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- Poñer en valor.- Poñer en valor.

- Cumpre a súa función.

- Horizonte espacial e temporal.

- Abandono.

- Outras funcións?

- Valorizado ou desvalorizado.



Valor do monte veciñal.

No ámbito produtivo:

-Primeiro produtor de madeira de España.

-A maior porcentaxe de monte xestionado en Galicia.

-Acapara a maioría dos montes dotados con plan de ordenación.

-Concentra a maioría das plantacións de frondosas autóctonas.

-Serve de base territorial de moitas pequenas explotacións 

doutros produtos do monte.

-Fornece de terreos para a produción enerxética (parques eólicos, 

encoros...) ou industrial (canteiras, polígonos industriais...).



Valor do monte veciñal

No ámbito social:

-Modelos de participación social (democracia directa)

-Inviste cada ano millóns de euros en obra social e pública, 

complementando os anémicos orzamentos municipais do 

rural.

-Nalgúns casos, reparte unha parte dos beneficios -Nalgúns casos, reparte unha parte dos beneficios 

monetarizados entre os veciños, axudando a fixar poboación.

No ámbito ecolóxico:

-Absorbe millóns de toneladas de CO2 anuais.

-Primeiro fornecedor de auga do país.

-Acolle gran parte da superficie dos espazos protexidos.

-Conformador esencial da paisaxe.



Propostas
Xerais

-Elaboración dun modelo claro, consensuado e  sustentable de 

ordenación territorial.

-Artellamento do monte veciñal como peza básica dunha política 

de desenvolvemento rural que considere a fixación da poboación 

como eixo e como obxectivo final.

-Integración do monte veciñal como posible fornecedora de base 

territorial para a implantación de cooperativas e outras 

iniciativas da economía social, que teñan como fin o fomento do iniciativas da economía social, que teñan como fin o fomento do 

emprego local e a promoción das potencialidades de cada 

comarca.

-Asesoramento ás comunidades de montes para o cumprimento 

das súas obrigas administrativas e simplificación das mesmas. 



-Derrogación das normativas que permiten a expropiación 

dos terreos veciñais e de todas as que signifiquen allea-

mento da titularidade, mesmo nos casos de declaración de 

utilidade pública, que deben ser substituídas por servidu-

mes temporais e contrapartidas concretas para a comuni-

dade, entre elas a prioridade na contratación de persoal 

local, mesmo cando se trate de emprego público. 

-Solución negociada ao problema das parcelas de monte 

veciñal apropiado polas administracións públicas, que evite 

o recurso aos tribunais con graves custes sociais e econó-o recurso aos tribunais con graves custes sociais e econó-

micos.

-Elaboración dun sistema impositivo propio cunha tramita-

ción sinxela e que recoñeza as súas funcións social e eco-

nómica.



Forestal

-Substitución da actual política forestal por outra que 

promova e integre as diversas potencialidades do monte a 

través dos seus produtos e dos seus servizos.

-Apoio e asesoramento da administración ás comunidades de 

montes para converter ao monte veciñal en punta de lanza da 

política forestal galega, tanto pola dimensión media das 

parcelas como pola menor esixencia de beneficio inmediato.

-Substitución dos convenios e consorcios coa administración 

galega pola xestión directa das mesmas nos casos nos que galega pola xestión directa das mesmas nos casos nos que 

sexa posible, e nos demais apoio para a sinatura de 

contratos con empresas e equipos técnicos locais que 

asesoren ás comunidades de montes e non as suplanten no 

seu poder de decisión.  

-Apoio e asesoramento da administración ás comunidades de 

montes para unificar os procesos de poxa e comercialización 

da madeira, dotándoos de maior transparencia e eficacia.



Agropecuaria

-Busca de sinerxías entre a explotación gandeira e a 

forestal, con modelos silvopastorais xa estudados. 

Abolición das normativas legais que impidan ou atranquen o 

uso integrado agropecuario e forestal do monte.  

Enerxética

-Promoción das reformas lexislativas precisas para que o 

carácter estratéxico da produción enerxética non impida 

que a enerxía sexa tamén un recurso máis do monte e que 

carácter estratéxico da produción enerxética non impida 

que a enerxía sexa tamén un recurso máis do monte e que 

non prohiba, senón que favoreza, o autoabastecemento e a 

soberanía das comunidades sobre os seus recursos.



Ambiental

-Recoñecemento das externalidades producidas polo monte 

veciñal (produción de osíxeno, mellora de mananciais, 

conformación da paisaxe...) e establecemento de vías de 

retorno dos seus beneficios.

Cultural

-Inclusión do coñecemento do monte veciñal nos currículos -Inclusión do coñecemento do monte veciñal nos currículos 

de todos os niveis do ensino obrigatorio, salientando as súas 

funcións e servizos e valorando o modelo de funcionamento 

democrático e participativo das comunidades de montes.

-Promoción da valoración do uso social do monte veciñal, 

especialmente como monte aberto a toda a sociedade para 

ser utilizado como recurso turístico, deportivo e recreativo e 

como portador dun importante legado cultural e histórico.
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