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1.1. A herdanza do pasado; situación até mediados do século XX

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

Iso constituía 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 do monte podía incluirse nun concepto amplo de
superficie agraria, ao ser obxecto dun aproveitamento agrogandeiro.

1. Os usos da terra e o papel do monte: breve
diagnóstico das tendencias e situación actual
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Reflexo estatístico: segundo o primeiro Censo agrario, en 1962 había 636.000
has de cultivos e prados (22% da superficie); pero ademais o Censo
contabilizaba 940.000 has de monte con pastoreo do gando  a superficie
utilizada para cultivos e pastos ascendía a 1.570.000 has (53% do territorio).

1.2. Mudanzas 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. Notábel retroceso do espazo agrario: de 1.570.000 a 620.000 has (21% do

territorio).
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Cadro 6. Evolución da superficie dedicada a cultivos e pastos. Galiza 1962-2016
SAU (superficie 
agraria utilizada) 
(miles de has)

% da superficie 
xeográfica de Galicia

1962 1570,1 53,1

1972 1263,4 42,7

1982 655,0 22,1

1989 675,0 22,8

1999 696,7 23,6

2009 647,6 21,9

2016 621,6 21,0

Fonte: INE, Censos agrarios e Encuesta sobre la estructura de las explotaciones 
agrícolas de 2016



b. Expansión paralela da superficie arborada: de 540.000 a 1.400.000 has.

b. 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.

Centrándonos no monte, a desaparición dos usos tradicionais deixou paso a
unha situación definida por dous procesos:
• Expansión da superficie arborada, na que se consolidou un modelo forestal

volcado cara ás especies de crecemento rápido e con escasa ou nula
xestión da maioría das superficies.

• Abandono completo de centos de milleiros de has de monte baixo, nas que
medra de forma incontrolada o mato.
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1.3. Tendencias recentes: urbanización, forestación e abandono

Principais mudanzas constatadas no período 1985-2005:

-Retroceso adicional dos cultivos e pastos.

-Redución da superficie de mato.

-Novo incremento da superficie arborada.

-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 has con que conta Galiza, a SAU (cultivos e pastos)
limítase a 621.600 has, 21,0% do territorio; a metade da media da UE-28 (40,0%)
e de España (45,9%).

-As terras de monte ocupan 2 millóns de has:

• Entre 1 e 1,4 millóns arboradas; pero só 300.000 has, no mellor dos casos,
ordenadas e obxecto dunha xestión silvícola.

• De 600.000 a 1.000.000 has ocupadas polo mato; terras completa ou case
completamente abandonadas.

O problema en síntese: o espazo agrario ficou reducido a 1/5 do territorio,
mentres que a metade da superficie corresponde a terras abandonadas ou a
monte arborado sen unha adecuada xestión silvícola.
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Forte contraste cos usos potenciais (aptitude produtiva das terras)

Grandes diferenzas territoriais as “tres Galizas rurais”

• Rural urbanizado e forestado: Eixo Atlántico e outras áreas costeiras e
periurbanas.

• Rural activo: comarcas, sobre todo do interior de A Coruña e Lugo, cun
maior uso agrogandeiro do territorio.

• Rural abandonado: Serras Orientais de Lugo, Dorsal Galega e a maior parte
da provincia de Ourense.
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Usos actuais (2011) Miles de has % Capacidade de uso %
Superficie cultivada 388,3 13,1 Cultivo continuado 34,7
Pradeiras e prados permanentes 303,5 10,3 Cultivo ocasional 15,7
SAU 691,8 23,4
Mato 607,8 20,5
Arborado 1.337,6 45,2 Non cultivable 36,1
Outras superficies 320,6 10,8 Improdutivo ou baixo uso 13,5
Total 2.957,8 100,0 Total 100,0

Cadro 8. Usos actuais da terra en Galiza; comparación cos usos potenciais

Fonte: Elaboración propia a partir de datos da Consellería do Medio Rural e Díaz-Fierros, Gil 
Sotres (1982).



9Fonte: Corbelle e Crecente (2014).

Mapa 4. Tipoloxía das parroquias segundo as tendencias dos usos do solo 1985-2005



1.5. Fenómeno adicional: expansión e desorde da interface urbano-
forestal

A ausencia de ordenación dos usos do solo favoreceu dous procesos: forestación
de terras agrarias, muitas veces na proximidade dos núcleos de poboación;
construción desordenada de novas casas e instalacións empresariais, con
frecuencia no medio ou na proximidade do monte.
Deste modo: o mato e as árbores foron avanzando cara aos núcleos de poboación
(na maioría das áreas rurais); ao tempo que as casas e instalacións empresariais
avanzaban cara ao monte (especialmente nas áreas periurbanas).

Resultado: configuración dunha interface urbano-forestal cada vez máis extensa e
con maior acumulación de combustíbel; factor cun impacto crecente no problema
dos incendios.

Datos dun estudo recente:

-A interface urbano-forestal ocupa en Galiza 244.187 has, 8,3% do territorio.
-As áreas da IUF representan o 62,4% da superficie edificada e o 69,7% do total
de construcións; o que significa que a maioría da poboación vive nestas áreas.
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2. Estrutura da propiedade: tres tipos de terras
de monte

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 a -mui
escasa- propiedade pública). Tres tipos de superficies con problemáticas
distintas, e que requiren por iso medidas diferentes.

a. Superficies de monte particular integradas en explotacións agrarias:
8% do territorio (240.000 has)

Divididas entre miles de propietarios.
Excepto nas zonas nas que se concluíu a concentración parcelaria e esta
incluíu o monte, estas superficies presentan unha elevada fragmentación e
problemas de acceso ás fincas.
Vantaxe: a mobilización produtiva destas terras (para usos agro-gandeiros,
madeira ou outros aproveitamentos) pode ser realizada por agricultores en
activo.
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b. Superficies de monte particular pertencentes a propietarios non
agricultores: 39% do territorio (1.150.000 has)

Dous grandes obstáculos para unha adecuada xestión e aproveitamento:

• División da propiedade similar, ou aínda máis acusada, que nas terras
agrarias.

• Maioría dos propietarios totalmente desvinculados da xestión destas
superficies. Número mui pequeno de silvicultores profesionais ou
empresarios que realicen outra actividade económica no monte particular.

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

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

Pero mui condicionadas por outros problemas: debilidade da base
sociodemográfica da maioría das comunidades de MVMC; escasa vinculación
da maioría dos comuneiros coa explotación do monte; inadecuación do marco
legal para a mobilización produtiva destas superficies.
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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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Diversidade de contextos
socioeconómicos nos que
encontramos os MVMC:

-Grande parte dos MVMC
están en municipios que
forman parte do “rural
abandonado”.

-Pero tamén teñen unha
presenza mui relevante en
áreas do rural urbanizado e
forestado (sudoeste de
Galiza).



Nota adicional a enfatizar. O monte de propiedade pública é case insignificante
(2%), pero non ocorre o mesmo coa superficie de xestión pública (pola Xunta
de Galicia): esta supera o 15% do total (na maior parte MVMC xestionados
pola Administración, a través de convenios/ consorcios).
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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.



3. O papel do monte na Galiza rural do século
XXI; orientacións xerais

3.1. Notas iniciais

Á hora de abordar o futuro das terras de monte, estas non poden seguir
contemplándose desde unha perspectiva sectorial-forestal, propia do século XIX e
primeira metade do XX.
O enfoque adecuado, ás tendencias a nivel europeo e ás demandas da sociedade,
é concebir o monte como elemento do desenvolvemento rural e da ordenación do
territorio (óptica rural-territorial, non sectorial-forestal).

Catro cuestións a resolver:
i. Que usos/ actividades poden desenvolverse nestas superficies.
ii. Protagonizadas por que actores (persoas/ empresas).
iii. Mediante que fórmulas de relación cos propietarios (dada a desvinculación da

maioría da poboación rural e dos propietarios de terras da xestión das
superficies).

iv. Con que marco institucional e apoios públicos.
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3.2. Necesidade de (re)construír un uso diversificado do monte, que 
responda ás demandas da sociedade

No relativo aos usos, é preciso (re)construír un aproveitamento diversificado,
multifuncional, do monte, non como o que había no sistema agrario tradicional
senón adaptado ás condicións e demandas actuais da sociedade.

Nese aproveitamento multifuncional deben ter cabida actividades mui diversas:
madeiras de crecemento rápido, produción de madeiras de calidade, gandeiría
extensiva, aproveitamento da biomasa e outras fontes de enerxía renovábel,
funcións ambientais, uso recreativo e como espazo de lecer, ...

• Deses usos, os que implican a produción de bens e servizos para o mercado
teñen que ser retribuídos polo mercado. Polo tanto, ben sexan os propietarios
ou outras persoas/ empresas, deben ser capaces de elaborar produtos con
saída no mercado en condicións adecuadas (calidade, prezo).

• Pero existen funcións cada vez máis demandadas (ambientais, sociais) que
non remunera o mercado. Consecuencia: estas teñen que ser retribuídas polo
conxunto da sociedade a través de transferencias públicas (pagamentos
ambientais, a zonas Natura 2000 e outros mecanismos).
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Datos (discutíbeis pero relevantes) sobre o valor económico anual das
diferentes funcións do monte galego

Segundo as estimacións derivadas do IV Inventario Forestal Nacional, os valores máis
elevados corresponden aos servizos ambientais (907,5 millóns de €/ano), en especial a
captura de carbono (497 millóns de €/ano) e a provisión de auga (332 millóns de €/ano).
Superando amplamente esas funcións (non retribuídas polo mercado) o valor da
produción de madeira e doutras materias primas (221 millóns de €/ano).



Do anterior despréndense dúas ideas:
i. Os usos futuros do monte non poden configurarse de costas ao mercado;

pero tampouco poden deixarse só en mans do mercado, e menos de
determinados intereses privados.

ii. Para que eses usos respondan ás demandas sociais é necesario incorporar
nas políticas públicas mecanismos que retribúan as funcións non
remuneradas polo mercado (bens públicos).

En todo caso, hai que ter claro un principio: todo o que queiramos que produzan
as terras de monte 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 e non responden a unha demanda social de certa entidade
(con posibilidade de ser retribuída a través de transferencias públicas).

Consecuencia: á hora de formular alternativas de usos do monte, ademais dos
factores de oferta (que están en condicións de producir estas terras) é esencial
ter en conta a demanda (real ou potencial) para eses bens e servizos.
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3.3. A xeración de emprego e renda mediante bens para o mercado;
dúas directrices

i. Necesidade de ter como perspectiva as cadeas produtivas:

 A dinámica das diversas producións do monte (madeira, gandeiría, enerxías
renovábeis, castaña, …) está mui condicionada polo desenvolvemento en
Galiza das cadeas produtivas destes bens (industria transformadora, canles
de comercialización). Consecuencia: é fundamental ter como enfoque o das
cadeas produtivas.
 A renda obtida polos propietarios e polas persoas/empresas que exploten o
monte vai depender da capacidade para inserirse en condicións favorábeis
nesas cadeas produtivas: características dos bens producidos, capacidade
organizativa e de negociación na venda dos produtos.

ii. Necesidade de priorizar as iniciativas de persoas/empresas residentes no rural
e/ou que maximicen a xeración de emprego e renda para a poboación da zona. O
desexábel, como directriz das políticas públicas, é que o elemento a maximizar
sexa o impacto positivo na economía e na sociedade local (que non sempre
coincide coa maximización de beneficios dos propietarios e empresas).
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3.4. A complexa relación entre dinámica demográfica das áreas
rurais e usos do solo

O desexábel é que a mellora no ordenamento e xestión das terras de monte se
acompañe de, e se apoie en, unha revitalización demográfica e socioeconómica
das áreas rurais. Pero hai que ter claro que a relación entre ambos procesos é
hoxe complexa.

Até as décadas centrais do século XX existía en Galiza unha vinculación
estreita entre poboación rural e espazo rural: os habitantes de cada parroquia,
na súa inmensa maioría agricultores, tiñan a base económica no
aproveitamento do espazo agro-forestal circundante.

Nos últimos 60 anos porén asistimos, igual que en toda Europa, a unha
desvinculación crecente entre poboación rural e espazo rural. Orixe disto:
desagrarización e crecente mobilidade da poboación rural.

Resultado: hoxe non hai unha relación directa e simple entre despoboamento
rural e abandono de terras; nen tampouco, en sentido contrario, entre
dinamismo demográfico e adecuado aproveitamento das superficies.
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Reflexo en realidades que podemos observar no noso medio rural:

• Actualmente é posíbel ter un espazo rural razoabelmente aproveitado,
coexistindo cun acusado despoboamento. O que sucede é que a explotación
das terras é realizada principalmente por empresas ou persoas que non
residen na zona.

• No extremo contrario encontramos, sobre todo nos ámbitos periurbanos,
áreas rurais cun dinamismo demográfico importante ao tempo que un
acusado abandono do espazo agrario e forestal. Explicación: a maioría dos
habitantes só residen na zona, desplazándose diariamente a traballar en
núcleos urbanos próximos, ou traballan en empresas locais pero en
actividades industriais e de servizos.
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Implicacións para o futuro:

i. A revitalización demográfica e socioeconómica das áreas rurais non
asegura un adecuado ordenamento e xestión do monte. Non é condición
suficiente.
Isto afecta sobre todo aos espazos periurbanos. Consecuencia: como imos
xestionar o monte nestes espazos ?

ii. En sentido contrario, esa revitalización demográfica non é sempre condición
necesaria. En concreto, nas comarcas que sofren un despoboamento máis
acusado non é inevitábel aceptar que a xestión das terras de monte será
realizada no futuro en boa medida por persoas ou empresas non residentes
na zona, complementado coa xestión pública (pola Xunta de Galicia) de
amplos espazos naturais protexidos ? Se non se asume iso, quen vai
xestionar o monte (globalmente o territorio) nestas zonas ?

iii. En calquera caso, para todas as comarcas, un mellor ordenamento e
xestión do monte vai esixir conciliar os intereses de tres colectivos, que até
mediados do século XX podían case asimilarse pero cada vez coinciden
menos: poboación residente, propietarios das terras, persoas ou empresas
interesadas no seu aproveitamento.
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4. Algunhas propostas de actuación
Dados os problemas que xera o modelo de xestión do monte vixente en Galiza, é
imprescindíbel unha reforma estrutural adaptada ás necesidades actuais. Reforma
non centrada na propiedade, senón nos usos e na mobilización produtiva das
superficies.

Tres elementos centrais desa reforma estrutural:

i. Ordenamento efectivo dos usos do solo, que delimite as terras urbanizábeis,
as de vocación forestal -para as distintas especies- e as reservadas para
cultivos e pastos. E ordene tamén a localización doutras actividades (minería,
instalacións para produción de enerxía, ...).

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

iii. Adecuación dos incentivos e apoios das distintas políticas públicas ao
ordenamento dos usos do solo aprobado.

Partindo deses elementos transversais, algunhas propostas concretas.
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4.1. Superficies de monte particular con potencial agrario

Cuestións a resolver
-Mobilizar as superficies abandonadas, e impulsar que as terras que fiquen
liberadas nos anos próximos (pola desaparición de explotacións) sexan
incorporadas ás explotacións activas (a través de compravenda ou arrendamento).

Medidas

-Penalización aos propietarios de terras abandonadas.

-Reforma da normativa sobre arrendamentos rústicos.

-Reactivación do Banco de Terras.

-Modificación dos apoios aos investimentos das explotacións agrarias, para
estimular os sistemas produtivos ligados á terra (por exemplo, no sector lácteo).

-Utilización dos pagamentos agro-ambientais para estimular esa reorientación dos
sistemas produtivos.
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4.2. Terras de monte particular de aptitude forestal

Cuestións a resolver
-Regulación de fórmulas que permitan constituír unidades produtivas viábeis, a
través da agrupación das terras de distintos propietarios.

-Consolidación dun segmento de silvicultores profesionais.

Medidas
-Unidades de Xestión Forestal (UXFOR) versus Sociedades de Fomento Forestal
(SOFOR).
-Marco legal que corresponsabilice aos propietarios e penalice o mantemento de
superficies abandonadas.
-Tratamento fiscal adecuado para as rendas obtidas da produción forestal.
-Reforma dos apoios públicos aos investimentos forestais: prioridade á mellora das
superficies arboradas fronte ás novas plantacións; porcentaxe de subvención
adecuada a un investimento empresarial.
-Apoio ás iniciativas empresariais noutras actividades complementarias da forestal
(gandeiría extensiva, castaña, pequenos frutos, ...).
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4.3. Montes Veciñais en Man Común

Cuestións a resolver

-Comunidades de MVMC cunha base demográfica e social relativamente sólida:
como incentivar a mobilización produtiva das terras, ben sexa directamente pola
comunidade ou mediante fórmulas de cesión (a comuneiros, a outros axentes/
empresas) ?

-Comunidades non constituídas ou que non funcionan: quen vai asumir a xestión
destas terras, a través de que vías e para que usos ?

Medidas
-Novo marco legal que, reforzando a propiedade veciñal, estimule a posta en
produción das terras.
-Reforma da política de convenios/consorcios, para que a intervención directa da
Xunta de Galicia se centre nos montes abandonados ou con maiores valores
ambientais a protexer.
-Apoio ás iniciativas empresariais, tanto forestais como noutras actividades
(gandeiría extensiva, pequenos frutos, ...), baseadas nestas superficies.
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