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1.1. A situación histórica (até mediados do século XX)

Historicamente o espazo agrario (o dedicado de modo continuado a cultivos e
prados) ocupaba en Galiza unha proporción pequena (ao redor do 25%) do
territorio, correspondendo o restante 75% aos terreos de monte.

Iso constituía no contexto do sistema agrario tradicional unha necesidade, e un
uso racional do espazo, dadas as importantes funcións que cumprían as terras de
monte para as explotacións agrarias: espazo de cultivo temporal, pastoreo do
gando, obtención de leña e madeira, e sobre todo subministro da materia vexetal
para a obtención do abono que permitía manter a fertilidade das terras de cultivo.

Consecuencia: ademais da superficie dedicada de forma permanente a cultivos e
prados (25%), unha boa parte das terras de monte podían incluirse nun concepto
amplo de superficie agraria, ao ser obxecto dun aproveitamento agrogandeiro.

1. Os usos da terra na agricultura galega e o papel
do monte: de onde vimos e onde estamos ?
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Reflexo estatístico: segundo o primeiro Censo agrario, en 1962 había 636.000
hectáreas dedicadas a cultivos e prados (22% da superficie de Galiza); pero
ademais o Censo contabilizaba 940.000 hectáreas de monte que eran pacidas
polo gando, polo que o total da superficie utilizada para cultivos e pastos
aproximábase a 1.600.000 hectáreas (máis da metade do territorio).

1.2. As mudanzas rexistradas nos usos da terra nos últimos 60 anos

A evolución foi mui diferente dunhas a outras comarcas. Pero para o conxunto
de Galiza pode resumirse en tres fenómenos:
a. Retroceso do espazo agrario, pola confluencia de dous procesos:

• Forestación ou abandono de boa parte das terras das explotacións que
desapareceron.

• Abandono do aproveitamento agrogandeiro na maioría das terras de
monte.

b. Forte expansión da superficie arborada.
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Gráfico . Evolución da superficie utilizada para cultivos e pastos. Galiza 1962-2007  (inclúe as terras
de monte pacidas polo gando)
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Fonte: INE, Censos agrarios e enquisas de estruturas das explotacións. Elaboración propia
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c. Aumento máis forte das superficies abandonadas, debido ao abandono de
terras de cultivos e pastos pertencentes a explotacións desaparecidas e á
desaparición dos usos tradicionais do monte.

Iso acompañouse da desvinculación da maioría da poboación rural, e dos
propietarios das terras, do monte; ao non estar xa a súa actividade económica
ligada ao aproveitamento destas superficies.
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1.3. Tendencias nas décadas recentes: urbanización, forestación e
abandono

Principais mudanzas constatadas no período 1985-2005:
-Retroceso da superficie dedicada a cultivos e pastos.
-Redución tamén da superficie de mato.
-Novo incremento da superficie arborada, tanto das especies empregadas para 
a produción de madeira como das frondosas caducifolias.
-Aumento tamén do territorio ocupado por infraestruturas e áreas urbanizadas.

Fonte: Corbelle e Crecente (2014).
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1.4. Situación actual

-Dos case 3 millóns de hectáreas cos que conta Galiza, a SAU (cultivos e pastos)
limítase, segundo o Censo agrario de 2009, a unhas 650.000 hectáreas, o 22,0%.
Porcentaxe que supón ao redor da metade tanto da media da UE-15 (38,5%)
como da media española (46,9%).

-As superficies de monte ocupan uns 2 millóns de hectáreas:
• Entre 1 e 1,4 millóns de has. son terras arboradas, pero delas só unhas
300.000 has., no mellor dos casos, ordenadas para a produción silvícola.

• Quedan de 600.000 a 1.000.000 has. ocupadas polo monte baixo, que
poden asimilarse a terras completa ou case completamente abandonadas.

Grandes diferenzas a nivel municipal e parroquial.
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Fonte: Corbelle e Crecente (2014).

Mapa . Tipoloxía das parroquias segundo as mudanzas nos usos do solo 1985-2005



1.5. Os problemas económicos e ambientais derivados das
deficiencias nos usos da terra

Problemas económicos

-Esas deficiencias contribuiron a que se mantivera unha reducida superficie agraria
por explotación obstáculo para a súa viabilidade económica.

-Ademais, provocaron que o crecemento da produción das explotacións tivera que
operarse en boa medida pola vía dunha crecente intensificación (incremento da
carga gandeira e do output por hectárea). O que xera importantes problemas:

• Aumenta os custes das explotacións (por exemplo na compra de alimentos
para o gando), reducindo a súa renda.

• Nunha perspectiva colectiva: orixinou unha elevada dependencia de Galiza
das importacións de alimentos para o gando, ao tempo que se
desaproveitan os recursos propios.

-Desaproveitamento do potencial produtivo das terras de monte para madeira e
outros bens.
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Problemas ambientais

Estes derívanse da coexistencia de dous fenómenos, sobre todo entre diferentes
comarcas pero muitas veces no mesmo concello ou incluso na mesma parroquia:

-Crecente intensificación produtiva nunha parte limitada do territorio
(particularmente nas zonas de especialización láctea); o que orixina problemas de
contaminación das augas e de sobreexplotación das terras.

-Abandono ou subutilización de grandes extensións, que, entre outros efectos,
contribúe a alimentar o risco de incendios forestais.
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2. Estrutura da propiedade: os tres tipos de
terras de monte

Dúas ideas esenciais:

a. Esas deficiencias nos usos da terra teñen en boa medida a súa orixen no
mantemento dunha estrutura da propiedade e dun marco institucional sobre
os dereitos asociados á propiedade cada vez máis disfuncionais.

b. Os montes veciñais en man común (MVMC) constitúen neste contexto unha
realidade singular, en canto ás súas características e problemática.
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Tres tipos de superficies de monte, con problemáticas distintas e que
requiren medidas diferentes

Dentro das terras de monte (2 millóns de hectáreas, 2/3 do territorio) hai que
diferenciar tres tipos no que respecta á propiedade (deixamos de lado as escasas
superficies de propiedade pública):

a. Terras de monte particular integradas en explotacións agrarias: 9% do territorio
(unhas 265.000 has).

Divididas entre centos de miles de propietarios.
Excepto nas zonas en que se concluiu a concentración parcelaria e esta incluiu o
monte, trátase de superficies cunha elevada fragmentación e problemas de
accesos ás fincas.
Principal vantaxe: a súa mobilización produtiva (para usos agrogandeiros,
produción de madeira ou outros aproveitamentos) pode ser realizada por
agricultores en activo.
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b. Superficies de monte particular en mans de propietarios non agricultores: 39%
do territorio (perto de 1.200.000 has).

Dous grandes obstáculos para un adecuado aproveitamento:

• Estas superficies sufren unha división da propiedade similar ás terras agrarias: a
maior parte dos 1,6 millóns de propietarios de fincas rústicas teñen algunha de
monte, cunha mui reducida superficie media por propietario; fragmentación
parcelaria comparábel ou máis acusada que nos cultivos e pastos.

• A maioría dos propietarios están totalmente desvinculados do cuidado das
terras. Número mui pequeno de silvicultores profesionais ou empresarios que
realicen outra actividade económica no monte particular.

Resultado: enorme dificultade para constituir unidades de produción viábeis (no
ámbito forestal ou no agrogandeiro); debilidade do segmento de silvicultores
profesionais, que podan mobilizar estas terras.
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c. Montes Veciñais en Man Común (propiedade privada colectiva): unhas 3.300
Comunidades, que contan con perto de 680.000 hectáreas (23% do territorio).

Unidades en xeral de elevado tamaño e sen problemas de fragmentación
parcelaria.

Pero con outros problemas: debilidade da base sociodemográfica da maioría das
comunidades; escasa vinculación da maioría dos comuneiros co aproveitamento
do monte; inadecuación das fórmulas para a posta en produción destas
superficies.
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3. A realidade actual dos MVMC; algúns datos
básicos

1. Elevada extensión global, pero cunha distribución mui desigual no
territorio

-Os MVMC ocupan 1/3 das terras de monte e perto de 1/4 do territorio galego.
-Peso mui desigual nas 4 provincias, que esconde fortes contrastes a nivel
comarcal e municipal.
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Cadro  . Datos básicos dos Montes Veciñais en Man Común  2011

 
Número de 

MVMC
Superficie 

(has)
Superficie 

media (has)

% sobre a 
superficie 
xeográfica

A Coruña 288 47.555 165,1 6,0
Lugo 950 208.080 219,0 21,1
Ourense 1.289 288.142 223,5 39,6
Pontevedra 775 134.849 174,0 30,0
Galiza 3.302 678.627 205,5 22,9

Fonte: Consellería do Medio Rural, Explotación do rexistro dos montes 
veciñais en man común.
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Os MVMC 
concéntranse ao sur
dunha liña imaxinaria
que vai de Fisterra a 
Fonsagrada
(quitando o Deza e o 
cuadrante NO de 
Ourense)



2. Elevada superficie media

-Superficie media de 205,5 has.
-Máis da metade da superficie veciñal está en propiedades de máis de 500 has.

3. Importante peso social

Segundo estimacións para finais da década de 1990, cada Comunidade
contaba cunha media de 50 comuneiros; o que supoñía un total duns 150.000
fogares (15% da poboación galega).

4. Diversidade de contextos demográficos e socioeconómicos

-Unha grande parte dos MVMC están localizados en comarcas de montaña,
sumidas nunha acusada regresión demográfica e económica (este e sur de
Ourense, serras orientais de Lugo, interior de Pontevedra).
-Pero as propiedades veciñais teñen tamén unha presenza relevante en certas
zonas costeiras e periurbanas (Barbanza, áreas de Pontevedra e Vigo, Baixo
Miño, …).
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5. Diversidade de formas de xestión; mantemento dunha forte presenza da
xestión pública (convenios/ consorcios)

-Datos en 1999: 45% da superficie dos MVMC estaba xestionada pola
Administración (Xunta de Galicia) a través de convenios ou consorcios.
-Hoxe continúan nesta situación 255.000 has, perto do 40% da superficie dos
MVMC.
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Nº total de MVMC 2.835
Superficie total MVMC (has) 673.682
Nº de convenios 959
Superficie conveniada (has) 183.283
Nº de consorcios 618
Superficie consorciada (has) 120.025
Nº total de covenios/ consorcios 1.577
Superficie conveniada/ consorciada (has) 303.308
% dos MVMC con convenio ou consorcio 55,6%
% superficie consorciada e conveniada/ 
superficie total dos MVMC

45,0%

Fonte: Base de datos IDEGA-MVMC

Cadro . Número de MVMC e superficie en réxime de 
convenio e consorcio. Galiza 1999

MUP 22.440
M. patrimoniais 19.174
Propiedade pública 41.614
M. particulares (incluídas SOFOR) 17.991
M. abertal 1.271
MVMC 254.623
Propiedade privada 273.885
Total xestión pública 315.499

Distribución da superficie forestal de xestión 
pública en Galicia  2015 (hectáreas)

Fonte: Dirección Xeral de Ordenación e Produción 
Forestal.



4. O papel dos MVMC no medio rural do século
XXI

4.1. Cuestións iniciais de enfoque ou perspectiva

i. Dados os problemas que orixina o marco institucional e o “modelo” de xestión
das terras vixente en Galiza, é imprescindíbel unha “reforma agraria” adaptada ás
necesidades actuais do noso medio rural. Reforma non centrada na propiedade
senón nos usos, na mobilización produtiva das superficies.
Dentro desa reforma deben entrar, cun papel central nalgunhas comarcas, os
MVMC.

ii. Os MVMC non poden seguir contemplándose desde unha perspectiva sectorial-
forestal propia do século XIX e primeira metade do XX.
O enfoque adecuado ás actuais tendencias a nivel europeo é ver os MVMC como
recurso para o desenvolvemento das áreas rurais e a ordenación do territorio
(óptica rural-territorial, non sectorial-forestal).
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4.2. Necesidade de (re)construir un uso diversificado dos MVMC, que 
responda ás demandas da sociedade

Acorde con esa perspectiva, o aproveitamento dos MVMC ten que enmarcarse nun
obxectivo global: contribuir a configurar un novo medio rural adaptado ao século
XXI. Novo medio rural que debe cumprir ao menos dous requisitos:

a. Ofrecer á poboación rural uns niveis de renda e unha calidade de vida (acceso
aos servizos) equiparábeis aos das áreas urbanas.

b. Responder ás demandas que a sociedade fai actualmente ao medio rural:
• Subministro de madeira, alimentos e outras materiais primas.
• Cobertura da demanda doutros bens e servizos retribuídos polo mercado:

artesanía e pequena industria, enerxías renovábeis, turismo e ocio, ... .
• Función social: xeración de emprego e fixación de poboación nas áreas rurais;

equilibrio territorial.
• Función ambiental: conservación da paisaxe e o medio ambiente.
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Para contribuir a ese novo medio rural, é preciso (re)construir un aproveitamento
multifuncional dos MVMC, non como o que había no sistema agrario tradicional,
senón adaptado ás condicións e demandas actuais da sociedade.

Nese aproveitamento multifuncional deben ter cabida usos mui diversos: forestal
con madeiras de crecemento rápido, produción de madeiras de calidade,
gandeiría extensiva, aproveitamento da biomasa e outras fontes de enerxía
renovábel, funcións ambientais, uso recreativo e como espazo de ocio.

-Deses usos, os que implican a produción de bens e servizos con destino ao
mercado deben ser retribuídos polo mercado. E polo tanto, ben sexan os
propietarios ou outras persoas/ empresas, deben ser capaces de elaborar
produtos con saída no mercado en condicións adecuadas.

-Pero existen funcións dos MVMC, cada vez máis demandadas (funcións
ambientais e sociais), non remuneradas polo mercado. Consecuencia: estas
teñen que ser retribuídas polo conxunto da sociedade a través de transferencias
públicas (non como “axudas benévolas”, senón como transferencias destinadas
a remunerar bens que non paga o mercado).
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En todo caso, cómpre ter claro un principio: todo o que queiramos que produzan
os MVMC ten que ser pagado por alguén e polo tanto ha de responder a unha
demanda social real.

Non serven: os usos impostos aos propietarios, sen unha adecuada retribución;
pero tampouco as alternativas puramente voluntaristas, que non contan con
viabilidade económica ou non responden a unha demanda social (con
posibilidade de ser retribuída a través de transferencias públicas).

Noutras palabras: á hora de formular alternativas sobre usos posíbeis dos
MVMC, ademais dos factores de oferta (que están en condicións de producir
estas superficies) é fundamental ter en conta a demanda que existe para eses
bens e servizos.
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4.3. Unha tipoloxía simple dos bens que poden producir os MVMC;
as vías de xeración de rendas para os propietarios

Tipos de bens producidos polos MVMC
 Rivalidade no consumo 

Exclusividade no 
consumo 

Si Non

Si Bens privados puros 

Madeira, leña, caza, pesca, 
pastos, enerxías renovábeis 

Bens de clube (bens 
semiprivados) 

Aproveitamento libre do 
monte (leña, caza, 
pastos,...); uso recreativo 
(zonas acotadas) 

Non Recursos comúns de libre 
acceso (bens semipúblicos) 

 Tranquilidade; calidade do ar e 
da agua 

Bens públicos puros 

Disfrute da paisaxe. Uso 
recreativo. Absorción CO2. 
Protección inundacións, 
erosión, etc.        
Microclima.    Biotopos 
animais e diversidade 
biolóxica 
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Criterios para esa clasificación:
-Exclusividade: posibilidade ou non de limitar o acceso ao consumo (disfrute) do
ben.
-Rivalidade: se o feito de que unha persoa consuma ese ben reduce a
posibilidade do seu disfrute por outras persoas.

A xeración de rendas para as comunidades de MVMC nos distintos tipos de bens

Para simplificar limitámonos aos dous tipos extremos:

-Bens privados puros (destinados ao mercado). A renda que obteñen os
propietarios depende dos prezos e os custes de produción e da súa capacidade
de negociación. Dúas variantes:

Explotación directa do monte polos propietarios (comunidades de MVMC).

Explotación por outras persoas ou empresas, que pagan unha renda á
comunidade.

-Bens públicos puros. A renda para as comunidades de MVMC, se existe, ten que
proceder de transferencias públicas.
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4.4. A xeración de valor engadido mediante bens producidos para o 
mercado; algunhas orientacións

-Necesidade de ter como perspectiva as cadeas produtivas:

O desenvolvemento dos diversos usos potenciais do monte (madeira,
gandeiría, enerxías renovábeis, pequenos frutos, …) está mui condicionado
polo desenvolvemento en Galiza das cadeas produtivas deses bens (industria
transformadora, canles de comercialización).

A renda que obteñen as comunidades de MVMC depende da capacidade
para inserirse en condicións favorábeis nesas cadeas produtivas: iniciativas
para a explotación directa do monte pola comunidade; capacidade
negociadora con persoas ou empresas ás que ceden o monte.

-Necesidade de priorizar as iniciativas dos axentes do territorio e/ou que
maximicen a xeración de emprego e renda para a poboación da zona. Dadas as
características dos MVMC, o elemento a maximizar non debe ser tanto a renda
que obtén directamente a comunidade, senón a xerada para a poboación rural da
zona.
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5. O futuro dos MVMC; algunhas directrices e
propostas básicas

Obxectivos finais

-Mobilización produtiva das terras abandonadas e infrautilizadas.

-(re) Construción dun uso diversificado (aproveitamento multifuncional) do monte
adaptado aos tempos actuais.

Cuestións esenciais a resolver

-Nas comunidades de MVMC que conservan unha base demográfica e social
relativamente sólida: como incentivar a mobilización produtiva destas terras, ben
sexa pola comunidade ou mediante fórmulas de cesión (a comuneiros, a outros
axentes/ empresas) ?.

-Nas comunidades non constituídas ou que non funcionan realmente: quen pode
asumir a mobilización produtiva destas terras, a través de que vías e para que
usos ?

28



Algunhas medidas posíbeis

-Elaboración dun novo marco normativo e institucional para os MVMC que,
reforzando a propiedade veciñal, incentive a posta en valor das terras.

-Modificación da política de convenios/consorcios, de tal modo que a
intervención directa da Xunta de Galicia na xestión dos MVMC se centre nos
montes abandonados, con maior risco de abandono ou cuns maiores valores
ambientais a protexer.

-Reformulación das axudas públicas aos investimentos no sector forestal:
priorización dos investimentos para a mellora das superficies arboradas e os
traballos silvícolas, fronte ás novas forestacións; porcentaxe de subvención
adecuada ao que debe ser unha actividade empresarial.

-Apoio ás iniciativas empresariais noutras actividades que se desenvolvan nos
MVMC (gandeiría extensiva, pequenos frutos, ...).
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Dúas cuestións finais para o debate

a. O conflicto entre priorizar o crecemento económico ou a mellor
distribución dos resultados

Dilema: 
-O obxectivo debe ser maximizar o crecemento económico derivado dos MVMC;
con independencia de que as actividades sexan impulsadas por axentes locais ou
externos e de como sexa o reparto dos beneficios.

-Ou o obxectivo ten que ser principalmente a mellora do nivel de vida da poboación
da zona e a maximización da renda que obteñen as comunidades de MVMC.

En termos máis simples: o obxectivo prioritario debe ser o desenvolvemento do
espazo rural (dos MVMC como recurso produtivo) ou da poboación rural ?.

Aínda que relacionados, os dous obxectivos non sempre coinciden (nen muito
menos).
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b. Complementariedade e conflicto entre distintas actividades e
usos do solo

Na medida en que se multiplican as demandas que a sociedade fai aos MVMC,
isto fai que emerxan novos mercados e funcións para estas superficies.

Nalgúns casos existen complementariedades entre distintas actividades, polo
que o reto consiste en fomentar esas complementariedades. Por exemplo: entre
a produción agroalimentaria de calidade, ou as actividades de conservación da
paisaxe, e o turismo rural.

Pero cada vez máis vai haber conflictos entre distintas actividades. O que fai que
adquira especial relevancia a ordenación dos usos dos MVMC.

Cuestións:

• Criterios que deben primar nesta ordenación (peso dos criterios económicos,
ambientais, ...).

• Peso que se dá aos intereses dos comuneiros, resto da poboación local,
axentes externos de diferente tipo (empresas, outros usuarios potenciais do
monte, ...).
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