mellorar os recursos asignados a l+D+¡, en particular os
económicos, para acadar unha mellora na contribución dos distintos axentes de
l+D+i ao sector
Pregunta: valoración dos recursos destinados no seu conxunto o I+D+i forestal
en Galicia (suficiencia para atender ás necesidades actuais e futuras do sector)

83

AT13

Investigación e transferenza forestal

13.5.1

Protección forestal na súa vertente sanitariaPregunta: liña de investigación
importante con relación ás necesidades actuais e futuras do sector

83

AT13

Investigación e transferenza forestal

13.5.15

Emprego da madeira en construción

83

AT13

Investigación e transferenza forestal

15.5.3

83

AT13

Investigación e transferenza forestal

15.5.4

83

AT13

Investigación e transferenza forestal

15.5.5

83

AT13

Investigación e transferenza forestal

15.5.6

84

AT13

Investigación e transferenza forestal

13.8.1

84

AT13

Investigación e transferenza forestal

13.8.2

84

AT13

Investigación e transferenza forestal

Sin DT

84

AT13

Investigación e transferenza forestal

13.11.1

84

AT13

Investigación e transferenza forestal

13.11.2

84

AT13

Investigación e transferenza forestal

13.11.3

MEDIDA (texto)

SUBMEDIDA

Liñas de acción consideradas que a súa execución pertence a outro ámbito de actuación

Evolución e funcionamento dos mercados de produtos forestais
Pregunta: liña de investigación importante con relación ás necesidades actuais e
futuras do sector
Mellora xenética forestal aplicada, orientada á obtención de materiais de
reproducción de alta calidade xenética
Pregunta: liña de investigación importante con relación ás necesidades actuais e
futuras do sector
Mellora silvícola, que permita que o monte produza maior calidade de produtos
Pregunta: liña de investigación importante con relación ás necesidades actuais e
futuras do sector
Mellora da estrutura da propiedade forestal
Pregunta: liña de investigación importante con relación ás necesidades actuais e
futuras do sector
Desenvolvemento dun sistema de vixilancia estratéxica e tecnolóxica do sector
Pregunta: importancia da medida para mejorar en la organización del sistema
de I+D+i forestal
Deseño dun sistema de indicadores de transferencia de resultados para medir
contribucións de centros e grupos
Pregunta: importancia da medida para mejorar en la organización del sistema
de I+D+i forestal
Para impulsar a transferencia e divulgación do coñecemento das entidades
relaciondas co I+D+i do sector forestal, sería convinte unha coordinación ou
mesmo unificación das plataformas da Enerxía, da Industria e DEVESA (debatito
e aprobado en acta de 5/11)
Pregunta: importancia da medida para mejorar en la organización del sistema
de I+D+i forestal
Políticas de apoio específicas ao I+D+i forestal galego
Pregunta: importancia da actuación para mellora da financiación do sistema
I+D+i forestal de Galicia
Cooperación entre entidades para captar fondos en convocatorias competetivas
Pregunta: importancia da actuación para mellora da financiación do sistema
I+D+i forestal de Galicia
Promover a captación de financiación privada
Pregunta: importancia da actuación para mellora da financiación do sistema
I+D+i forestal de Galicia
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IV

IV.4

IV.4.1

Promoción da investigación, innovación e
desenvolvemento tecnolóxico en Galicia

IV

IV.4

IV.4.1

Promoción da investigación, innovación e
desenvolvemento tecnolóxico en Galicia

IV

IV.4

IV.4.1

Promoción da investigación, innovación e
desenvolvemento tecnolóxico en Galicia

IV

IV.4

IV.4.1

Promoción da investigación, innovación e
desenvolvemento tecnolóxico en Galicia

IV

IV.4

IV.4.1

Promoción da investigación, innovación e
desenvolvemento tecnolóxico en Galicia

IV

IV.4

IV.4.1

Promoción da investigación, innovación e
desenvolvemento tecnolóxico en Galicia

IV

IV.4

IV.4.1

Promoción da investigación, innovación e
desenvolvemento tecnolóxico en Galicia

IV

IV.4

IV.4.1

Promoción da investigación, innovación e
desenvolvemento tecnolóxico en Galicia

IV

IV.4

IV.4.1

Promoción da investigación, innovación e
desenvolvemento tecnolóxico en Galicia

IV

IV.4

IV.4.1

Promoción da investigación, innovación e
desenvolvemento tecnolóxico en Galicia

DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN FORESTAL

1ª REVISIÓN DEL PLAN FORESTAL DE GALICIA

DIRECTRIZ
PÁX.

AT
(bloque)

AT (denominación)

COD.
PREGUNTA

EIXE

PROGRAMA

MEDIDA

IV

IV.4

IV.4.1

Promoción da investigación, innovación e
desenvolvemento tecnolóxico en Galicia

IV

IV.4

IV.4.1

Promoción da investigación, innovación e
desenvolvemento tecnolóxico en Galicia

IV

IV.4

IV.4.1

Promoción da investigación, innovación e
desenvolvemento tecnolóxico en Galicia

13.10.1

Acuerdos con empresas y organizaciones forestales y de la madera, que
permitan detectar necesidades de l+D+i
Pregunta: medida importante para establecer alianzas e cooperación das
entidades de I+D+i forestal en Galicia con outros axentes relacionados co sector
forestal

IV

IV.4

IV.4.1

Promoción da investigación, innovación e
desenvolvemento tecnolóxico en Galicia

13.10.1

Acuerdos con empresas y organizaciones forestales y de la madera, que
permitan detectar necesidades de l+D+i
Pregunta: medida importante para establecer alianzas e cooperación das
entidades de I+D+i forestal en Galicia con outros axentes relacionados co sector
forestal

IV

IV.4

IV.4.2

Innovación e emprendemento verde.

IV

IV.4

IV.4.1

Promoción da investigación, innovación e
desenvolvemento tecnolóxico en Galicia

85

AT13

Investigación e transferenza forestal

13.9.1

85

AT13

Investigación e transferenza forestal

13.9.2

85

AT13

Investigación e transferenza forestal

13.9.3

85

85

AT13

AT13

Investigación e transferenza forestal

Investigación e transferenza forestal

BORRADOR 1ª REVISIÓN DO PFG
DIRECTRIZ-PREGUNTA

Centros nacionales e internacionales, con transferencia mutua y proyectos
conjuntos
Pregunta: necesidade importante para establecer alianzas e cooperación entre
entidades de I+D+i forestal
Convenios entre Universidades e centros en Galicia
Pregunta: necesidade importante para establecer alianzas e cooperación entre
entidades de I+D+i forestal
Potenciar cooperación nos ámbitos nacional, autonómico e local co obxectivo de
acadar masa crítica suficiente
Pregunta: necesidade importante para establecer alianzas e cooperación entre
entidades de I+D+i forestal

MEDIDA (texto)

85

AT13

Investigación e transferenza forestal

13.10.2

Acadar unha mellor articulación coa Admón. autonómica
Pregunta: medida importante para establecer alianzas e cooperación das
entidades de I+D+i forestal en Galicia con outros axentes relacionados co sector
forestal

85

AT13

Investigación e transferenza forestal

13.10.2

Acadar unha mellor articulación coa Admón. autonómicaPregunta: medida
importante para establecer alianzas e cooperación das entidades de I+D+i
forestal en Galicia con outros axentes relacionados co sector forestal

V

V.3

V.3.4

Coordinación administrativa, institucional e
sectorial

13.10.3

Acordos con organizacións e asociacións representantes de axentes sociais
Pregunta: medida importante para establecer alianzas e cooperación das
entidades de I+D+i forestal en Galicia con outros axentes relacionados co sector
forestal

IV

IV.4

IV.4.1

Promoción da investigación, innovación e
desenvolvemento tecnolóxico en Galicia

13.10.3

Acordos con organizacións e asociacións representantes de axentes sociais
Pregunta: medida importante para establecer alianzas e cooperación das
entidades de I+D+i forestal en Galicia con outros axentes relacionados co sector
forestal

IV

IV.4

IV.4.2

Innovación e emprendemento verde.

V

V.3

V.3.4

Coordinación administrativa, institucional e
sectorial

I

I.3

I.3.1

Plan de conservación e mellora xenética forestal

85

85

AT13

AT13

Investigación e transferenza forestal

Investigación e transferenza forestal

85

AT13

Investigación e transferenza forestal

13.10.3

86

AT13

Investigación e transferenza forestal

13.14.0

Acordos con organizacións e asociacións representantes de axentes sociais
Pregunta: medida importante para establecer alianzas e cooperación das
entidades de I+D+i forestal en Galicia con outros axentes relacionados co sector
forestal
Necesario potenciar el CIF-Lourizán como centro de referencia de la l+D+i
sectorial forestal en Galicia
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SUBMEDIDA

V.3.4.1

V.3.4.2
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DIRECTRIZ
PÁX.

AT
(bloque)

86

AT13

86

86

86

86

86

AT13

AT13

AT13

AT13

AT13

AT (denominación)

Investigación e transferenza forestal

Investigación e transferenza forestal

Investigación e transferenza forestal

Investigación e transferenza forestal

Investigación e transferenza forestal

Investigación e transferenza forestal

COD.
PREGUNTA

BORRADOR 1ª REVISIÓN DO PFG
DIRECTRIZ-PREGUNTA

EIXE

PROGRAMA

MEDIDA

MEDIDA (texto)

13.14.0

Necesario potenciar el CIF-Lourizán como centro de referencia de la l+D+i
sectorial forestal en Galicia

I

I.3

I.3.3

Potenciación da trazabilidade da planta de
produción e comercialización para repoboación
forestal

13.14.1

Redefinición das áreas de competencia
Pregunta: valore a importancia das medidas relacionadas co sistema de
dirección, o coñecemento e a comunicación do CIF-Lourizán, centro de
referencia da Administración Autonómica no ámbito da I+D+i forestal de Galicia.

I

I.3

I.3.1

Plan de conservación e mellora xenética forestal

13.14.2

Recuperación das actividades de extensión forestal para solucionar problemas
concretos
Pregunta: valore a importancia das medidas relacionadas co sistema de
dirección, o coñecemento e a comunicación do CIF-Lourizán, centro de
referencia da Administración Autonómica no ámbito da I+D+i forestal de Galicia.

I

I.3

I.3.1

Plan de conservación e mellora xenética forestal

13.14.3

Datalo de status xurídico que permita un funcionamento áxil
Pregunta: valore a importancia das medidas relacionadas co sistema de
dirección, o coñecemento e a comunicación do CIF-Lourizán, centro de
referencia da Administración Autonómica no ámbito da I+D+i forestal de Galicia.

I

I.3

I.3.1

Plan de conservación e mellora xenética forestal

13.14.4

Impulsar a súa inclusión na rede de centos de investigación de Galicia (RECESGA)
Pregunta: valore a importancia das medidas relacionadas co sistema de
dirección, o coñecemento e a comunicación do CIF-Lourizán, centro de
referencia da Administración Autonómica no ámbito da I+D+i forestal de Galicia.

I

I.3

I.3.1

Plan de conservación e mellora xenética forestal

13.14.5

Consolidación do destino da finca
Pregunta: valore a importancia das medidas relacionadas co sistema de
dirección, o coñecemento e a comunicación do CIF-Lourizán, centro de
referencia da Administración Autonómica no ámbito da I+D+i forestal de Galicia.

I

I.3

I.3.1

Plan de conservación e mellora xenética forestal

I

I.3

I.3.1

Plan de conservación e mellora xenética forestal

I

I.3

I.3.1

Plan de conservación e mellora xenética forestal

86

AT13

Investigación e transferenza forestal

13.14.6

86

AT13

Investigación e transferenza forestal

13.15.1

Potenciar a protección do coñecemento e información como principal activo do
centro (tras debate e aprobación con consenso, acta 5/11)
Pregunta: valore a importancia das medidas relacionadas co sistema de
dirección, o coñecemento e a comunicación do CIF-Lourizán, centro de
referencia da Administración Autonómica no ámbito da I+D+i forestal de Galicia.
Necesidade de abordar distintas medidas relacionadas cos recursos humanos do
CIF-Lourizán, incluíndo unha avaliación equilibrada do rendemento de
formación, plan de urxencia para cubrir vacantes, definición da plantilla,
obxectivo e outros
Pregunta: grao de acordo coas seguintes medidas relacionadas cos recursos
humanos en relación ao CIF-Lourizán.
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SUBMEDIDA
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DIRECTRIZ
PÁX.

87

87

87

88

88

89

89

AT
(bloque)

AT13

AT13

AT13

AT (denominación)

Investigación e transferenza forestal

Investigación e transferenza forestal

Investigación e transferenza forestal

AT16

Estatística forestal. Sistemas de apoio e
toma de decisións

AT16

Estatística forestal. Sistemas de apoio e
toma de decisións

AT16

Estatística forestal. Sistemas de apoio e
toma de decisións

AT16

Estatística forestal. Sistemas de apoio e
toma de decisións

BORRADOR 1ª REVISIÓN DO PFG

COD.
PREGUNTA

DIRECTRIZ-PREGUNTA

EIXE

PROGRAMA

MEDIDA

13.17.1

A avaliación das actividades de l+D+i forestal a nivel Galicia a realiza a
Consellería competente en l+D+i, así como, no relacionado ao financiamento
específico que aporta, a Administración forestal
Convén que adicionalmente se faga unha valoración desa actividade desde o
Consello Forestal, cos necesarios cambios no seu funcionamento, e no marco do
seu carácter consultivo. As plataformas tecnolóxicas, coa coordinación ou
unificación citada, serían tamén organismos con ese cometido (debatido e
aprobado con consenso, acta 5/11).
Pregunta: considera que o sector debería avaliar anualmente os resultados do
I+D+i no ámbito forestal. De ser afirmativo, indicar o organismo ou entidade que
debe facer a avaliación

V

V.3

V.3.4

Coordinación administrativa, institucional e
sectorial

13.12.1

Debe desarrollarse un plan estratégico integral de la l+D+i forestal, que oriente
las actividades de los diferentes agentes implicados en el desarrollo del sector
forestal y optimice los recursos necesarios para su implantación.Pregunta: grao
de acordo coa necesidade de desenvolver un Plan estratéxico integral da I+D+i
forestal de Galicia, que oriente as actividades dos diferentes axentes implicados
no desenvolvemento do sector forestal e optimice os recursos necesarios para a
súa implantación

IV

IV.4

IV.4.1

Promoción da investigación, innovación e
desenvolvemento tecnolóxico en Galicia

13.13.1

A creación dun Consello de Investigación Forestal público-privado de
participación dos axentes do sector para definir as liñas prioritarias e promover
unha l+D+i máis eficiente, a partires dunha capacidade real de decisión.
Pregunta: valore a importancia da creación dun Consello de Investigación
Forestal público-privado ca participación dos axentes do sector para definir as
liñas prioritarias e promover unha I+D+i máis eficiente, a partires dunha
capacidade real de decisión.

16.3.1

A Administración Xeral do Estado (AXE) e a Xunta de Galicia colaborarán no
deseño e avaliación do Inventario Forestal Nacional-IFN para mellorar a súa
eficacia, o que permitiría entre outros retos unha mellor desagregación por
ámbitos territoriais (termos municipais e distritos forestais), de especies e a
distinción das existencias das diferentes especies de eucalipto (especialmente,
Eucalyptus nitens)
Pregunta: medida prioritaria para mellorar a información aportada polo
Inventario Forestal Nacional- IFN.

IV

IV.1

IV.1.1

Programa galego de información e estatísticas
forestais

16.1.1

A periodicidade para as diferentes formacións arbóreas serán: eucaliptos 3-5
anos, pinos 5 anos, resto de especies 10 anos
Pregunta: que periodicidade considera axeitada para avaliar a situación do
monte galego medidante IF

IV

IV.1

IV.1.1

Programa galego de información e estatísticas
forestais

16.3.2

Debería combinarse a realización do Inventario Forestal Nacional-IFN clásico,
baseado en parcelas circulares de radio variable, con voos LIDAR de relativa
frecuencia, para actualizar progresivamente as estimacións
Pregunta: medida prioritaria para mellorar a información aportada polo
Inventario Forestal Nacional-IFN.

IV

IV.1

IV.1.1

Programa galego de información e estatísticas
forestais

16.3.3

Debe achegarse información numérica e gráfica sobre o rexistro de montes
ordenados
Pregunta: medida prioritaria para mellorar a informacIón aportada polo
Inventario Forestal Nacional-IFN.

IV

IV.1

IV.1.1

Programa galego de información e estatísticas
forestais

71

MEDIDA (texto)

SUBMEDIDA

Liñas de acción consideradas que a súa execución pertence a outro ámbito de actuación

V.3.4.1
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DIRECTRIZ
PÁX.

89

89

89

90

90

90

90

91

AT
(bloque)

AT16

AT16

AT16

AT16

AT16

AT16

AT16

AT16

AT (denominación)

Estatística forestal. Sistemas de apoio e
toma de decisións

Estatística forestal. Sistemas de apoio e
toma de decisións

Estatística forestal. Sistemas de apoio e
toma de decisións

Estatística forestal. Sistemas de apoio e
toma de decisións

Estatística forestal. Sistemas de apoio e
toma de decisións

Estatística forestal. Sistemas de apoio e
toma de decisións

Estatística forestal. Sistemas de apoio e
toma de decisións

Estatística forestal. Sistemas de apoio e
toma de decisións

COD.
PREGUNTA

BORRADOR 1ª REVISIÓN DO PFG
DIRECTRIZ-PREGUNTA

EIXE

PROGRAMA

MEDIDA

16.3.4

Mellorar os datos de árbores tipo, coa recolección da idade de ditos individuos
para aquelas masas monoespecíficas coetáneas, regulares ou semirregulares, a
fin de coñecer o seu índice de sitio
Pregunta: medida prioritaria para mellorar a información aportada polo
Inventario Forestal Nacional-IFN.

IV

IV.1

IV.1.1

Programa galego de información e estatísticas
forestais

16.3.5

A base cartográfica (Mapa Forestal de España-MFE) en forma de mapa de
estratos forestais debe actualizarse con maior frecuencia, diminuíndo a
superficie mínima de tesela (actualmente 1 ha para uso forestal e 2 ha para uso
agrícola) para a súa utilización a escala 1:5.000 ou maior
Pregunta: medida prioritaria para mellorar a información aportada polo
Inventario Forestal Nacional-IFN.

IV

IV.1

IV.1.1

Programa galego de información e estatísticas
forestais

16.3.6

Aparte das existencias madeireiras, a posibilidade técnica de saca de tódolos
produtos forestais (existencias técnicas) e as posibilidades económicas de saca
dos produtos forestais (existencias económicas)
Pregunta: medida prioritaria para mellorar a información aportada polo
Inventario Forestal Nacional-IFN.

IV

IV.1

IV.1.1

Programa galego de información e estatísticas
forestais

16.8.1

A información SIXPAC de parcelas forestais debe actualizarse con frecuencia e
tomarse como referencia o uso actual e especie existente, dun xeito similar ao
caso das parcelas agrícolas, asegurando a revisión anual dos usos
Pregunta: asignación de uso e control de cambios de especies forestais; medida
importante para mellorar a información contida en Mapa Forestal de EspañaMFE, SIOSE e SIXPAC.

IV

IV.1

IV.1.1

Programa galego de información e estatísticas
forestais

16.8.2

As teselas mínimas do SIOSE (auga, cultivos, vexetación de ribeira e acantilados:
0,5 ha., zonas urbanas: 1 ha e zonas agrícolas, forestais e naturais: 2 ha) e MFE
(zona forestal: 1 ha e zona agrícola 2 ha) deben ser harmonizadas para a súa
utilización conxunta
Pregunta: asignación de uso e control de cambios de especies forestais; medida
importante para mellorar a información contida en MFE, SIOSE e SIXPAC.

IV

IV.1

IV.1.1

Programa galego de información e estatísticas
forestais

16.8.3

Os usos das coberturas (simples e compostas) do SIOSE e os usos dos recintos
asignados no SIXPAC deben ser harmonizadas e os usos e estratos existentes no
Mapa Forestal de España-MFE para que retiran estatísticas coordinadas (SIXPAC
nos usos agrícolas e MFE no uso forestal, e integrados no SIOSE)Pregunta:
asignación de uso e control de cambios de especies forestais; medida
importante para mellorar a información contida en MFE, SIOSE e SIXPAC.

IV

IV.1

IV.1.1

Programa galego de información e estatísticas
forestais

16.8.4

Os cambios de usos dos recintos SIXPAC cando afecten a montes ou terreos
forestais (especialmente montes públicos ou MVMC xa que se dispon da súa
cartografía) necesariamente constarán dun informe preceptivo do órgano
forestal comprobando que se producirá dito cambio
Pregunta: asignación de uso e control de cambios de especies forestais; medida
importante para mellorar a información contida en MFE, SIOSE e SIXPAC

IV

IV.1

IV.1.1

Programa galego de información e estatísticas
forestais

16.6.1

Unha rede cartográfica temática forestal e ambiental para os traballos de
consultoría e planificación forestal de carácter gratuíto, que recolla e poña a
disposición de xeito actualizado e cuantificando todas aquelas afeccións
sectoriais
Pregunta: medidas necesarias para dispoñer de estatísticas e información
fiables, actualizadas e dispoñibles sobre actividades da cadea monte-industria

IV

IV.1

IV.1.1

Programa galego de información e estatísticas
forestais
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MEDIDA (texto)

SUBMEDIDA

IV.1.1.2

DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN FORESTAL

1ª REVISIÓN DEL PLAN FORESTAL DE GALICIA

DIRECTRIZ
PÁX.

91

AT
(bloque)

AT16

AT (denominación)

Estatística forestal. Sistemas de apoio e
toma de decisións

COD.
PREGUNTA

DIRECTRIZ-PREGUNTA

EIXE

PROGRAMA

MEDIDA

16.6.2

Superficie reforestada anualmente por especies e distritos forestais (no caso de
obxecto de investimento público desagregarase por certificado patrón)
Pregunta: medidas necesarias para dispoñer de estatísticas e información
fiables, actualizadas e dispoñibles sobre actividades da cadea monte-industria

IV

IV.1

IV.1.1

Programa galego de información e estatísticas
forestais

IV.1.1.1

Rexistro de mvmc: número de montes clasificados e superficie desagregados por
concellos e distritos forestais, nº CMVMC, nº de comuneiros, nº de comunidades
en situación irregular
Pregunta: medidas necesarias para dispoñer de estatísticas e información
fiables, actualizadas e dispoñibles sobre actividades da cadea monte-industria

IV

IV.1

IV.1.1

Programa galego de información e estatísticas
forestais

IV.1.1.1

IV

IV.1

IV.1.1

Programa galego de información e estatísticas
forestais

IV.1.1.1

IV

IV.1

IV.1.1

Programa galego de información e estatísticas
forestais

IV.1.1.1

IV

IV.1

IV.1.1

IV

IV.1

IV.1.1

IV

IV.1

IV.1.1

IV

IV.1

IV.1.1

Programa galego de información e estatísticas
forestais

IV

IV.1

IV.1.1

Programa galego de información e estatísticas
forestais

IV.1.1.1

IV

IV.1

IV.1.1

Programa galego de información e estatísticas
forestais

IV.1.1.1

IV

IV.1

IV.1.1

Programa galego de información e estatísticas
forestais

IV.1.1.1

91

AT16

Estatística forestal. Sistemas de apoio e
toma de decisións

16.6.3

91

AT16

Estatística forestal. Sistemas de apoio e
toma de decisións

16.6.4

91

AT16

Estatística forestal. Sistemas de apoio e
toma de decisións

16.6.5

91

AT16

91

AT16

91

AT16

91

AT16

Estatística forestal. Sistemas de apoio e
toma de decisións

Sin DT

92

AT16

Estatística forestal. Sistemas de apoio e
toma de decisións

16.7.1

92

AT16

Estatística forestal. Sistemas de apoio e
toma de decisións

16.7.2

92

AT16

Estatística forestal. Sistemas de apoio e
toma de decisións
Estatística forestal. Sistemas de apoio e
toma de decisións
Estatística forestal. Sistemas de apoio e
toma de decisións

Estatística forestal. Sistemas de apoio e
toma de decisións

BORRADOR 1ª REVISIÓN DO PFG

Sin DT
Sin DT
Sin DT

16.7.3

Superficie anualmente traballada mediante tratamentos silvícolas
Pregunta: medidas necesarias para dispoñer de estatísticas e información
fiables, actualizadas e dispoñibles sobre actividades da cadea monte-industria
Estatísticas relacionadas con lumes forestais (nº lumes, superficie queimada,
ratio arborada/rasa, época do ano) por concellos
Pregunta: medidas necesarias para dispoñer de estatísticas e información
fiables, actualizadas e dispoñibles sobre actividades da cadea monte-industria
Debe abordarse definitivamente a mellora e actualización do catastro de rústica
en relación ás parcelas forestais (debatido e acordado en acta 21/10)
Debe abordarse definitivamente a mellora e actualización do catastro de rústica
en relación ás parcelas forestais (debatido e acordado en acta 21/10)
Debe abordarse definitivamente a mellora e actualización do catastro de rústica
en relación ás parcelas forestais (debatido e acordado en acta 21/10)
Na estatística forestal debe considerarse de forma axeitada e paritaria a
actividade ecnómica e creación de emprego ligada á sivicultura (debatido e
acordado en Acta 21/10)
O mercado dos produtos forestais en Galicia debería afondoar máis na
publicidade de prezos e ofertas e fomentar unha maior concorrencia
competitiva
Pregunta: está de acordo con que o mercado dos produtos forestais en Galicia
podería afondar máis na publicidade de prezos e ofertas e fomentar unha maior
concorrencia competitiva
Creación dun portal web como observatorio de prezos de produtos forestais
(cogomelos, castaña, madeira, mel e froitos silvestres)
Pregunta: publicidade de prezos e ofertas e fomento dunha maior concorrencia
competitiva e medidas prioritarias para favorecer a publicidade e concorrencia
no mercado da madeira
Establecer nos montes xestionados pola Admón. Un plan anual de vendas de
madeira que asegure o seu cumprimento nun prazo axeitado de tempo e
información vía web (licitación, taxación, planos do lote a aproveitar,
adxudicación, prezos ofertados)
Pregunta: publicidade de prezos e ofertas e fomento dunha maior concorrencia
competitiva e medidas prioritarias para favorecer a publicidade e concorrencia
no mercado da madeira
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MEDIDA (texto)

Programa galego de información e estatísticas
forestais
Programa galego de información e estatísticas
forestais
Programa galego de información e estatísticas
forestais

SUBMEDIDA

IV.1.1.1
IV.1.1.2
IV.1.1.3

DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN FORESTAL

1ª REVISIÓN DEL PLAN FORESTAL DE GALICIA

DIRECTRIZ
PÁX.

92

92

92

93

93

93

AT
(bloque)

AT (denominación)

AT16

Estatística forestal. Sistemas de apoio e
toma de decisións

AT16

Estatística forestal. Sistemas de apoio e
toma de decisións

AT16

AT14

AT14

AT14

Estatística forestal. Sistemas de apoio e
toma de decisións

As Administracións públicas no sector
forestal

As Administracións públicas no sector
forestal

As Admón. públicas no sector forestal

BORRADOR 1ª REVISIÓN DO PFG

COD.
PREGUNTA

DIRECTRIZ-PREGUNTA

EIXE

PROGRAMA

MEDIDA

16.6.6

Publicación nos tres primeiros meses da superficie obxecto de aproveitamento e
produción de madeira por especie, distrito forestal, propiedade e forma de
xestión (pública/privada) e doutros produtos e aproveitamentos forestais
Pregunta: está de acordo con que o mercado dos produtos forestais en Galicia
podería afondar máis na publicidade de prezos e ofertas e fomentar unha maior
concurrencia competitiva

IV

IV.1

IV.1.1

Programa galego de información e estatísticas
forestais

16.7.4

Fomento da divulgación de poxas privadas de produtos; puntos de venda por
localidade e lonxa-webPregunta: publicidade de prezos e ofertas e fomento
dunha maior concorrencia competitiva e medidas prioritarias para favorecer a
publicidade e concorrencia no mercado da madeira

III

III.1

III.1.4

Promoción de asociacións de propietarios que
propicien a concentración da propiedade, a
produción e comercialización agrupada de
produtos forestais

16.7.4

Fomento da divulgación de poxas privadas de produtos; puntos de venda por
localidade e lonxa-web
Pregunta: publicidade de prezos e ofertas e fomento dunha maior concorrencia
competitiva e medidas prioritarias para favorecer a publicidade e concorrencia
no mercado da madeira

IV

IV.1

IV.1.1

Programa galego de información e estatísticas
forestais

IV.1.1.1

14.4.1

A Administración forestal impugnará de oficio todas aquelas ordenanzas que
vaian contra o ordenamento xurídico en materia de montes
Pregunta: grado de acordo con que se están a cumprir as ordenanzas e as
disposicións aprobadas polas entidades locais que non se axusten ao disposto na
Lei 7/2012 queden sen efecto, dispoñendo do prazo dun ano para a súa
adaptación.

V

V.3

V.3.4

Coordinación administrativa, institucional e
sectorial

V.3.4,1

14.3.1

As plantacións forestais e as accións de tipo silvícola, así como as de
aproveitamento, haxa ou non planeamento urbanístico municipal aprobado,
non requirirán licenza municipal si se realizan en solo rústico ou urbanizable non
delimitado.
Pregunta: grado de acordo co feito de que as plantacións forestais e as accións
A lexislación actual xa da resposta
de tipo silvícola, así como as de aproveitamento, incluídos as cortas e os
abatementos das árbores que constitúan masa arbórea, espazo boscoso ou
arboredo, haxa ou non planeamento urbanístico municipal aprobado, non
requirirán licenza municipal se se realizan en solo rústico ou urbanizable
delimitado.

14.4.2

As ordenanzas e as disposicións aprobadas polas entidades locáis que non se
axusten ao disposto na Lei 7/2012 quedan sen efecto
A lexislación do solo e a da ordenación de territorio incide directamente na
xestión dos montes e no desenvolvemento das actividades forestáis, e
condicionan a normativa sectorial, estanse a producir problemas e situacións
nos solos rústicos que deben ser abordados mediante un tratamento axustado e
consensuado co sector forestal no texto da normativa (Acordado en xuntanza
05/11)
Pregunta: grado de acordo con que se están a cumprir as ordenanzas e as
disposicións aprobadas polas entidades locais que non se axusten ao disposto na
Lei 7/2012 queden sen efecto, dispoñendo do prazo dun ano para a súa
adaptación.

Desenvolvemento da Lei 7/2012, do 28 de xuño,
de montes de Galicia

V.1.1.4

74

V

V.1

V.1.1

MEDIDA (texto)

SUBMEDIDA

IV.1.1.1

DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN FORESTAL

1ª REVISIÓN DEL PLAN FORESTAL DE GALICIA

DIRECTRIZ
PÁX.

AT
(bloque)

AT (denominación)

COD.
PREGUNTA

DIRECTRIZ-PREGUNTA

EIXE

PROGRAMA

MEDIDA

As ordenanzas e as disposicións aprobadas polas entidades locáis que non se
axusten ao disposto na Lei 7/2012 quedan sen efecto
A lexislación do solo e a da ordenación de territorio incide directamente na
xestión dos montes e no desenvolvemento das actividades forestáis, e
condicionan a normativa sectorial, estanse a producir problemas e situacións
nos solos rústicos que deben ser abordados mediante un tratamento axustado e
consensuado co sector forestal no texto da normativa (Acordado en xuntanza
05/11)
Pregunta: grado de acordo con que se están a cumprir as ordenanzas e as
disposicións aprobadas polas entidades locais que non se axusten ao disposto na
Lei 7/2012 queden sen efecto, dispoñendo do prazo dun ano para a súa
adaptación.

V

V.2

V.2.1

Desenvolvemento, contido e alcance dos Plans
de Ordenación dos Recursos Forestais por
distritos

II

II.2

II.2.1

Programa de saúde e vitalidade forestal

II.2.1.1

V

V.3

V.3.3

Organización e estrutura administrativa

V.3.3.1

V

V.3

V.3.4

Coordinación administrativa, institucional e
sectorial

V.3.4.1

93

AT14

As Admón. públicas no sector forestal

14.4.2

94

AT14

As Admón. públicas no sector forestal

14.8.1

94

AT14

As Admón. públicas no sector forestal

14.8.1

94

AT14

As Administracións públicas no sector
forestal

14.8.2

94

AT14

As Administracións públicas no sector
forestal

14.8.3

94

AT14

As Admón. públicas no sector forestal

14.9.1

94

AT14

As Admón. públicas no sector forestal

14.9.1

94

AT14

As Admón. públicas no sector forestal

14.9.2

94

AT14

As Admón. públicas no sector forestal

14.9.2

94

AT14

As Admón. públicas no sector forestal

14.9.3

94

AT14

As Admón. públicas no sector forestal

BORRADOR 1ª REVISIÓN DO PFG

14.9.3

É necesaria unha Dirección Xeral que coordine as actividades en materia de
montes e de produción forestal
Pregunta: grao de acordo con esta afirmación.
É necesaria unha Dirección Xeral que coordine as actividades en materia de
montes e de produción forestal
Pregunta: grao de acordo con esta afirmación.
Todas as competencias de usos e actividades que se desenvolvan sobre terreos
forestais dentro do mesmo departamento (acordado en acta 05/11)
Pregunta: grao de acordo con esta afirmación.
Deberían integrarse a caza e pesca fluvial nas competencias forestais (acordado
en acta 05/11)
Pregunta: grao de acordo con esta afirmación.
Falta, pola bando do centro directivo, dunha fixación de obxectivos claros e
concretos a acadar cada ano. Informe de post-avaliación de cumprimento
Pregunta: valoración das funcións dos distros forestais
Falta, pola bando do centro directivo, dunha fixación de obxectivos claros e
concretos a acadar cada ano. Informe de post-avaliación de
cumprimentoPregunta: valoración das funcións dos distros forestais
Deberían asesorar ás CMVMC e aos titulares de montes particulare, no que se
refire á posta en valor do seus montes
Pregunta: valoración das funcións dos distros forestais
Deberían asesorar ás CMVMC e aos titulares de montes particulare, no que se
refire á posta en valor do seus montes
Pregunta: valoración das funcións dos distros forestais
Deberían traballar para identificar as fincas forestais abandonadas e buscar
acordos entre particulares para agrupar a propiedade dos montes
Pregunta: grao de acordo coa seguinte afirmación en relación ás funcións dos
distritos forestais
Deberían traballar para identificar as fincas forestais abandonadas e buscar
acordos entre particulares para agrupar a propiedade dos montes
Pregunta: grao de acordo coa seguinte afirmación en relación ás funcións dos
distritos forestais

75

MEDIDA (texto)

SUBMEDIDA

Liñas de acción consideradas que a súa execución pertence a outro ámbito de actuación

IV

IV.3

IV.3.2

Iniciativa de extensión forestal en Galicia

V.3.4.1

V

V.3

V.3.3

Organización e estrutura administrativa

V.3.3.2

IV

IV.3

IV.3.2

Iniciativa de extensión forestal en Galicia

V

V.3

V.3.3

Organización e estrutura administrativa

V.3.3.2

III

III.2

III.2.1

Coñecemento da propiedade de uso forestal.
Estado de abandono e absentismo.

III.2.1.1

III

III.2

III.2.1

Coñecemento da propiedade de uso forestal.
Estado de abandono e absentismo.

III.2.1.2

DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN FORESTAL

1ª REVISIÓN DEL PLAN FORESTAL DE GALICIA

DIRECTRIZ
PÁX.

94

94

AT
(bloque)

AT14

AT (denominación)

As Admón. públicas no sector forestal

COD.
PREGUNTA

EIXE

PROGRAMA

MEDIDA

14.9.3

Deberían traballar para identificar as fincas forestais abandonadas e buscar
acordos entre particulares para agrupar a propiedade dos montes
Pregunta: grao de acordo coa seguinte afirmación en relación ás funcións dos
distritos forestais

IV

IV.3

IV.3.2

Iniciativa de extensión forestal en Galicia

14.9.3

Deberían traballar para identificar as fincas forestais abandonadas e buscar
acordos entre particulares para agrupar a propiedade dos montes
Pregunta: grao de acordo coa seguinte afirmación en relación ás funcións dos
distritos forestais

V

V.3

V.3.3

Organización e estrutura administrativa

V

V.3

V.3.3

Organización e estrutura administrativa

V

V.3

V.3.4

Coordinación administrativa, institucional e
sectorial

I

I.1

I.1.2

Desenvolvemento regulamentario do rexistro
administrativo de masas consolidadas de
frondosas autóctonas.

V

V.1

V.1.1

Desenvolvemento da Lei 7/2012, do 28 de xuño,
de montes de Galicia

AT14

As Admón. públicas no sector forestal

94

AT14

As Administracións públicas no sector
forestal

14.9.4

94

AT14

As Administracións públicas no sector
forestal

Sin DT

95

AT19

Marco normativo e representación
sectorial

19.1.1

95

AT19

Marco normativo e representación
sectorial

19.1.1

95

AT19

Marco normativo e representatividade
sectorial

19.1.2

AT19

Marco normativo e representatividade
sectorial

95

AT19

Marco normativo e representatividade
sectorial

19.1.4

95

AT19

Marco normativo e representación
sectorial

19.1.5

95

AT19

Marco normativo e representación
sectorial

19.1.6

95

AT19

Marco normativo e representatividade
sectorial

19.1.7

95

BORRADOR 1ª REVISIÓN DO PFG

19.1.3

DIRECTRIZ-PREGUNTA

É necesario A creación de áreas técnicas diferenciadas segundo funcións
(xestión forestal, protección do monte, prevención e extinción de incendios)
(acordado en Acta 05/11)
Pregunta: grao de acordo con esta afirmación.
É necesario asegurar un funcionamento e aplicación similar de criterios
administrativos en todos os distritos forestales (acordado en Acta 05/11)
Desenvolvemento do Rexistro de masas consolidadas de frondosas autóctonas
(art. 93, 126m)
Pregunta: desarrollo prioritario da Lei 7/2012, do 28 de xuño
Desenvolvemento do Rexistro de masas consolidadas de frondosas autóctonas
(art. 93, 126m)
Pregunta: desarrollo prioritario da Lei 7/2012, do 28 de xuño
A efectos do deslindamento (artigos 49 e 52) consideración acreditativa de
situacións posesorias por calquera medio de proba
Pregunta: prioridade no desenvolvemento normativo da Lei 7/2012, do 28 de
xuño, de montes de Galicia.
Creación, regulación e funcionamento do fondo de melloras para a realización
de investimentos de carácter forestal (artigo 124)
Pregunta: prioridade no desenvolvemento normativo da Lei 7/2012, do 28 de
xuño, de montes de Galicia.
Desenvolvemento do Rexistro de montes de varas, abertais, de voces, de
vocerío ou de fabeo (artigos 45, 126k)
Pregunta: prioridade no desenvolvemento normativo da Lei 7/2012, do 28 de
xuño, de montes de Galicia.
Desenvolvemento da figura do contrato temporal de xestión pública (Art. 123,
124c, 126c)
Pregunta: desarrollo prioritario da Lei 7/2012, do 28 de xuño
Desenvolvemento do rexistro, declaración e xestión de montes protectores (art.
21-22-126d)
Pregunta: desarrollo prioritario da Lei 7/2012, do 28 de xuño
Desenvolvemento do Catálogo de Utilidade Pública-CUP (sección 3ª, artigos 2730, 34.2, 36, 124a, 126a)
Pregunta: prioridade no desenvolvemento normativo da Lei 7/2012, do 28 de
xuño, de montes de Galicia.
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MEDIDA (texto)

SUBMEDIDA

V.3.3.2

V.1.1.1

A lexislación actual xa da resposta

A lexislación actual xa da resposta

A lexislación actual xa da resposta

V

V.3

V.3.1

Contratos temporais de xestión pública

V

V.1

V.1.1

Desenvolvemento da Lei 7/2012, do 28 de xuño,
de montes de Galicia

A lexislación actual xa da resposta

V.1.1.1
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DIRECTRIZ
PÁX.

AT
(bloque)

AT (denominación)

BORRADOR 1ª REVISIÓN DO PFG

COD.
PREGUNTA

DIRECTRIZ-PREGUNTA

EIXE

PROGRAMA

MEDIDA

Desenvolvemento para a normalización das redes de defensa contra os
incendios forestais dos distritos: normas técnicas e funcionais relativas á
clasificación, construción, mantemento e sinalización de vías integrantes da rede
viaria forestal, puntos de auga e demais infraestruturas forestais integrantes das
redes de defensa contra os incendios forestais dos distritos (art. 19 da Lei
3/2007, do 9 de abril)Pregunta: prioridade no desenvolvemento normativo da
Lei 3/2007, do 9 de abril)

II

II.3

II.3.2

Rede de infraestruturas preventivas de
incendios forestais

II.3.2.1

II

II.3

II.3.1

Plan de prevención e defensa contra incendios
forestais do medio rural

II.3.1.1

II

II.3

II.3.3

Desenvolvemento normativo en materia de
incendios forestais

II.3.3.1

V

V.1

V.1.2

Desenvolvemento da Lei 3/2007, do 9 de abril,
de prevención e defensa contra os incendios
forestais de Galicia.

V.1.2.1

II

II.3

II.3.1

Plan de prevención e defensa contra incendios
forestais do medio rural

II.3.1.2

II

II.3

II.3.3

Desenvolvemento normativo en materia de
incendios forestais

II.3.3.1

MEDIDA (texto)

SUBMEDIDA

96

AT19

Marco normativo e representación
sectorial

19.2.1

96

AT19

Marco normativo e representación
sectorial

19.2.2

96

AT19

Marco normativo e representación
sectorial

19.2.3

96

AT19

Marco normativo e representación
sectorial

19.2.3

96

AT19

Marco normativo e representación
sectorial

19.2.4

96

AT19

Marco normativo e representación
sectorial

19.2.4

96

AT19

Marco normativo e representación
sectorial

19.2.4

Desenvolvemento polo que se regulan os requisitos mínimos dos PLADID e
PLADIM (art. 16.2)
Pregunta: desarrollo prioritario da Lei 3/2007, do 9 de abril

V

V.1

V.1.2

Desenvolvemento da Lei 3/2007, do 9 de abril,
de prevención e defensa contra os incendios
forestais de Galicia.

V.1.2.1

96

AT19

Marco normativo e representación
sectorial

19.2.5

Desenvolvemento para a regulación das queimas controladas en Galicia (art. 35)
Pregunta: desarrollo prioritario da Lei 3/2007, do 9 de abril

II

II.3

II.3.3

Desenvolvemento normativo en materia de
incendios forestais

II.3.3.4

96

AT19

Marco normativo e representación
sectorial

19.2.5

Desenvolvemento para a regulación das queimas controladas en Galicia (art. 35)
Pregunta: desarrollo prioritario da Lei 3/2007, do 9 de abril

V

V.1

V.1.2

Desenvolvemento da Lei 3/2007, do 9 de abril,
de prevención e defensa contra os incendios
forestais de Galicia.

V.1.2.3

Desenvolvemento polo que se regulan os requisitos, as instalacións e
equipamentos específicos para a autorización de áreas recreativas incluídas en
ZAR (art. 36.4)
Pregunta: desarrollo prioritario da Lei 3/2007, do 9 de abril

II

II.3

II.3.3

Desenvolvemento normativo en materia de
incendios forestais

II.3.3.2

Débese revisar a lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes veciñais en man
común, en especial:

V

V.1

V.1.3

Modificación da Lei 13/1989, do 10 de outubro,
de montes veciñais en man común e
regulamento de desenvolvemento.

Desenvolvemento de criterios para declarar o estado de grave abandono na
xestión do monte e da figura de extinción da comunidade veciñal na xestión do
monte
Pregunta: Prioridade na revisión da Lei 13/1989, do 10 de outubro

V

V.1

V.1.3

Modificación da Lei 13/1989, do 10 de outubro,
de montes veciñais en man común e
regulamento de desenvolvemento.

96

AT19

Marco normativo e representación
sectorial

19.2.6

97

AT19

Marco normativo e representación
sectorial

19.3

AT19

Marco normativo e representación
sectorial

97

19.3.1

Modificación das ZAR en Galicia e declaración de PAAI (art. 11.5; art.86 da Lei
7/2012)
Pregunta: desarrollo prioritario da Lei 3/2007, do 9 de abril
Modificación da regulación dos criterios de xestión da biomasa para a
prevención de incendios forestal (art. 6g) nas redes de faixas de xestión de
biomasa (art. 20,7, 21bis, 22.1 e 23.4)
Pregunta: desarrollo prioritario da Lei 3/2007, do 9 de abril
Modificación da regulación dos criterios de xestión da biomasa para a
prevención de incendios forestal (art. 6g) nas redes de faixas de xestión de
biomasa (art. 20,7, 21bis, 22.1 e 23.4)
Pregunta: desarrollo prioritario da Lei 3/2007, do 9 de abril
Desenvolvemento polo que se regulan os requisitos mínimos dos PLADID e
PLADIM (art. 16.2)
Pregunta: desarrollo prioritario da Lei 3/2007, do 9 de abril
Desenvolvemento polo que se regulan os requisitos mínimos dos PLADID e
PLADIM (art. 16.2)
Pregunta: desarrollo prioritario da Lei 3/2007, do 9 de abril
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AT
(bloque)

97

AT19

Marco normativo e representación
sectorial

97

97

97

98

98

98

98

99

AT (denominación)

COD.
PREGUNTA

BORRADOR 1ª REVISIÓN DO PFG
DIRECTRIZ-PREGUNTA

EIXE

PROGRAMA

MEDIDA

MEDIDA (texto)

V

V.1

V.1.3

Modificación da Lei 13/1989, do 10 de outubro,
de montes veciñais en man común e
regulamento de desenvolvemento.

SUBMEDIDA

19.3.2

Réxime xurídico das comunidades e dos montes veciñais. Organización e
funcionamento das CMVMC. Xuntas, convocatorias, acordos, maiorías
Pregunta: Prioridade na revisión da Lei 13/1989, do 10 de outubro

AT19

Marco normativo e representatividade
sectorial

19.3.3

O actual grado de organización das mancomunidades é baixo. As
mancomunidades deberían posuír personalidade xurídica
Pregunta: prioridade no desenvolvemento normativo da Lei 7/2012, do 28 de
xuño, de montes de Galicia.

AT19

Marco normativo e representación
sectorial

19.3.4

Reconsiderar a figura actual dos xurados provinciais de clasificación de MVMC e
a súa composición
Pregunta: Prioridade na revisión da Lei 13/1989, do 10 de outubro

V

V.1

V.1.3

Modificación da Lei 13/1989, do 10 de outubro,
de montes veciñais en man común e
regulamento de desenvolvemento.

AT19

Marco normativo e representación
sectorial

19.3.5

Regulación dos actos de disposión e acordos asemblearios para a repartición de
lotes ou sortes. Clarificación do papel da Admón. Forestal na súa tramitación (de
ser necesaria) e, en calquera caso, rexistro e salvagarda de cumprimento
Pregunta: Prioridade na revisión da Lei 13/1989, do 10 de outubro

V

V.1

V.1.3

Modificación da Lei 13/1989, do 10 de outubro,
de montes veciñais en man común e
regulamento de desenvolvemento.

14.10.1

Obriga de xanela única en todos os casos de autorizacións administrativas (de
manera electrónica e co seguimento do estado do expediente): un único órgano
sustantivo que solicita informes preceptivos (dando un prazo máximo) aos
restantes departamentos con competencias (incluído participe AXE)Pregunta:
está de acordo coa afirmación en relación a medidas de simplificación de
trámites administrativos

V

V.3

V.3.4

Coordinación administrativa, institucional e
sectorial

V.3.4.1

14.11.1

Actualmente non se percibe en absoluto que a xanela única establecida
lexislativamente se este cumprindo, especialmente problemas con: inventario
xeral do patrimonio cultural de Galicia- Camiño de Santiago, Confederacións
Hidrográficas e informes de clasificación urbanística (debatido e aprobado Acta
05/11)
Pregunta: está de acordo con que se está a cumprir os criterios de ventana
única dispostos para aproveitamento de madeira en terreos de xestión privada
dispostos no artigo 92 da Lei 7/2012

V

V.3

V.3.4

Coordinación administrativa, institucional e
sectorial

V.3.4.1

14.10.2

Simplificación administrativa das actividades en terreos forestais suxeitos a
algún tipo de réxime de protección mediante autorizacións xenéricas ou
declaracións xuradas condicionadas a códigos de boas prácticas específicos
(debatido acta 05/11)
Pregunta: está de acordo coa afirmación en relación a medidas de simplificación
de trámites administrativos

V

V.3

V.3.4

Coordinación administrativa, institucional e
sectorial

V.3.4.2

14.12.1

Ademais debe existir unha compensación para os seus titulares neste terreos
Pregunta: está de acordo con que naqueles terreos baixo rexímenes de
protección onde a actividade forestal está a ser limitada (aproveitamentos,
Liñas de axudas actuais
repoboacións, tratamentos silvícolas, vías) debe existir unha compensación para
os seus titulares

19.4.0

É necesario revisar a estrutura (nº excesivo de membros principalmente da
Admón.) e funcións do CFG
Pregunta: necesidade de revisar a estrutura actual do CFG e, por tanto,
desenvolver un novo Decreto que regule a súa estrutura e o seu funcionamento

V.3.4

Coordinación administrativa, institucional e
sectorial

V.3.4.2

AT19

AT19

AT19

Marco normativo e representación
sectorial

Marco normativo e representación
sectorial

Marco normativo e representación
sectorial

AT19

Marco normativo e representación
sectorial

AT19

Marco normativo e representación
sectorial
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V

V.3
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99

99

99

AT
(bloque)

AT (denominación)

AT19

Marco normativo e representación
sectorial

AT19

Marco normativo e representación
sectorial

AT19

Marco normativo e representación
sectorial

COD.
PREGUNTA

BORRADOR 1ª REVISIÓN DO PFG
EIXE

PROGRAMA

MEDIDA

14.14.1

Debe ser informado de calquera instrumento lexislativo (orde, decreo, lei) que
afecte a terreos forestais
Pregunta: está de acordo coa seguinte afirmación en relación ao Consello
Forestal de Galicia

V

V.3

V.3.4

Coordinación administrativa, institucional e
sectorial

V.3.4.2

14.14.2

Debe ser informado de calquera instrumento estratéxico ou de planificación que
afecte a terreos forestais
Pregunta: está de acordo coa seguinte afirmación en relación ao Consello
Forestal de Galicia

V

V.3

V.3.4

Coordinación administrativa, institucional e
sectorial

V.3.4.2

14.14.3

Debe posuír remunerados os custes de desprazamento e asistencia (dietas) do
seus membros
Pregunta: está de acordo coa seguinte afirmación en relación ao Consello
Forestal de Galicia

V

V.3

V.3.4

Coordinación administrativa, institucional e
sectorial

V.3.4.2

V

V.3

V.3.4

Coordinación administrativa, institucional e
sectorial

V.3.4.2

V

V.3

V.3.4

Coordinación administrativa, institucional e
sectorial

V.3.4.2

V

V.3

V.3.4

Coordinación administrativa, institucional e
sectorial

V.3.4.2

V

V.3

V.3.4

Coordinación administrativa, institucional e
sectorial

V.3.4.2

99

AT19

Marco normativo e representación
sectorial

14.17.0

99

AT19

Marco normativo e representación
sectorial

14.16.1

99

AT19

Marco normativo e representación
sectorial

14.16.2

99

AT19

Marco normativo e representación
sectorial

14.16.3

100

AT19

Marco normativo e representatividade
sectorial

19.5.0

100

AT19

Marco normativo e representatividade
sectorial

19.6.0

100

AT19

Marco normativo e representatividade
sectorial

19.7.0

100

AT19

Marco normativo e representación
sectorial

Sin DT

100

AT19

Marco normativo e representación
sectorial

Sin DT

DIRECTRIZ-PREGUNTA

As mesas sectoriais son necesarias (art. 100 e 102 da Lei 7/2012), pero deberían
traballar como GT específicos dentro do CFG, elaborando informes/ propostas a
solicitude do dito Consello
Pregunta: está de acordo con que as mesas sectoriais poderían traballar como
GT específicos dentro do CFG elaborando informes/propostas a solicitude do
dito Consello
Mesa da madeira (inclúe biomasa)
Pregunta: Desenvolvemento de mesas sectoriais (artigos 100 e 102 da Lei
7/2012)
Mesa da castaña
Pregunta: Desenvolvemento de mesas sectoriais (artigos 100 e 102 da Lei
7/2012)
Mesa dos pastos en montes
Pregunta: Desenvolvemento de mesas sectoriais (artigos 100 e 102 da Lei
7/2012)
Débese revisar e actualizar a representación do sector no Consello Agrario
Galego
Pregunta: está de acordo con que se debe revisar e actualizar a representación
do sector forestal no CAG
Débese revisar e actualizar a representación do sector no Consello Galego de
Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible
Pregunta: está de acordo con que se debe revisar e actualizar a representación
no CGMADS
Débese revisar e actualizar a representación do sector nos Consellos nacionais e
europeos
Pregunta: está de acordo con que se debe revisar e actualizar, previo consenso
dentro do CFG, a representación do sector forestal galego nos consellos
nacionais e europeos
Débese fomentar a colaboración con CCAA colindantes e transfronteiriza co
Norte de Portugal en tódolos eidos, establecendo convenios e mantendo un
contacto continuo, en particular no ámbito da prevención e extinción de IIFF
Débese fomentar a colaboración con CCAA colindantes e transfronteiriza co
Norte de Portugal en tódolos eidos, establecendo convenios e mantendo un
contacto continuo, en particular no ámbito da sanidade forestal
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MEDIDA (texto)

SUBMEDIDA

Liñas de acción consideradas que a súa execución pertence a outro ámbito de actuación

Liñas de acción consideradas que a súa execución pertence a outro ámbito de actuación

Liñas de acción consideradas que a súa execución pertence a outro ámbito de actuación

II

II.3

II.3.3

Desenvolvemento normativo en materia de
incendios forestais

II.3.3.1

II

II.2

II.2.1

Programa de saúde e vitalidade forestal

II.2.1.1
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AT
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AT (denominación)

100

AT19

Marco normativo e representatividade
sectorial

101

AT15

Fomento e fiscalidade forestal

COD.
PREGUNTA

Sin DT

15.2.1

101

AT15

Fomento e fiscalidade forestal

15.2.2

101

AT15

Fomento e fiscalidade forestal

15.2.3

101

AT15

Fomento e fiscalidade forestal

15.2.4

101

AT15

Fomento e fiscalidade forestal

15.2.5

101

AT15

Fomento e fiscalidade forestal

15.2.6

101

AT15

Fomento e fiscalidade forestal

15.2.6

101

AT15

Fomento e fiscalidade forestal

15.2.6

101

AT15

Fomento e fiscalidade forestal

15.2.6

101

AT15

Fomento e fiscalidade forestal

15.2.6

101

AT15

Fomento e fiscalidade forestal

15.2.6

BORRADOR 1ª REVISIÓN DO PFG
DIRECTRIZ-PREGUNTA

Débese fomentar a colaboración con CCAA colindantes e transfronteiriza co
Norte de Portugal en tódolos eidos, establecendo convenios e mantendo un
contacto continuo, en particular no ámbito do desenvolvemento do rexistro de
montes de varas e solicitude de melloras fiscais nese ámbito.
Medidas fiscais
Pregunta: medida importante de fomento forestal, algunha das cales recollidas
no art. 120 da Lei 7/2012
Convenios da Administración con entidades bancarias co fin de facilitar créditos
bonificados para os beneficiarios de axudas, de cara a facilitar a execución das
mesmas
Pregunta: medida importante de fomento forestal, algunha das cales recollidas
no art. 120 da Lei 7/2012
Créditos bonificados a longo prazo
Pregunta: medida importante de fomento forestal, algunha das cales recollidas
no art. 120 da Lei 7/2012
Investimentos directos reintegrables
Pregunta: medida importante de fomento forestal, algunha das cales recollidas
no art. 120 da Lei 7/2012
Investimentos directos a fondo perdido
Pregunta: medida importante de fomento forestal, algunha das cales recollidas
no art. 120 da Lei 7/2012
Subvencións, entendidas como axudas públicas en concepto de gasto
compartido
Pregunta: medida importante de fomento foretal, algunha delas recollidas no
art. 120 da Lei 7/2012
Subvencións, entendidas como axudas públicas en concepto de gasto
compartido
Pregunta: medida importante de fomento foretal, algunha delas recollidas no
art. 120 da Lei 7/2012
Subvencións, entendidas como axudas públicas en concepto de gasto
compartido
Pregunta: medida importante de fomento foretal, algunha delas recollidas no
art. 120 da Lei 7/2012
Subvencións, entendidas como axudas públicas en concepto de gasto
compartido
Pregunta: medida importante de fomento foretal, algunha delas recollidas no
art. 120 da Lei 7/2012
Subvencións, entendidas como axudas públicas en concepto de gasto
compartido
Pregunta: medida importante de fomento foretal, algunha delas recollidas no
art. 120 da Lei 7/2012
Subvencións, entendidas como axudas públicas en concepto de gasto
compartido
Pregunta: medida importante de fomento foretal, algunha delas recollidas no
art. 120 da Lei 7/2012
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EIXE

PROGRAMA

MEDIDA

MEDIDA (texto)

SUBMEDIDA

Liñas de acción consideradas que a súa execución pertence a outro ámbito de actuación

Medidas fiscais do goberno galego

A lexislación actual xa da resposta

A lexislación actual xa da resposta

A lexislación actual xa da resposta

A lexislación actual xa da resposta

I

I.1

I.1.1

Medidas de fomento de actuacións de
repoboación e rexeneración natural de
frondosas autóctonas

I

I.1

I.1.5

Medidas de fomento para favorecer a
multifuncionalidade en montes colectivos e
agrupados.

I

I.1

I.1.6

Ordenación do uso sociorrecreativo en montes
periurbanos

III

III.1

III.1.1

Incremento da produción e mellora da
produtividade forestal

III

III.1

III.1.2

Medidas de apoio para procurar unha xestión
forestal activa profesionalizada

III

III.1

III.1.3

Fomento de sociedades de propietarios
particulares para unha xestión conxunta de
montes.
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AT
(bloque)

AT (denominación)

COD.
PREGUNTA

101

AT15

Fomento e fiscalidade forestal

15.2.6

101

AT15

Fomento e fiscalidade forestal

15.2.6

101

AT15

Fomento e fiscalidade forestal

15.2.6

102

AT15

Fomento e fiscalidade forestal

15.1.1

102

102

102

102

102

102

102

AT15

AT15

AT15

AT15

AT15

AT15

AT15

Fomento e fiscalidade forestal

Fomento e fiscalidade forestal

Fomento e fiscalidade forestal

Fomento e fiscalidade forestal

Fomento e fiscalidade forestal

Fomento e fiscalidade forestal

Fomento e fiscalidade forestal

BORRADOR 1ª REVISIÓN DO PFG
DIRECTRIZ-PREGUNTA

Subvencións, entendidas como axudas públicas en concepto de gasto
compartido
Pregunta: medida importante de fomento foretal, algunha delas recollidas no
art. 120 da Lei 7/2012
Subvencións, entendidas como axudas públicas en concepto de gasto
compartido
Pregunta: medida importante de fomento foretal, algunha delas recollidas no
art. 120 da Lei 7/2012
Subvencións, entendidas como axudas públicas en concepto de gasto
compartido
Pregunta: medida importante de fomento foretal, algunha delas recollidas no
art. 120 da Lei 7/2012
Protección dos bosques
Pregunta: priorización necesaria na forma de utilización dos fondos de
desenvolvemento rural establecidos no Regulamento de Desenvolvemento
Rural da UE, en aplicacióno da Estratexia Forestal Europea de 2013

EIXE

PROGRAMA

MEDIDA

MEDIDA (texto)

SUBMEDIDA

III

III.2

III.2.2

Consolidación da propiedade forestal

III.2.2.1

III

III.2

III.2.2

Consolidación da propiedade forestal

III.2.2.2

III

III.2

III.2.3

Plan de mobilización dos recursos forestais

III.2.3.1

I

I.1

I.1.4

Medidas de fomento e directrices para a
conservación e mellora da biodiversidade nos
montes

15.1.1

Protección dos bosques
Pregunta: priorización necesaria na forma de utilización dos fondos de
desenvolvemento rural establecidos no Regulamento de Desenvolvemento
Rural da UE, en aplicacióno da Estratexia Forestal Europea de 2013

I

I.2

I.2.1

Xestión forestal activa para o incremento da
capacidade de fixación de carbono e a
resiliencia das masas forestais ao cambio
climático

15.1.1

Protección dos bosquesPregunta: priorización necesaria na forma de utilización
dos fondos de desenvolvemento rural establecidos no Regulamento de
Desenvolvemento Rural da UE, en aplicacióno da Estratexia Forestal Europea de
2013

I

I.3

I.3.1

Plan de conservación e mellora xenética forestal

15.1.1

Protección dos bosques
Pregunta: priorización necesaria na forma de utilización dos fondos de
desenvolvemento rural establecidos no Regulamento de Desenvolvemento
Rural da UE, en aplicacióno da Estratexia Forestal Europea de 2013

II

II.1

II.1.1

Inventario de masas forestais de especial
carácter protector do chan e da dinámica
vexetal e hidrolóxica.

15.1.1

Protección dos bosques
Pregunta: priorización necesaria na forma de utilización dos fondos de
desenvolvemento rural establecidos no Regulamento de Desenvolvemento
Rural da UE, en aplicacióno da Estratexia Forestal Europea de 2013

II

II.1

II.1.2

Identificación, selección e declaración de zonas
prioritarias de actuación en áreas forestais
degradadas

15.1.1

Protección dos bosques
Pregunta: priorización necesaria na forma de utilización dos fondos de
desenvolvemento rural establecidos no Regulamento de Desenvolvemento
Rural da UE, en aplicacióno da Estratexia Forestal Europea de 2013

II

II.2

II.2.1

Programa de saúde e vitalidade forestal

15.1.1

Protección dos bosques
Pregunta: priorización necesaria na forma de utilización dos fondos de
desenvolvemento rural establecidos no Regulamento de Desenvolvemento
Rural da UE, en aplicacióno da Estratexia Forestal Europea de 2013

II

II.3

II.3.1

Plan de prevención e defensa contra incendios
forestais do medio rural

II.3.1.1

15.1.1

Protección dos bosques
Pregunta: priorización necesaria na forma de utilización dos fondos de
desenvolvemento rural establecidos no Regulamento de Desenvolvemento
Rural da UE, en aplicacióno da Estratexia Forestal Europea de 2013

II

II.3

II.3.1

Plan de prevención e defensa contra incendios
forestais do medio rural

II.3.1.2
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DIRECTRIZ
PÁX.

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

AT
(bloque)

AT15

AT15

AT15

AT15

AT15

AT15

AT15

AT15

AT15

AT15

AT (denominación)

Fomento e fiscalidade forestal

Fomento e fiscalidade forestal

Fomento e fiscalidade forestal

Fomento e fiscalidade forestal

Fomento e fiscalidade forestal

Fomento e fiscalidade forestal

Fomento e fiscalidade forestal

Fomento e fiscalidade forestal

Fomento e fiscalidade forestal

Fomento e fiscalidade forestal

COD.
PREGUNTA

BORRADOR 1ª REVISIÓN DO PFG
DIRECTRIZ-PREGUNTA

EIXE

PROGRAMA

MEDIDA

MEDIDA (texto)

15.1.2

Incremento da capacidade de resistencia, valor medioambiental e potencial de
mitigación dos ecosistemas forestais
Pregunta: priorización necesaria na forma de utilización dos fondos de
desenvolvemento rural establecidos no Regulamento de Desenvolvemento
Rural da UE, en aplicacióno da Estratexia Forestal Europea de 2013

I

I.2

I.2.1

Xestión forestal activa para o incremento da
capacidade de fixación de carbono e a
resiliencia das masas forestais ao cambio
climático

15.1.3

Conservación dos recursos xenéticos
Pregunta: priorización necesaria na forma de utilización dos fondos de
desenvolvemento rural establecidos no Regulamento de Desenvolvemento
Rural da UE, en aplicacióno da Estratexia Forestal Europea de 2013

I

I.3

I.3.1

Plan de conservación e mellora xenética forestal

15.1.3

Conservación dos recursos xenéticos
Pregunta: priorización necesaria na forma de utilización dos fondos de
desenvolvemento rural establecidos no Regulamento de Desenvolvemento
Rural da UE, en aplicacióno da Estratexia Forestal Europea de 2013

I

I.3

I.3.2

Inventario de masas arbóreas de especial
interese para a conservación do patrimonio
xenético forestal

15.1.3

Conservación dos recursos xenéticos
Pregunta: priorización necesaria na forma de utilización dos fondos de
desenvolvemento rural establecidos no Regulamento de Desenvolvemento
Rural da UE, en aplicacióno da Estratexia Forestal Europea de 2013

I

I.3

I.3.3

Potenciación da trazabilidade da planta de
produción e comercialización para repoboación
forestal

15.1.3

Conservación dos recursos xenéticos
Pregunta: priorización necesaria na forma de utilización dos fondos de
desenvolvemento rural establecidos no Regulamento de Desenvolvemento
Rural da UE, en aplicacióno da Estratexia Forestal Europea de 2013

I

I.3

I.3.4

Medidas de regulación dos materiais forestais
de base e os campos de plantas nai de Galicia.

15.1.4

Modernización das tecnoloxías forestais
Pregunta: priorización necesaria na forma de utilización dos fondos de
desenvolvemento rural establecidos no Regulamento de Desenvolvemento
Rural da UE, en aplicacióno da Estratexia Forestal Europea de 2013

IV

IV.4

IV.4.1

Promoción da investigación, innovación e
desenvolvemento tecnolóxico en Galicia

15.1.5

Creación de masas arbóreas e sistemas agroforestais na actual superficie
forestal (acta 21/10)
Pregunta: priorización necesaria na forma de utilización dos fondos de
desenvolvemento rural establecidos no Regulamento de Desenvolvemento
Rural da UE, en aplicacióno da Estratexia Forestal Europea de 2013

I

I.1

I.1.1

Medidas de fomento de actuacións de
repoboación e rexeneración natural de
frondosas autóctonas

15.1.5

Creación de masas arbóreas e sistemas agroforestais na actual superficie
forestal (acta 21/10)
Pregunta: priorización necesaria na forma de utilización dos fondos de
desenvolvemento rural establecidos no Regulamento de Desenvolvemento
Rural da UE, en aplicacióno da Estratexia Forestal Europea de 2013

I

I.1

I.1.5

Medidas de fomento para favorecer a
multifuncionalidade en montes colectivos e
agrupados.

15.1.5

Creación de masas arbóreas e sistemas agroforestais na actual superficie
forestal (acta 21/10)
Pregunta: priorización necesaria na forma de utilización dos fondos de
desenvolvemento rural establecidos no Regulamento de Desenvolvemento
Rural da UE, en aplicacióno da Estratexia Forestal Europea de 2013

II

II.1

II.1.4

Criterios técnicos de usos e prácticas agrarias e
silvícolas en terreos de monte

15.1.5

Creación de masas arbóreas e sistemas agroforestais na actual superficie
forestal (acta 21/10)Pregunta: priorización necesaria na forma de utilización dos
fondos de desenvolvemento rural establecidos no Regulamento de
Desenvolvemento Rural da UE, en aplicacióno da Estratexia Forestal Europea de
2013

III

III.2

III.2.3

Plan de mobilización dos recursos forestais
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SUBMEDIDA

III.2.3.1
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DIRECTRIZ
PÁX.

102

103

103

AT
(bloque)

AT15

AT15

AT15

AT (denominación)

Fomento e fiscalidade forestal

Fomento e fiscalidade forestal

Fomento e fiscalidade forestal

103

AT15

Fomento e fiscalidade forestal

103

AT10

Protección, conservación e fomento da
biodiversidade

104

AT15

Fomento e fiscalidade forestal

104

AT15

Fomento e fiscalidade forestal

COD.
PREGUNTA

BORRADOR 1ª REVISIÓN DO PFG
DIRECTRIZ-PREGUNTA

EIXE

PROGRAMA

MEDIDA

III

III.2

III.2.3

MEDIDA (texto)

SUBMEDIDA

15.1.5

Creación de masas arbóreas e sistemas agroforestais na actual superficie
forestal (acta 21/10)
Pregunta: priorización necesaria na forma de utilización dos fondos de
desenvolvemento rural establecidos no Regulamento de Desenvolvemento
Rural da UE, en aplicacióno da Estratexia Forestal Europea de 2013

15.3.1

As inversións no desenvolvemento de zonas forestais e na mellora da viabilidade
dos bosques debe aproveitarse para actuacións de mellora produtiva e
Establecido na "Vixencia, execución e programación económica da 1ª Revisión do Plan Forestal de
desligarse da problemática de incendios
Galicia"
Pregunta: consideración importante sobre o PDR a elaborar pola Admón.
autonómica, como principal instrumento de financiamento das actuación en
materia forestal.

15.3.2

A substitución das diferentes medidas forestais do último período de
programación por unha soa medida de silvicultura con varias submedidas;
simplificando a implementación de programas, reducindo a carga
administrativa, especialmente na xestión financeira, e permitindo aos
beneficiarios executar proxectos integrados cun maior valor engadido
Pregunta: consideración importante sobre o PDR a elaborar pola Admón.
autonómica, como principal instrumento de financiamento das actuación en
materia forestal

15.3.3

10.1

15.6.1

15.6.2

105

AT15

Fomento e fiscalidade forestal

15.7.1

105

AT15

Fomento e fiscalidade forestal

15.7.2

A ampliación da figura do beneficiario ademais do propietarios poderá ser o
titular, entendendo aos arrendatarios de terras como tales
Pregunta: consideración importante sobre o PDR a elaborar pola Admón.
autonómica, como principal instrumento de financiamento das actuación en
materia forestal
Canalizar axudas aos propietarios en RN2000 a través do organismo
competente, implementándoas no PDR Galicia 2014-2020
Débese facer o desenvolvemento regulamentario do fondo de melloras ou
fondo público forestal (art. 124 da Lei 7/2012) a fin de asegurar un investimento
público constante en actuacións de mellora e posta en valor dos montes galegos
Pregunta: medida necesaria para o desenvolvemento do fondo de mellora ou
fondo público forestal, de acordo co art. 124 da Lei 7/2012.
Nos casos en que o fondo de melloras non sexa suficiente para acometer as
inversións necesarias nos montes, estudar a posibilidade de ligar as devanditas
melloras aos aproveitamentos realizados, quedando condicionados os
adxudicatarios dos aproveitamentos á execución das melloras (repoboacións,
podas, eliminación de restos...)
Pregunta: medida necesaria para o desenvolvemento do fondo de mellora ou
fondo público forestal, de acordo co art. 124 da Lei 7/2012.
Ao 100% ingresos montes catalogados ou patrimoniais titularidade da Xunta de
Galicia
Pregunta: grao de acordo coa cota de reinvestimento en montes en materia de
mellora e xestión forestal.
Ao 40% ingresos montes catalogados das entidades locais
Pregunta: grao de acordo coa cota de reinvestimento en montes en materia de
mellora e xestión forestal.
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Establecido na "Vixencia, execución e programación económica da 1ª Revisión do Plan Forestal de
Galicia"

Establecido na "Vixencia, execución e programación económica da 1ª Revisión do Plan Forestal de
Galicia"
Establecido na "Vixencia, execución e programación económica da 1ª Revisión do Plan Forestal de
Galicia"
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A lexislación actual xa da resposta

A lexislación actual xa da resposta

A lexislación actual xa da resposta
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AT
(bloque)

105

AT15

Fomento e fiscalidade forestal

15.7.3

105

AT15

Fomento e fiscalidade forestal

15.7.4

105

AT15

Fomento e fiscalidade forestal

15.7.5

105

106

106

106

106

106

106

106

AT15

AT15

AT15

AT15

AT15

AT15

AT15

AT15

AT (denominación)

Fomento e fiscalidade forestal

Fomento e fiscalidade forestal

Fomento e fiscalidade forestal

Fomento e fiscalidade forestal

Fomento e fiscalidade forestal

Fomento e fiscalidade forestal

Fomento e fiscalidade forestal

Fomento e fiscalidade forestal

COD.
PREGUNTA

BORRADOR 1ª REVISIÓN DO PFG
DIRECTRIZ-PREGUNTA

Ao 100% ingresos das superfices non esclarecidas nos montes de varas
Pregunta: grao de acordo coa cota de reinvestimento en montes en materia de
mellora e xestión forestal.
Ao 40% ingresos montes de varas
Pregunta: grao de acordo coa cota de reinvestimento en montes en materia de
mellora e xestión forestal.
Ao 40% ingresos MVMC
Pregunta: grao de acordo coa cota de reinvestimento en montes en materia de
mellora e xestión forestal.

EIXE

PROGRAMA

MEDIDA

MEDIDA (texto)

SUBMEDIDA

A lexislación actual xa da resposta

A lexislación actual xa da resposta

A lexislación actual xa da resposta

15.7.6

Obriga de reinvestimento do 100% dos ingresos en superficies con contrato de
xestión pública e os catalogados de entidades locais afectadas por
incendios/pragas/vendavais, agás xustificacións autorizadas (art. 124 da Lei
7/2012) en acta de 21/10
Pregunta: grao de acordo coa cota de reinvestimento en montes en materia de
mellora e xestión forestal.

15.10.1

Simplificación administrativa na actividade forestal, especialmente naquelas
superficies cun IOXF, independientemente das formacións específicas ou a súa
afectación a espazos baixo algún réxime de protección especialPregunta:
medida necesaria para fomentar a inversión no monte dos propietarios
particulares (adicionais as xa consideradas como medidas fiscais)

V

V.3

V.3.4

Coordinación administrativa, institucional e
sectorial

15.10.2

Mellora xenética significativa do materia forestal de reprodución a empregar
nas repoboacións forestais
Pregunta: medida importante para fomento do investimento no monte dos
propietarios particulares (adicionais ás medidas fiscais)

I

I.3

I.3.1

Plan de conservación e mellora xenética forestal

15.10.2

Mellora xenética significativa do materia forestal de reprodución a empregar
nas repoboacións forestais
Pregunta: medida importante para fomento do investimento no monte dos
propietarios particulares (adicionais ás medidas fiscais)

I

I.3

I.3.3

Potenciación da trazabilidade da planta de
produción e comercialización para repoboación
forestal

15.10.2

Mellora xenética significativa do materia forestal de reprodución a empregar
nas repoboacións forestais
Pregunta: medida importante para fomento do investimento no monte dos
propietarios particulares (adicionais ás medidas fiscais)

I

I.3

I.3.4

Medidas de regulación dos materiais forestais
de base e os campos de plantas nai de Galicia.

15.10.2

Mellora xenética significativa do materia forestal de reprodución a empregar
nas repoboacións forestais
Pregunta: medida importante para fomento do investimento no monte dos
propietarios particulares (adicionais ás medidas fiscais)

V

V.1

V.1.1

Desenvolvemento da Lei 7/2012, do 28 de xuño,
de montes de Galicia

V.1.1.3

15.10.3

Velar (controis da Admón. forestal) polo cumplimento dos investimentos das
actuacións contidas nos Plans especiais dos IOXF (art. 83 da Lei 7/2012)
Pregunta: medida necesaria para fomentar a inversión no monte dos
propietarios particulares (adicionais as xa consideradas como medidas fiscais)

III

III.2

III.2.2

Consolidación da propiedade forestal

III.2.2.1

15.10.3

Velar (controis da Admón. forestal) polo cumplimento dos investimentos das
actuacións contidas nos Plans especiais dos IOXF (art. 83 da Lei 7/2012)
Pregunta: medida necesaria para fomentar a inversión no monte dos
propietarios particulares (adicionais as xa consideradas como medidas fiscais)

III

III.2

III.2.2

Consolidación da propiedade forestal

III.2.2.2
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106

106

106

106

106

AT
(bloque)

AT15

AT15

AT15

AT15

AT15

AT (denominación)

Fomento e fiscalidade forestal

Fomento e fiscalidade forestal

Fomento e fiscalidade forestal

Fomento e fiscalidade forestal

Fomento e fiscalidade forestal

COD.
PREGUNTA

BORRADOR 1ª REVISIÓN DO PFG
EIXE

PROGRAMA

MEDIDA

15.10.3

Velar (controis da Admón. forestal) polo cumplimento dos investimentos das
actuacións contidas nos Plans especiais dos IOXF (art. 83 da Lei 7/2012)
Pregunta: medida necesaria para fomentar a inversión no monte dos
propietarios particulares (adicionais as xa consideradas como medidas fiscais)

V

V.2

V.2.2

Fomento de plans de ordenación de montes e
instrumentos equivalentes de xestión forestal
sustentable

15.10.3

Velar (controis da Admón. forestal) polo cumplimento dos investimentos das
actuacións contidas nos Plans especiais dos IOXF (art. 83 da Lei 7/2012)
Pregunta: medida necesaria para fomentar a inversión no monte dos
propietarios particulares (adicionais as xa consideradas como medidas fiscais)

V

V.2

V.2.4

reación dun Gabinete de planificación forestal e
coordinación administrativa

15.10.3

Velar (controis da Admón. forestal) polo cumplimento dos investimentos das
actuacións contidas nos Plans especiais dos IOXF (art. 83 da Lei 7/2012)
Pregunta: medida necesaria para fomentar a inversión no monte dos
propietarios particulares (adicionais as xa consideradas como medidas fiscais)

V

V.3

V.3.3

Organización e estrutura administrativa

15.10.4

Creación dunha rede de montes "modelos" onde se aplique una xestión activa,
multifuncional e ampla no manexo de especies, produtos e servizos (extensión
forestal)
Pregunta: medida importante para fomentar a inversión no monte dos
propietarios particulares (adicionais as xa consideradas como medidas fiscais)

I

I.3

I.3.2

Inventario de masas arbóreas de especial
interese para a conservación do patrimonio
xenético forestal

15.10.4

Creación dunha rede de montes "modelos" onde se aplique una xestión activa,
multifuncional e ampla no manexo de especies, produtos e servizos (extensión
forestal)
Pregunta: medida importante para fomentar a inversión no monte dos
propietarios particulares (adicionais as xa consideradas como medidas fiscais)

III

III.2

III.2.3
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Creación dunha rede de montes "modelos" onde se aplique una xestión activa,
multifuncional e ampla no manexo de especies, produtos e servizos (extensión
forestal)
Pregunta: medida importante para fomentar a inversión no monte dos
propietarios particulares (adicionais as xa consideradas como medidas fiscais)

V

V.3

V.3.1

Contratos temporais de xestión pública

I

I.1

I.1.1

I

I.1

I.1.5

106

AT15

Fomento e fiscalidade forestal

15.10.4

106

AT15

Fomento e fiscalidade forestal

15.10.5

106

AT15

Fomento e fiscalidade forestal

15.10.5

106

AT15

Fomento e fiscalidade forestal

15.10.5

106

AT15

Fomento e fiscalidade forestal

15.10.5

107

AT15

Fomento e fiscalidade forestal

15.12.1

DIRECTRIZ-PREGUNTA

Supeditar a concesión de axudas públicas á existencia dun IOXF
Pregunta: medida importante para fomentar á inversión no monte dos
propietarios particulares (adicionais ás xa consideradas como medidas fiscais)
Supeditar a concesión de axudas públicas á existencia dun IOXF
Pregunta: medida importante para fomentar á inversión no monte dos
propietarios particulares (adicionais ás xa consideradas como medidas fiscais)
Supeditar a concesión de axudas públicas á existencia dun IOXFPregunta:
medida importante para fomentar á inversión no monte dos propietarios
particulares (adicionais ás xa consideradas como medidas fiscais)

I

I.2

I.2.1

MEDIDA (texto)

Medidas de fomento de actuacións de
repoboación e rexeneración natural de
frondosas autóctonas
Medidas de fomento para favorecer a
multifuncionalidade en montes colectivos e
agrupados.
Xestión forestal activa para o incremento da
capacidade de fixación de carbono e a
resiliencia das masas forestais ao cambio
climático

Supeditar a concesión de axudas públicas á existencia dun IOXF
Incremento da produción e mellora da
Pregunta: medida importante para fomentar á inversión no monte dos
III
III.1
III.1.1
produtividade forestal
propietarios particulares (adicionais ás xa consideradas como medidas fiscais)
Desenvolver incentivos fiscais (tramo autonómico do IRPF, desgravacións
solicitadas ao Estado para o imposto de sociedades) que faciliten o investimento
Medidas fiscais do goberno galego
privado de particulares ou empresas
Pregunta: medida necesaria para atraer investimento privado ao sector forestal.
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SUBMEDIDA

V.3.3.4
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AT
(bloque)

107

AT15

Fomento e fiscalidade forestal

15.12.2

107

AT15

Fomento e fiscalidade forestal

15.13.1

AT (denominación)

COD.
PREGUNTA

BORRADOR 1ª REVISIÓN DO PFG
DIRECTRIZ-PREGUNTA

Desenvolver un sistema de seguros forestais axeitado ás condicións do monte
galego
Pregunta: medida necesaria para atraer investimento privado ao sector forestal
Tense que solicitar a mellora e adaptación dende o punto de vista forestal do
Real Decreto 163/2014
Pregunta: medida necesaria para desenvolver o mecenado forestal, que se
inclúe na DA2ª da Lei 7/2012.

EIXE

PROGRAMA

MEDIDA

V

V.3

V.3.2

MEDIDA (texto)
Seguros forestais. Análise de viabilidade en
Galicia

Medidas fiscais do goberno galego

107

AT15

Fomento e fiscalidade forestal

15.13.2

O mecenado debe ser una forma de fomentar a colaboraicón social na xestión
forestal sostible a través da captación e xestión de fondos de particlares e
empresas dedicadas a ese fin
Pregunta: medida necesaria para desenvolver o mecenado forestal, que se
inclúe na DA 2ª da Lei 7/2012

107

AT15

Fomento e fiscalidade forestal

15.12.3

Facilitar un acceso transparante vía web da información sobre produtividade e
aproveitamentos dos montes, xunto cos datos históricos de IIFF
Pregunta: medida necesaria para atraer inversión privada ao sector forestal

IV

IV.1

IV.1.1

Programa galego de información e estatísticas
forestais

15.15.1

Potenciar que a cobertura do seguro corresponda non só a reforestación (caso
de masas novas), seón adicionalmente á madeira afectada, todo iso coas
franquicias ou valores máximos que se consideren necesarios en cada caso
Pregunta: medida importante para solventar os atrancos para a implementación
de seguros forestais na CCAA galega

V

V.3

V.3.2

Seguros forestais. Análise de viabilidade en
Galicia

15.15.2

Acadar unha superficie mínima asegurada mediante iniciativa da Administración
orientada aos montes que conten con certificación forestal (acta 21/10)
Pregunta: medida importante para solventar os atrancos para a implementación
de seguros forestais na CCAA galega

V

V.3

V.3.2

Seguros forestais. Análise de viabilidade en
Galicia

15.15.3

Información pública actualizada do Índice de Risco Diario (IRDI) de incendio
forestal segundo parroquias (acta 21/10)
Pregunta: medida importante para solventar os atrancos para a implementación
de seguros forestais na CCAA galega.

V

V.3

V.3.2

Seguros forestais. Análise de viabilidade en
Galicia

15.4.1

No caso do imposto de sociedades, tratamento dos propietarios forestais que
demostren unha xestión activa equiparable aos titulares de explotacións
agropecuarias
Pregunta: medida fiscal necesaria no sector forestal, referida a impostos sobre
os que a Xunta de Galicia ou entidades locais, teñan capacidade de decisión.

15.4.2

Fomentar o recambio xeracional mediante reducións no imposto de sucesións e
doazóns a familiares de 2ª grao. Gratuidade
Pregunta: medida medida fiscal necesaria no sector forestal, referida a impostos Medidas fiscais do goberno galego
sobre os que a Xunta de Galicia ou entidades locais, teñan capacidade de
decisión

15.4.3

Exclusión de imposto de sucesións e doazóns de parcelas forestais poboadas con
frondosas caducifolias
Pregunta: medida medida fiscal necesaria no sector forestal, referida a impostos Medidas fiscais do goberno galego
sobre os que a Xunta de Galicia ou entidades locais, teñan capacidade de
decisión.

108

108

108

109

109

109

AT15

AT15

AT15

AT15

AT15

AT15

Fomento e fiscalidade forestal

Fomento e fiscalidade forestal

Fomento e fiscalidade forestal

Fomento e fiscalidade forestal

Fomento e fiscalidade forestal

Fomento e fiscalidade forestal

86

SUBMEDIDA

III

III.2

III.2.3

Plan de mobilización dos recursos forestais

III.2.3.1

IV.1.1.1

Medidas fiscais do goberno galego

DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN FORESTAL

1ª REVISIÓN DEL PLAN FORESTAL DE GALICIA

DIRECTRIZ
PÁX.

109

109

109

110

110

110

110

111

111

AT
(bloque)

AT15

AT15

AT15

AT15

AT15

AT15

AT15

AT15

AT15

AT (denominación)

Fomento e fiscalidade forestal

Fomento e fiscalidade forestal

Fomento e fiscalidade forestal

Fomento e fiscalidade forestal

Fomento e fiscalidade forestal

Fomento e fiscalidade forestal

Fomento e fiscalidade forestal

Fomento e fiscalidade forestal

Fomento e fiscalidade forestal

COD.
PREGUNTA

BORRADOR 1ª REVISIÓN DO PFG
DIRECTRIZ-PREGUNTA

EIXE

PROGRAMA

MEDIDA

15.4.4

Desgravacións para os investimentos nos montes no tramo autonómico do IRP
Pregunta: medida medida fiscal necesaria no sector forestal, referida a impostos
Medidas fiscais do goberno galego
sobre os que a Xunta de Galicia ou entidades locais, teñan capacidade de
decisión.

15.4.5

Exención ou reducción do imposto de bens inmobles (IBI) para os montes ou
parcelas forestais que conten con IOXF
Pregunta: medida medida fiscal necesaria no sector forestal, referida a impostos Medidas fiscais do goberno galego
sobre os que a Xunta de Galicia ou entidades locais, teñan capacidade de
decisión.

15.4.6

Tratamento fiscal axeitado dos montes de varas incluídos no Rexistro, en
particular no caso da exención do imposto de bens inmobles (IBI)Pregunta:
medida medida fiscal necesaria no sector forestal, referida a impostos sobre os
que a Xunta de Galicia ou entidades locais, teñan capacidade de decisión.

Medidas fiscais do goberno galego

15.5.1

Bonificación do imposto en permutas (imposto de transmisións patrimoniais e
actos xurídicos documentados) cando a finalidade sexa incrementar a
agrupación da propiedade forestal
Pregunta: medida fiscal necesaria no sector forestal, referida a impostos que se
xestionan dende o ámbito estatal e que, polo tanto, deberían solicitarse ao
Goberno central no marco da revisión do PFG.

Medidas fiscais do goberno galego

15.5.2

Desgravacións para os investimentos nos montes no tramo estatal do IRPF
Pregunta: medida fiscal necesaria no sector forestal, referida a impostos que se
xestionan dende o ámbito estatal e que, polo tanto, deberían solicitarse ao
Goberno central no marco da revisión do PFG.

Medidas fiscais do goberno galego

15.5.3

Mellora do réxime fiscal no IS para as sociedades que xestionen montes
Pregunta: medida fiscal necesaria no sector forestal, referida a impostos que se
xestionan dende o ámbito estatal e que, polo tanto, deberían solicitarse ao
Goberno central no marco da revisión do PFG

15.5.4

Establecemento dun plan sectorial contable específico das explotacións
forestais, que permita descontar na contabilidade o valor do solo ou os
investimentos realizados actualizados
Pregunta: medida fiscal necesaria no sector forestal, referida a impostos que se
xestionan dende o ámbito estatal e que, polo tanto, deberían solicitarse ao
Goberno central no marco da revisión do PFG.

Medidas fiscais do goberno galego

15.5.5

Redución do tipo impositivo actual do 25% no imposto de sociedades
Pregunta: medida fiscal necesaria no sector forestal, referida a impostos que se
xestionan dende o ámbito estatal e que, polo tanto, deberían solicitarse ao
Goberno central no marco da revisión do PFG.

Medidas fiscais do goberno galego

15.5.6

Aplicación de coeficientes redutores progresivos sobre os ingresos da venda de
madeira de especies forestais con período de maduración longos, para
compensar a imposibilidade de actualización para gastos ou reinvestimentos
futuros
Pregunta: medida fiscal necesaria no sector forestal, referida a impostos que se
xestionan dende o ámbito estatal e que, polo tanto, deberían solicitarse ao
Goberno central no marco da revisión do PFG.

Medidas fiscais do goberno galego
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15.5.7

Ampliación do prazo de compensación de bases impoñibles negativas, ou
posibilidade de deducir unha provisión para gastos ou reinvestimentos futuros
Pregunta: medida fiscal necesaria no sector forestal, referida a impostos que se
xestionan dende o ámbito estatal e que, polo tanto, deberían solicitarse ao
Goberno central no marco da revisión do PFG.

88

EIXE

PROGRAMA

MEDIDA

Medidas fiscais do goberno galego

MEDIDA (texto)

SUBMEDIDA

INFORME SOBRE O DESENVOLVEMENTO DA 1ª
REVISION DO PLAN FORESTAL DE GALICIA

Marzo 2018

DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN FORESTAL

1ª REVISIÓN DO PLAN FORESTAL DE GALICIA

ÍNDICE
Antecedentes. ................................................................................................................... 3
Xustificación da 1ª Revisión do Plan Forestal de Galicia. .................................................... 3
Tramitación da 1ª Revisión do Plan Forestal de Galicia. ..................................................... 4
A Revisión do Plan Forestal de Galicia proxectase en tres dimensións ................................ 4
Existencia de directrices estratéxicas para a 1ª Revisión do Plan Forestal de Galicia .......... 4
Inicio do trámite administrativo para a Revisión do Plan Forestal de Galicia ....................... 5
Achegas recibidas ao documento Borrador da 1º Revisión do Plan Forestal de Galicia ...... 6

2

DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN FORESTAL

1ª REVISIÓN DO PLAN FORESTAL DE GALICIA

INFORME SOBRE O DESENVOLVEMENTO DA 1ª REVISIÓN DO PLAN FORESTAL DE GALICIA

Antecedentes.
No ano 1992 o Parlamento galego aprobou o vixente Plan Forestal de Galicia (PFG), que
contiña as liñas de acción da Administración galega en materia de política forestal con un
horizonte de 40.
Vinte anos despois da aprobación do Plan Forestal de Galicia, a Lei 7/2012, do 28 de xuño, de
montes de Galicia regula nos artigos 72 e 73 o procedemento para a elaboración e
modificación ou revisión do Plan Forestal de Galicia como instrumento básico para o deseño e
execución da política forestal galega.
Pasaron 25 años dende a aprobación do Plan Forestal de Galicia como modelo de referencia da
política forestal, pero tras o tránsito de século variaron substancialmente tanto o escenario
dos espazos e dos recursos forestais en Galicia, os riscos e ameazas, ou as dificultades,
problemas e conflitos que se suscitan no ámbito forestal, como as necesidades, retos e
oportunidades de futuro que se presentan para o sector forestal galego. En todo este tempo
mudaron de forma considerable as circunstancias, demandas e tendencias en materia de
política forestal, tanto en Galicia como no ámbito nacional e internacional, como para
considerar conveniente e pertinente proceder á 1ª Revisión do Plan Forestal de Galicia.

Xustificación da 1ª Revisión do Plan Forestal de Galicia.
Neste sentido, no ámbito do Estado Español formulouse a Estrategia Forestal Española (1999)
e o Plan Forestal Español (2002) que estableceron o marco común de referencia en España
para o desenvolvemento de políticas forestais sostibles nas comunidades autónomas, cada cal
conforme as súas propias competencias ao respecto, de forma que permitan o cumprimento
das obrigacións e compromisos internacionais adquiridos polo Estado Español.
Ademais, promulgáronse sucesivas modificacións da Lei Básica de Montes (2003, 2006 e 2015)
do Estado Español que proporcionan un novo marco legal ao sector forestal español acorde
cos tempos actuais e, recentemente, o Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio
Ambiente aprobou en 2015 un Plan de Activación Socioeconómica del Sector Forestal Español
que tamén sirve de referencia actualizada.
Pola súa parte, la Unión Europea aprobou a súa propia Estrategia Forestal en 1998,
recentemente revisada en 2013, así como o Plan de Acción para el Sector Forestal en 2006,
entre outras estratexias relacionadas có cambio climático, a biodiversidade, o ambiente ou o
territorio, así como sucesivos regulamentos e programas de desenvolvemento rural,
dispoñendo instrumentos de cofinanciamento cos países da Unión Europea no marco da
política agraria común, que procuran medidas agroambientais, forestais e de silvicultura.
Así mesmo, no ámbito do continente europeo as sucesivas Conferencias Ministeriales para la
Protección de los Bosques de Europa que se veñen celebrando periodicamente dende 1990,
coñecidas como Proceso Paneuropeo “Forest Europe”, os 46 países europeos signatarios
subscribiron compromisos, mandatos, decisións, declaracións e resolucións para establecer un
marco político para o desenvolvemento da xestión forestal sostible nos países de Europa,
establecendo directrices, criterios e indicadores paneuropeos para elo.
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Por outra parte, no ámbito internacional a nivel mundial, as recomendacións emanadas dos
diferentes acordos intergobernamentais xerados tras o desenvolvemento dos acordos de Río
de Janeiro (1992) sobre medio ambiente e desenvolvemento sostible, deron lugar a
compromisos dos diferentes países partícipes para desenvolver políticas, plans e programas
forestais incorporando principios de gobernanza e sustentabilidade, seguindo as indicacións de
Nacións Unidas, e articulados mediante a elaboración de plans estratéxicos para o
desenvolvemento de políticas forestais eficaces, que sexan lexítimas e transparentes, de xeito
que sexan consensuadas, programadas, comprometidas e verificables (FAO 2011).
En definitiva, xa é momento de actualizar a política forestal galega para adaptala aos novos
tempos en pleno século XXI procedendo á 1ª Revisión do Plan Forestal de Galicia como
instrumento básico para seu deseño e execución adecuada, que xa se comezou a emprender
dende o ano pasado.

Tramitación da 1ª Revisión do Plan Forestal de Galicia.
A Revisión do Plan Forestal de Galicia proxectase en tres dimensións






Unha dimensión institucional, técnica e administrativa cuxa iniciativa corresponde á
Dirección Xeral de Ordenación e Produción Forestal como órgano competente
promotor da Revisión do PFG, en colaboración con outras Consellerías implicadas o
interesadas.
Unha dimensión social e sectorial que procura a participación e intervención activa na
Revisión do PFG das entidades e axentes sociais, económicos e ambientais implicados
ou interesados, a través do Grupo de Traballo constituído no seno do Consello Forestal
de Galicia, como órgano institucional de consulta e representación formalmente
establecido.
Unha dimensión ambiental que se considera inherente e consubstancial ao propio
Plan Forestal, en cumprimento dos requisitos preceptivos esixibles para súa avaliación
ambiental estratéxica, de acordo co establecido na Lei 21/2013, de 9 de decembro, de
avaliación ambiental.

Existencia de directrices estratéxicas para a 1ª Revisión do Plan Forestal de Galicia
Por iniciativa da Dirección Xeral de Ordenación Forestal (antiga Secretaría Xeral de Medio Rural
e Montes e antiga Dirección Xeral de Ordenación e Produción Forestal), no seno do Consello
Forestal de Galicia, constituíuse un Grupo de Traballo integrado por 26 organismos e colectivos
representantes dos axentes sociais, económicos e ambientais implicados no sector forestal
galego.
Tras a primeira reunión deste Grupo de Traballo, a Consellería do Medio Rural nomeou dúas
persoas, un funcionario da Dirección Xeral de Ordenación Forestal da propia Consellería e un
profesor da Escola Politécnica Superior de Lugo da Universidade de Santiago de Compostela,
como coordinadores do Grupo de Traballo que actuaban de moderadores , con voz pero sen
voto, na toma de decisións. Estes dous membros mencionados, xunto co grupo de apoio
técnico (dous membros do grupo de investigación G4 plus da Facultade de Ciencias Sociais e da
Comunicación da Universidade de Vigo) e coa secretaría técnica (dous funcionarios da
Consellería do Medio Rural) constituíron o denominado Comité Técnico do Grupo de Traballo
do Consello Forestal de Galicia.
Desde mediados de febreiro até mediados de novembro de 2015 (16 de febreiro a 19 de
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novembro), o Comité Técnico do Grupo de Traballo reuniuse un total de 13 ocasións para
realizar as tarefas que lle eran propias. Pola súa banda, desde finais de febreiro até principios
de novembro de 2015 (26 de febreiro a 5 de novembro), o Grupo de Traballo foi convocado
para un total 8 sesións. Os principais fitos alcanzados polo Grupo de Traballo para a 1ª Revisión
do PFG:



Aprobación das normas de composición e regulamento interno de funcionamento do
Grupo de Traballo: 9 de abril de 2015.



Posicionamento dos membros do Grupo de Traballo sobre as necesidades e demandas
para a cadea forestal: 13 de maio de 2015.



Realización das enquisas polos membros do Grupo de Traballo: 25 de xuño – 21 de
outubro de 2015.



Debate e consenso sobre os resultados das enquisas e o seu posterior procesado: 9 de
xullo – 5 de novembro de 2015.



Elaboración do borrador das directrices para a 1ª Revisión do PFG de 1992: 19 – 24 de
novembro de 2015.



Presentación do informe dos traballos desenvolvidos no seo do Grupo de Traballo e das
directrices para a 1ª Revisión do PFG de 1992 por parte do Grupo de Traballo ao resto de
membros do Consello Forestal de Galicia: 11 de decembro de 2015.



Aprobación definitiva das directrices para a 1ª Revisión do PFG por parte do Grupo: 17 de
decembro de 2015.



Presentación ao Consello Forestal: 29 de abril de 2016.

Inicio do trámite administrativo para a Revisión do Plan Forestal de Galicia
O trámite administrativo da Revisión do Plan Forestal de Galicia iníciase atendendo aos
requirimentos esixidos pola Lei 10/1995, do 23 de novembro, de Ordenación do Territorio de
Galicia e pola Lei 21/2013, de 9 de decembro, de avaliación ambiental (estatal). A estes efectos
o 23 xuño de 2016 publícase no DOG a RESOLUCIÓN do 10 de xuño de 2016, da Dirección
Xeral de Ordenación e Produción Forestal, pola que se fai público o Acordo do Consello da
Xunta de Galicia do 9 de xuño de 2016 de inicio do procedemento da elaboración da primeira
revisión do Plan forestal de Galicia.
A instancia da Lei 10/1995 foi necesario elaborar un Documento previo no que se expoñen os
obxectivos e propostas do Plan. Dito documento foi remitido pola Consellería as corporacións
locais afectadas e as corporacións e organismos públicos así como ás empresas públicas
prestadoras de servizos que se estima necesario.
A instancia da Lei 21/2013, foi necesario elaborar un Documento inicial estratéxico xunto cun
borrador do Plan (equivalente ao Documento previo). Estes dous documentos foron enviados
ao órgano ambiental para dar inicio á avaliación ambiental estratéxica. A través da Resolución
do 31 de outubro de 2016 pola que se formula o Documento de alcance para a Avaliación
ambiental estratéxica ordinaria da primeira revisión do Plan Forestal de Galicia promovida pola
Dirección Xeral de Ordenación e Produción Forestal da Consellería do Medio Rural o órgano
ambiental estableceu a amplitude, nivel de detalle e grado de especificación que debe ter o
Estudo ambiental estratéxico.
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O pasado 18 de decembro de 2017 presentase no Consello Forestal de Galicia o documento
“Borrador da 1ª Revisión do Plan Forestal de Galicia” e acórdase cos seus membros o envío
de achegas e alegacións para mellorar dito documento.
Previamente á redacción final dos documentos que forman Borrador da 1ª Revisión do Plan
Forestal de Galicia emprendeuse un proceso de participación interna mediante 30 sesións
temáticas no seo da Dirección Xeral de Ordenación Forestal nas que interviñeron responsables
de diferentes áreas propias da administración e xestión forestal que contrastaron e validaron
os diagnósticos elaborados, e procederon ademais á integración de propostas derivadas da
administración e do sector forestal, en base ás directrices proporcionadas polo Grupo de
Traballo do Consello Forestal de Galicia.
O seguinte paso, dentro do procedemento administrativo de tramitación da 1ª Revisión do
PFG, é a aprobación inicial da 1ª Revisión do Plan Forestal de Galicia por parte da Consellería
do Medio Rural, que será publicado no Boletín Oficial do Estado (BOE), no DOG e nun xornal
dos de maior difusión en Galicia e se someterá aos trámites de información pública por un
prazo mínimo de dous meses.
Á vista dos resultado do trámite da información pública, procederase a súa aprobación
provisional, incorporando as modificación que procedesen.
Finalmente, o Consello de a Xunta, mediante Decreto, aprobará definitivamente o PFG que
será publicado no BOE e DOG.
Na última páxina de este informe figura un esquema coa tramitación preceptiva.
Achegas recibidas ao documento Borrador da 1º Revisión do Plan Forestal de Galicia
A data de redacción deste informe (19.03.2018) recibíronse achegas de diversos colectivos. A
seguinte táboa amosa ditos colectivos e as datas de recepción.
Colectivo
Federación ecoloxista galega
Organización Galega de Comunidades de Montes
Sindicato Labrego Galego
Asociación Frouma
Asociación Frouma
Federación Empresarial de Aserraderos y Rematantes de Maderas de Galicia
Asociación de Empresarios da 1ª Transformación da Madeira de Lugo

Data
31/01/2018
02/03/2018
08/03/2018
01/03/2018
28/02/2018
08/03/2018
12/03/2018

Ademais das achegas recibidas, diversos colectivos mostraron a súa oposición ao Borrador a
través da prensa escrita galega indicando que se estaba redactando un Plan de costas ao
sector e sen ter en conta as Directrices.
Ante estes feitos, a Dirección Xeral de Ordenación Forestal iniciou unha serie de xuntanzas
con diferentes colectivos, con dos obxectivos principais, un recoller máis achegas ao
documento presentado, e dous facer entrega dun informe sobre a adecuación do Borrador da
1ª Revisión do Plan Forestal de Galicia as Directrices para a revisión do PFG. O pasado
06.02.2018 tivo lugar a primeira xuntanza.
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A esta primeira xuntanza acudiron diversas organización que forman parte da denominada
“Cadea de Valor” e acordaron enviar achegas ao borrador en vindeiras datas (en concreto
asistiron 11 organizacións, entre as que cabe citar Asociación de empresarios da 1ª
transformación da madeira de Lugo, Fearmaga, Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia,
Asociación Galega Monte‐Industria, AFG, Asociación de Empresas de Servizos Forestais de
Galicia, Unións Agrarias e o COETFG).
Nas datas de 01.03.2018 e 15.03.2018 tamén se tiveron reunións con outras organizacións,
(Amigos da Terra, Frouma, OGCCMM, Asociación de Grupos de Desenvolvemento Rural de
Galicia, Fed. Galega de Caza, Sociedade Galega de Historia Natural, IXP Castaña, ... en total 14),
e en vindeiras datas seguiranse mantendo xuntanzas con máis organismos que teñen
vinculación co monte galego.
A maiores das achegas recibidas e das xuntanzas comentadas nos parágrafos anteriores, o
texto da 1ª Revisión do Plan Forestal de Galicia que se someta a información pública tamén
será enriquecido coas conclusións que se fagan na “Comisión especial de estudo e análise das
reformas da política forestal, de prevención e extinción de incendios forestais e do Plan Forestal
de Galicia, avaliando a experiencia acumulada dende 2006 e, especificamente, a extraordinaria
vaga de lumes que vén de sufrir Galicia en outubro de 2017” e no trámite parlamentario
posterior.
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PROCEDEMENTO PARA A APROBACIÓN E FORMULACION
DO PLAN FORESTAL DE GALICIA

ACORDO DO CONSELLO DA XUNTA PARA A
FORMULACIÓN DO PLAN FORESTAL
(art.21.1.a Lei 10/95)
Publicación no DOG

CONSULTA DO DOCUMENTO PREVIO ÁS
CORPORACIÓNS LOCAIS E ORG. PÚBLICOS

CONSULTAS PREVIAS ÁS ADMINISTRACIÓNS
PUBLICAS E PERSOAS INTERESADAS

DOCUMENTO DE ALCANCE (DA)
(art.19 Lei 21/13)

INFORMACIÓN PÚBLICA E CONSULTAS

Publicación DOG, BOE + 1
Periódico (art. 21.1.d Lei 10/95)
CONSELLO DA
XUNTA

CONSELERÍA DO
MEDIO RURAL

EAE DEFINITIVO +
VERSIÓN FINAL DO PLAN +
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
(art.24.1Lei 21/13)

DECLARACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA
(DAE)
(art.25 Lei 21/13)
Publicación
no DOG (15 días)

PLAN APROBADO PROVISIONALMENTE
(art.21.1.e Lei 10/95)

APROBACIÓN DEFINITIVA DO PLAN
POLO CONSELLO DA XUNTA
Publicación no DOG (15 días) xunto coa
documentación sinalada no art.26.2 Lei 21/13 e
Publicación no BOE (art. 21.f Lei 10/95)
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4 meses
(art.17.4 Lei
21/13)

ÓRGANO
AMBIENTAL

TRÁMITES PENDENTES

ESTUDO AMBIENTAL ESTRATÉXICO (EAE) e
PLAN APROBADO INICIALMENTE
(art.21 Lei 21/13)

15 meses (art.17.3 Lei 21/13)

APROBACIÓN INICIAL DO PLAN
POLA CONSELLERIA DO MEDIO RURAL
(art. 21.1.d Lei 10/95)

3 meses
(art.17.2 Lei 21/13)

BORRADOR DO PLAN + DOCUMENTO INICIAL
ESTRATÉXICO (DIE)
(art.18.1 Lei 21/13)

2 meses
art. 21.d
(Lei 10/95)

2 meses
Art. 21.1.c
(Lei 10/95)

DOCUMENTO PREVIO
(art.21.1.b Lei 10/95)

45 días hábiles
(art.19.1
Lei 21/13)

TRÁMITE AMBIENTAL

TRAMITE TERRITORIAL

TRÁMITES REALIZADOS

ELABORACIÓN DE DIRECTRICES ESTRATÉGICAS

