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1. Pequena historia do Plan Forestal de Galicia

O actual Plan Forestal de Galiza (PFS) está vixente dende o ano 1992. Ao longo de case 25 anos de
existencia, incumpríronse sistematicamente as directrices do PFS, agás a da creación dos Distritos
Forestais. Estes incumprimentos foron sempre na dirección dos intereses das empresas da madeira e
de ENCE. Como exemplo, pódese dicir que, ao respecto do determinado no Plano Forestal de 1992, a
superficie  de  Eucaliptus  globulus superouse  amplamente  e  que  adicaron  novas  superficies  ao
Eucaliptus nitens.

2. O proceso de revisión do Plan Forestal de Galicia

A finais do ano 2014, a Conselleira do Medio Rural acordou elaborar unha serie de propostas para a
revisión do Plano Forestal de Galiza. Para tal fin, creouse un grupo de traballo no seo do Consello
Forestal. Este grupo reuniuse en varias sesións durante o ano 2015, ao longo do que se elaboraron as
propostas (directrices) para a revisión do Plano Forestal de Galiza. 

O  método  de  elaboración  das  propostas  foi  responder  a  un  cuestionario  deseñado  polos  dous
coordenadores do grupo de traballo, que foran propostos pola propia Consellaría do Medio Rural.

Na composición do Grupo de Traballo tivo un peso desmesurado e coercitivo o sector forestalista. Dos
25 membros que integraban o grupo, somentes 5 non pertencían a este sector. Para corrixir o peso da
industria da madeira e doutros sectores produtivistas, algúns membros do grupo de traballo fixeron
dúas propostas que foron aceptadas:

• Que  xunto  ás  propostas  maioritarias  do  grupo  de  traballo,  se  acompañasen,  como  voto
particular, as propostas das organizacións discrepantes.

• Que, logo de que o grupo de traballo respostara aos inquéritos e foran elaboradas as propostas
medias, éstas se enviasen tamén ás entidades que viven, traballan e xestionan o medio rural e
que non forman parte do Consello Forestal de Galiza.

Porén, á hora da verdade a maioría do grupo de traballo negouse a cumprir estes acordos. 

• Sobre a primeira cuestión (as propostas particulares), alegaron que non procedía, xa que o
único que lle interesaba aos grupos políticos do Parlamento era a postura xeral do grupo de
traballo. Debido ás presións, ao final incluiron na proposta de directrices un apartado cos votos
particulares, pero de xeito recortado (non recolleu todos os votos) e incorrecto no contido. 

• E sobre a segunda cuestión, o traslado dos textos ás demais entidades interesadas fóra do
Consello  Forestal,  alegaron  que  técnicamente  non  era  posíbel  mandar  os  cuestionarios  a
outras entidades que non formaban parte do grupo de traballo.

Xa que logo, as directrices que foron aprobadas aprobadas:

• Non son representativas do sector

• Non son democráticas, 

• Non son produto dun consenso de todos os sectores relacionados co monte e co medio rural.
Nin moito menos dos profesionais e das asociacicións cidadáns relacionados coa ordenación
do territorio, a defensa do medio ambiente, o cuidado da biodiversidade nin a paisaxe.

A falla de democracia comezou na elaboración das preguntas dos cuestionarios. Os coordenadores do
grupo  de  traballo  negáronse,  por  exemplo,  a  incluír  preguntas  relacionadas  co  reforzamento  das
características xermánicas da titularidade veciñal, coa evitación da privatización dos montes veciñais
ou co fomento da implicación dos titulares das terras na súa posta en valor. 

Queda moi claro que o obxectivo do grupo de traballo non era a participación de todos os actores
relacionados co monte e co medio rural e dos cidadáns interesados, nin coñecer o seu sentir, senón
chegar, mediante preguntas nesgadas, aos resultados que tiñan previsto de antemán, mesmo antes de
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proceder á revisión do Plano Forestal de Galiza.

3. Os obxectivos reais e os obxectivos esquencidos da revisión do Plan Forestal de Galicia

O Plano Forestal de Galiza ao que dea lugar a revisión en marcha é un documento que pretende ser a
referencia forestal para futuros gobernos da Xunta de Galiza e que pode marcar as directrices da
política de montes por un longo periodo de tempo.

Polo tanto, debería ser froito do consenso. Pero, como acabamos de ver, ata agora non foi asi. 

Á marxe das intencións declaradas, na nosa opinión, as directrices aprobadas para a revisión do Plano
Forestal de Galiza teñen tres obxectivos reais moi claros:

1. Eliminar o carácter xermánico das titularidades veciñais e proceder á súa privatización, sexa  real ou
de facto.

2.  Apostar  pola produción de madeira con pouco valor  engadido,  a biomasa forestal  e os cultivos
enerxéticos.

3. Priorizar a produción forestalista mesmo favorecendo a degradación ambiental. 

Tres obxectivos que impedirán acadar un monte e un medio rural con futuro, isto é, multifuncional e
sustentábel.

En canto aos obxectivos esquencidos, debemos citar:

• Unha ordenación do territorio sustentable e equilibrada entre o sector forestal, o sector agro-
gandeiro e os espazos naturais.

• O territorio como soporte da soberanía alimentar de Galicia.

• O aproveitamento multifuncional do monte e os seus valores tradicionais, ambientais, sociais,
socioeconómicos e culturais.

3.1 Eliminación do carácter xermánico da titularidade veciñal e privatización da súa xestión

As propostas aprobadas que camiñan nesta dirección son:

-Revisar o carácter xermánico de titularidade veciñal e modificar o funcionamento asembleario das
comunidades de montes.

-Dotar ás mancomunidades de montes de personalidade xurídica.????

-Non apostar por que a loita contra os lumes forestais, na súa faceta de extinción, se faga dende a
óptica pública de cara a eliminar a industria do lume.

-Entregar ás empresas forestais, mediante os mal chamados contratos de xestión pública, as terras
comunitarias de balde, aplicando as falsas e inxustas débedas dos consorcios e convenios.

-Manter o investimento obrigado en melloras do monte de xeito uniforme, sen ter en conta nen as
condicións do monte, nen as características dos seus titulares e das poboacións que viven na zona de
influencia do monte.

-Seguir considerando ás comunidades de montes como suxeitos pasivos no Imposto de Sociedades,
como se foran meras empresas mercantís.

-Impedir a criazón dun selo de certificación forestal público e galego, que comprometa a todos os
sectores interesados de forma seria, solvente e honesta. Os dous selos de certificación forestal hoxe
existentes son de carácter privado e dominados pola industria da madeira (PEFC e FSC). Se ben o
selo FSC ten en teoría máis exixencias sociais e ambientais, na práctica funciona como un sistema
para a extensión de certificados previo pago dos servizos.
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3.2 Aposta pola produción de madeira de baixo valor engadido, a biomasa forestal e os cultivos
 enerxéticos:

As propostas aprobadas que camiñan nesta dirección son:

-Non propoñer unha ordenación dos usos das terras, manténdoas como na actualidade. Isto significa
manter a superficie de Eucaliptus globulus (que xa superou con creces a prevista no Plano Forestal
vixente)  e  permitir  que  as  superficies  plantadas  con  Eucaliptus  nitens (especie  introducida  polos
intereses económicos de ENCE), só poidan ser substituídas por Eucaliptus globulus.

-Converter as pistas forestais (son infraestruturas para posta en valor do monte), en vías públicas
xestionadas pola Administración para o beneficio das empresas madeireiras na saca da madeira do
monte.

-Permitir a forestación das terras agrícolas, malia a que en Galiza a superficie agraria útil e inferior á
dos países da contorna, e a gandería constitúe un piar fundamental da actividade agraria. A base
territorial da actividade agrogandeira non debería reducirse, para que as explotacións puideran evoluir
cara a un modelo mais extensivo e sustentábel.

-Non contemplar unha alternativa á problemática da forestación ilegal de terras agrarias sen pautas e
criterios para repor a legalidade e recuperar o terreo agrícola usurpado.

-Culpabilizar á actividade gandeira dos lumes forestais, esixindo que os servizos de loita contra o lume
acaden información do Rexistro de Pastoreo e non doutras actividades e aproveitamentos.

-Promover o aproveitamento da biomasa forestal con fins enerxéticos, cando o uso prioritario desta
debería ser a restitución da materia orgánica e os nutrientes ao solo, así como a compostaxe. Tal e
como recollen as directrices para a revisión do Plano Forestal de Galiza, o aproveitamento da biomasa
forestal non é unha oportunidade, é unha ameaza. E os cultivos enerxéticos (plantar-queimar-plantar
en  quendas  curtas),  son  aproveitamentos  agresivos  do  monte  que  non  deixan  valor  engadido  e
supoñen un risco para a biodiversidade. Ademais, o transporte da biomasa ás térmicas é unha unha
actividade que pode xerar tantas emisións de gases como as que se pretenden evitar. 

3.3 Prioriza a produción forestalista mesmo fevorecendo a degradación ambiental:

As propostas aprobadas que camiñan nesta dirección son:

-Orientar a actividade forestal exclusivamente cara ao produción intensiva, incrementando a superficie
forestal arborada a partir de superficies agrícolas ou de etapas maduras de sucesións ecolóxicas.

-Pretender “xestionar activamente” os bosque de ribeira, bosques protectores de recursos hídricos e
sistemas acuáticos, que afectaría negativamente a súa importante función.

-Favorecer a  degradación dos espazos protexidos,  considerando as actividades forestais  en xeral,
incluindo o monocultivo de especies alóctonas, como “actividades tradicionais”.

-Introducir de especies alóctonas en Rede Natura da man dunha forte mecanización e uso intensivo de
agrotóxicos, aumentando o risco de incendios forestais e ameazando a biodiversidade e a economía
rural de Galiza.

-Non promover alternativas para evitar a degradación e a perda de solos. Reverter este proceso é
imprescindíbel  para  garantir  a  existencia  dos  propios  sistemas  forestais,  a  conservación  dos
ecosistemas e ea produción de recursos naturais no futuro.

-Subvencionar a silvicultura e a forestación con especies pirófitas de acordo cos intereses industriais,
direccionando fondos públicos cara a actividades insustentábeis e a degradación ambiental.

-Desprezar o papel que os montes e os produtos forestais teñen como sumidoiros de carbono, de cara
ao cumprimento dos obxectivos do cumio de París. Favorécese a actividade forestal máis impactante
no ciclo do carbono con monocultivos de pirófitas de crecemento rápido, fronte a aquelas que permiten
a captura do carbono en formas orgánicas.

-Esquecer a necesidade de adaptar a actividade forestal ao cambio climático, e que está a producir
situacións de risco (lumes, erosión, perda de capacidade de retención e de fertilidade, etc.) nos nosos
montes. Sen esta necesaria adaptación, os incendios forestais, a degradación dos solos e a perda de
biodiversidade multiplicaranse.  
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4. As caracterísiticas da revisión do Plan Forestal de Galicia

Esta  1ª  revisión  do  Plan  Forestal  de  Galiza  camiña  na  dirección  contraria  cunha  planificación
totalmente insustentábel tanto no plano social como no económico como, en especial, no ambiental.

Malia que é dabondo coñecido que o plan forestal aínda vixente, elaborado no ano 1992, non cumpriu
co seu cometido de reordenar e xestionar o monte dun xeito axeitado, esta revisión pretende agora
entregar a xestión ás mesmas empresas do sector e da potenciación dos monocultivos forestais, en
especial do eucalipto.

Xa que logo, pretende afianzar e consolidar o mesmo modelo insustentábel que se estivo a levar a
cabo  nos  últimos  cincuenta  anos,  mesmo  co  apoio  institucional,  en  favor  da  implantación,
intensificación  e  espallamento  de  especies  comerciais  de  rápido  crecemento  e  do  monopolio  da
patronal do sector madeireiro, da súa transformación en pasta de papel, ao que hai que engadir a
futurible implantación a nivel enerxético de “macroplantas” de incineración de biomasa, e no que o
principal beneficiario estivo e está a ser a empresa ENCE e as súas filiais madeireiras, coa súa factoría
pasteira  ubicada enriba do dominio público marítimo terrestre  da marisma de Lourizán,  na ría  de
Pontevedra.

No entanto desto último non podemos esquecer a autorización do 25 de xaneiro deste 2016, polo que
o goberno “en funcións” do Estado, coa “complicidade” dos informes a favor deste goberno autonómico
desta Xunta de Galiza,  decidiu prorrogar aténdose á reforma da Lei de Costas a permanencia da
fábrica pasteira en Lourizán por outros 60 anos máis, feito que sen dúbida está a condicionar o fondo
do contido desta revisión da planificación forestal.

Para edulcorar e disfrazar as súas verdadeiras intencións, a revisión do plano forestal que está a
tramitar esta Consellería de Medio Rural anuncia unha estabilización e mesmo redución da superficie
ocupada na actualidade polo eucalipto para dar paso a plantacións con especies autóctonas que no
fondo da cuestión non é máis que un canto de serea, pois no canto de ditar unha lei que estableza esta
redución, deixa este cometido nas mans das propias empresas.

E o único que amosa é a clara intención de consolidar a presenza do eucalipto nos nosos montes,
despois de décadas de monocultivos intensivos e sen control, en especial nas zonas litorais nas que, a
especie multiplicouse en sobremaneira nas últimas décadas.

Ao tanto cómpre salientar que, con toda probabilidade, non só non se vai reducir o cultivo do eucalipto
e  outras  especies  alóctonas,  senón  que  mesmo  se  pode  incrementar  segundo  os  intereses
empresariais e da industria do sector forestal. 

E máis concretamente, incrementarase segundo os intereses da empresa Ence e a súa actividade
pasteira en Pontevedra e Navia máis, por engadido, as necesidades de madeira para o proxecto de
construción da macroplanta de incineración de biomasa de 40 MW que esta mesma empresa está a
proxectar na provincia de Pontevedra, coa ubicación mesmo enriba dos terreos gañados ao mar en
Lourizán, e onde a biomasa forestal a tratar, con toda probabilidade, non só sería a resultante dos
residuos das cortas senón a costa da reforestación dos montes con máis monocultivos de especies
alóctonas e de rápido crecemento para satisfacer a alta demanda de materia prima a incinerar para a
xeración de enerxía.

Este novo plan non vai incrementar os postos de emprego nin fixar poboación no rural pois a estrutura
forestal seguirá sendo a mesma que a que xestiona o monte desde hai anos. Pola contra, o maior
investimento en mecanización do sector xoga na contra deses postos de emprego, do monte, e do
rural, principal seña da identidade galega a nivel social, económica e cultural, que o propio Estado se
encargou de  desmontar  desde  mediados  do século  pasado  coas  políticas  desenvolvementistas  e
industrializadoras  implementadas  polo  réxime  franquista  e  que  continuan  vixentes  na  actualidade,
provocando o éxodo cara ás cidades de miles de persoas. 

Este plan non mellorará senón cecáis afondará máis na súa precarización e empobrecemento crónico
do  rural  e  empuxará  a  poboación  que  fica  aínda  nel  cara  ás  cidades  na  procura  de  maiores
oportunidades, malia que aí tampouco existe xa moito onde escoller.
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Tampouco vai supor este plan un incremento na economía pois o modelo escollido, o tan cacarexado
da competitividade e do libre mercado, vai camiño do colapso mundial dada a súa manifesta inxustiza
social e insustentabilidade ambiental. Cómpre non esquecer neste sentido, o conflito que existiu no
noso territorio coa guerra de prezos da madeira que como adoita acontecer gañou o monopolio do
máis forte malia que o máis pequeno se aveña, por que non lle queda outra, a acordos.

A  pretendida  maior  superficie  adicada  a  novas  plantacións  de  especies  autóctonas  –  carballo,
castiñeiro e cerdeira- non vai implicar apenas cambio ou mellora a nivel ambiental, pois a maioría do
territorio  seguirá  sendo  destinado  á  plantación  de  monocultivos  como  o  eucalipto  ficando  nunha
minoría vergoñenta a superficie de arborado autóctono.

Esta aposta polos monocultivos supón tamén a continuidade na utilización de agrotóxicos -insecticidas
e funxicidas- para controlar e combater as pragas que esas propias especies provocan e seguir coa
dinámica biocida con respecto á biodiversidade realizada por estas empresas ata agora.

Ao noso entender, a atención especial que se lle dá a este apartado na nova planificación ten a ver con
toda probabilidade cos acordos segredos que están a negociar as élites políticas e económicas da UE
e EEUU no marco do Tratado Trasatlántico de Comercio e Investimentos – TTIP- que botan abaixo
calquera norma ou lexislación ambiental, sanitaria ou alimentaria que vaia en contra dos intereses das
grandes empresas e lobbies multinacionais.

Alén disto, con este novo plan non se vai rematar de vez coa vaga de lumes que cada ano arrasa os
nosos montes, pois non existindo unha verdadeira posta en valor  económica e social  do monte e
favorecéndose a plantación  de eucaliptos  para  saciar  os  intereses monopolizadores  de Ence e a
patronal madeireira, non se fai máis que botar máis “leña ao lume” cunha especie que ademais de
invasora é pirófita.

O produto elaborado e transformado do sector forestal galego está ideado e destinado na súa maioría
á exportación, ficando a pretendida xustificación ambiental de que é un recurso natural que actúa como
sumidoiro de CO2 na atmósfera en “augas de bacallao”,  pois  o alto custe enerxético e a pegada
ecolóxica que supón por un lado a maior mecanización de todo o proceso industrial e polo outro o
transporte  do  produto  a  medias  e  longas  distancias  e,  xunguido  á  acidificación,  erosión  e  o
empobrecemento do solo -o outro grande sumideiro de CO2- polos cultivos intensivos e mecanización
-apertura de pistas e regos no chan- das labores de plantación e cortas previas do eucalipto e outros
monocultivos intensivos, remata ao final xerándose máis CO2 do que na realidade poden absorver as
propias plantacións.

Por outra banda, a pretensión por parte desta revisión Xunta de acadar monte público, non se pode
máis que cualificar de demagoga, pois a Lei de Montes aprobada pola Xunta no 2012 promove todo o
contrario  e  mesmo  posibilita  a  súa  privatización  para  favorecer  as  empresas  privadas  como
denunciaron as comunidades de montes.

Con  respecto  á  compensación  económica  destinada  á  poboación  afectada  polas  restricións  de
prácticas económicas en espazos da Rede Natura chega un pouco tarde, mal e a rastro. Pois desde o
ano 2004, cando se declararon Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), a maioría dos espazos
naturais seguiron afectados con plantacións de monocultivos, mesmo incrementándose, cando debían
estar xa a partir daquela altura restrinxidos, protexendo e conservando os distintos hábitats e fauna e
salvaxe de interese comunitario polos que se procedeu a súa protección.

A necesaria ampliación da superficie protexida e de corredores ecolóxicos en Galiza con esta figura – a
penas supera o 13%, ao rabo da media estatal que xa é superior ao 27% malia estar representado con
menos da metade de hábitats  de interese comunitario  por  habitante ca os existentes  en Galiza–,
despois  de  visto  o  contido  exposto  nesta  revisión  do  plan  forestal  galego,  onde  existe  unha
desvalorización premeditada e interesada do medio, dos hábitats naturais de interese comunitario e
das especies autóctonas a protexer, non se vai levar a cabo en moito tempo –de feito nin se fala dela-
malia que no 2012 a propia Xunta de Galiza sacara a información pública a proposta de ampliación e
se fixesen numerosas propostas por todo o territorio galego.
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5. SOLICITUDE

Polo comentado, SOLICITAMOS:

Retirada  do PFG

A retirada desta 1ª revisión do Plan Forestal  de Galiza e a substitución por outra que cumpra os
seguintes obxectivos:

• A verdadeira e efectiva participación social desde o primeiro momento da revisión e onde os
Grupos de Traballo  estean representados polas distintas entidades sociais vencelladas tanto
directa  como  indirectamente  ao  sector  forestal,  e  non  como  pasou  na  elaboración  desta
revisión, onde as decisións as levou a cabo e impuso de xeito totalmente viciado a maioría de
entidades relacionadas directamente ao sector económico e produtivo.

• A retirada e traslado da factoría pasteira de papel de ENCE da súa actual ubicación na ría de
Pontevedra,  procedendo á  recuperación  ambiental  dos  terreos  gañados  ao mar  dentro  do
dominio público marítimo-terrestre.

• A paralización e retirada do proxecto da macroplanta de incineración de biomasa de 40 MW
proposta  pola  empresa  ENCE  e  a  súa  substitución  por  plantas  máis  pequenas  fóra  de
monopolios empresariais e que non sobrepasen os 10 MW, descentralizadas a nivel zonal ou
comarcal e que se abastezan soamente dos residuos das cortas forestais. 

• O cumprimento real e efectivo dos plans de ordenación dos recursos forestais supeditados a
súa vez aos da ordenación dos recursos naturais.

• A redución progresiva e efectiva por lei de superficie ocupada polos monocultivos forestais, en
especial do eucalipto, e a súa substitución por plantacións de frondosas autóctonas.

• Un plan efectivo de erradicación de especies alóctonas e invasoras, -acacias, pseudacacias,
herba da pampa ,…- que vaia máis alá do simple voluntariado.

• Un plan de silvicultura e de control da biomasa que, respetuosa co medio, estea baseada na
prevención real e efectiva dos lumes forestais, e non na case exclusiva da extinción, existente
na actualidade

• Unha  menor  mecanización  a  cambio  dunha  maior  presenza  de  operarias  e  operarios,  e
conseguintemente  unha  maior  creación  de  emprego,  como  así  mesmo  unha  redución  de
impacto ambiental derivada das actividades forestais.

• A posta en valor  do patrimonio natural,  cultural  e  social  que vaia máis alá das escasas e
excesivamente concentradas experiencias levadas a cabo ata a actualidade, actividades que,
xunto  co  apoio  e  potenciación  das  iniciativas  locais  de  autoemprego  en  base  á
multifuncionalidade  dos  recursos  forestais  dos  nosos  montes  –madeira,  silvopastoralismo,
apicultura, recolleita de fungos, froitos e herbas, etc.-, á parte de crear unha mellor valorización
social, económica e cultural e unha relación máis directa da poboación humana co medio, así
mesmo axudarían a crear máis postos de emprego.

• Un mercado do produto forestal baseado máis no abastecemento local e na proximidade e na
eficiencia e aforro enerxéticos.

• A conservación do dereito xermánico e da prevalencia dos montes en réxime de mancomún.

• A proteción e conservación dos hábitats naturais de interese comunitario e prioritario e das
especies de fauna e flora silvestre segundo a Directiva 92/43/CEE, procedendo así mesmo á
ampliación de espazos naturais dentro da Rede Galega de Espazos Naturais Protexidos e da
Rede Natura 2000.
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SINATURAS

Vigo, 28 de setembro de 2016

No nome da rede: En representación de: E no nome da rede:

Terra viva e vida digna
para tod@s

www.galizanonsevende.org

Terra viva e vida digna
RCA:  -------

Unha rede en defensa
da Ría de Vigo

www.arianonsevende.org

Eliseo Gabriel Baluja Casales
D.I.  -------

En representación de: En representación de:

Asociación de Defensa Medioambiental Sustentabilidade ecolóxica. Xustiza social. Paz

RCA:  -------
www.salvemosmonteferro.org

CIF: -------
www.verdegaia.org

Anxo Reigosa Solleiro
D.I.  -------

Sabela Iglesias Garrido
DNI  -------
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