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1. Introdución
A Directiva 2001/42/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de xuño de 2001, relativa á
avaliación dos efectos de determinados plans e programas no medio ambiente, e a súa posterior
incorporación ao dereito español mediante a Lei 21/2013, de 9 de decembro, de avaliación
ambiental, desenvolvéronse co obxectivo de crear un instrumento de intervención ambiental
para plans e programas, que se concretou nos procedementos propios da Avaliación
Ambiental Estratéxica (en diante, AAE).
O obxectivo principal da AAE é a prevención ambiental dos resultados de aplicación de certas
políticas, plans e programas, grazas ao control e avaliación da integración dos aspectos
ambientais, dos efectos sobre o medio ambiente e dos resultados da participación pública.
Atendendo ao disposto na Lei 21/2013, o proceso de AAE debe realizarse paralelamente ao
proceso de elaboración do plan e/ou programa, asegurando dese xeito, a integración dos
aspectos ambientais e dos resultados da participación social dende o inicio.
Polo tanto, a primeira revisión do Plan Forestal de Galicia de 1992 require dunha
tramitación ambiental e, de acordo co artigo 18 da Lei 21/2013, a solicitude de inicio da AAE
ordinaria deberá ser acompañada polo borrador de devandito plan e por un documento inicial
estratéxico (en diante, DIE), xunto coa demais documentación esixida pola lexislación
sectorial.
O presente documento constitúe o DIE que acompaña á primeira revisión do Plan Forestal de
Galicia de 1992 e que, segundo o anterior artigo 18 de Lei 21/2013, estrutúrase nos seguintes
apartados:
a) Os obxectivos da planificación.
b) O alcance e contido do plan ou programa proposto e das súas alternativas
razoables, técnica e ambientalmente viables.
c) O desenvolvemento previsible do plan ou programa.
d) Os potenciais efectos.
e) As incidencias previsibles sobre os plans sectoriais e territoriais concorrentes.

Ambos documentos (DIE e primeira revisión do Plan) deixarán constancia da integración dos
aspectos ambientais no plan, sendo a base para a consulta e participación pública na
elaboración do mesmo. Ao obxecto de conciliar os múltiples obxectivos e intereses
ambientais, económicos e sociais que converxen sobre os montes e recursos forestais de
Galicia, a Revisión do Plan Forestal de Galicia proxéctase e enfócase para iso 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 no seo da Consellería de 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.
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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 ao efecto no seo do Consello
Forestal de Galicia, como órgano institucional de consulta e representación
formalmente establecido, que propuxo as súas propias directrices para a revisión.
Unha dimensión ambiental que se considera inherente e consubstancial aos
obxectivos de sustentabilidade do propio Plan Forestal, en cumprimento dos
requisitos preceptivos e documentos exixibles para a súa avaliación ambiental
estratéxica, de acordo co establecido na Lei estatal 21/2013, de 9 de decembro, de
avaliación ambiental.
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2. Caracterización da situación do
medio
ambiente
antes
do
desenvolvemento do plan no ámbito
territorial afectado
2.1.2.1.- Introdución
O nivel de detalle da planificación territorial existente nun plan forestal autonómico é inferior
ao doutras figuras de planificación como os plans forestais comarcais e os proxectos de
ordenación de montes arborados,os cales precisan datos máis detallados sobre a situación do
medio para poder definir con fiabilidade a zonificación dos destinos forestais para as
diferentes tipoloxías de terreos existentes.
Polo tanto, a elaboración da 1ª revisión do Plan forestal de Galicia non requiriu levar a cabo
unha caracterización detallada do medio e as súas diferentes compoñentes. A este nivel de
planificación forestal (rexión de Galicia), os aspectos ambientais como o clima, fisiografía e
xeoloxía, entre outros, non s0n factores significativamente condicionantes a este nivel de
detalle, pero si de necesaria caracterización.
Nos seguintes apartados exponse unha breve descrición daqueles aspectos máis relevantes
do medio que poden verse afectados pola planificación forestal da comunidade galega.

2.2. Medio forestal
forestal
De acordo á información proporcionada polo Mapa Forestal de España a escala 1:25.000
(MFE25, en diante), cartografía base empregada polo 4º Inventario Forestal Nacional (IFN4,
en diante), Galicia consta de 2 millóns de hectáreas de natureza forestal, cifra que representa
máis das dúas terceiras partes do territorio galego. Atendendo á definición legal de monte
(artigo 2 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia), este 69% do territorio galego que
é terreo forestal responde a terreos rústicos que non son obxecto de cultivo agrícola
permanente ou estable, pois están poboados de vexetación forestal arbórea, arbustiva, de
matogueira e/ou herbácea, así como a súa mesturas, sexa espontaneamente ou procedan de
sementa ou plantación.
Nas seguintes táboas resúmese a distribución de usos do territorio galego segundo as dúas
grandes categorías de usos do chan: forestal e non forestal.

6

DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN E PRODUCIÓN FORESTAL

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉXICO

Distribución da superficie de Galicia segundo usos do chan

Usos do
territorio
Forestal
Non forestal
Total Galicia

Superficie
Hectáreas
2.030.681,0
926.766,5
2.957.447,5

%
68,7
31,3
100,0

Categorías do
uso non forestal
Agrícola
Artificial
Auga
Humidal
Total non forestal

Superficie
Hectáreas
%
822.626,9
88,8
81.520,6
8,8
20.307,4
2,2
2.311,6
0,2
926.765,5 100,0

Fonte: elaboración propia a partir de datos do MFE25 e IFN4 para Galicia (MAGRAMA).

En termos absolutos, a provincia de Lugo é a que dispón de maior superficie forestal, case un
terzo do territorio forestal galego; 656,8 mil hectáreas que representan o 32,4% da superficie
forestal de Galicia. Pola contra, Pontevedra consta da menor superficie forestal na rexión (297
mil hectáreas), representando apenas o 15% do monte galego.
Da análise por provincias conclúese que, mentres que na Coruña a superficie forestal supón o
63,1% do seu territorio e nas provincias de Pontevedra e Lugo esta porcentaxe supera
lixeiramente o 66% (en ámbolos casos), en Ourense , con 575,3 mil hectáreas de terreo
forestal, o 79,1% do territorio provincial é monte; Ourense é a provincia galega con maior
carácter ou vocación forestal, con máis de dez puntos porcentuais por enriba da media de
Galicia (que se sitúa no 68,7%).
A partir dos datos de superficies das formacións arboradas definidas no IFN4, e agrupando as
superficies segundo tipos de bosque, conclúese que en Galicia hai algo menos de 1 millón de
hectáreas de masas puras ou de estrutura monoespecífica, isto é, masas homoxéneas
constituídas por unha única especie arbórea dominante.
Os eucaliptais ocupan máis da cuarta parte destas masas puras ou monoespecíficas, mentres
os piñeiros do país ocupan algo menos e as carballeiras non acadan o 15% e de caxigo pouco
máis do 8%. O conxunto dos piñeirais ocupa preto da metade (47%) das masas forestais
formadas por unha soa especie arbórea dominante e o conxunto das carballeiras preto da
cuarta parte (22%).
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Distribución das masas forestais arbóreas puras ou de estrutura monoespecífica

Estrutura
masa arborada

Masas arbóreas puras
ou de estrutura
monoespecífica

Formación forestal arborada
Eucaliptais
Piñeirais de Pinus pinaster
Carballeiras de Quercus robur
Piñeirais de Pinus radiata
Repoboacións novas de coníferas
Reboleiras de Quercus pyrenaica
Repoboacións novas de Eucalyptus spp.
Piñeirais de Pinus sylvestris
Frondosas alóctonas invasoras (Acacia spp.)
Total masas arbóreas puras

Superficie
(ha)
%
248.169,3 26,8
217.281,0 23,5
124.780,5 13,5
96.177,1 10,4
87.759,4
9,5
76.570,9
8,3
39.814,5
4,3
32.736,5
3,5
1.789,0
0,2
925.078,2 100,0

Fonte: elaboración propia a partir de datos do IFN4 (MAGRAMA)

Pola súa banda, as masas arbóreas de estrutura pluriespecífica, isto é, masas heteroxéneas
constituídas por varias especies arbóreas dominantes, Galicia ten unha extensión de case
medio millón de hectáreas. Na táboa seguinte obsérvase a distribución superficial das
formacións que agrupan este tipo de bosques pluriespecíficos.
Distribución das masas arbóreas de estrutura pluriespecífica segundo formacións.

Estrutura
masa arborada

Masas arboradas
ou de estrutura
pluriespecífica

Formación forestal arborada
Pinus pinaster en mestura con Eucalyptus spp.
Quercus robur en mestura con frondosas autóctonas
Pinus pinaster en mestura con Quercus robur
Soutos e bidueirais
Arborado ralo
Bosques ribeiregos
Eucalyptus spp. en mestura con Quercus robur
Repoboacións novas de frondosas autóctonas
Total masas arboradas de estrutura pluriespecífica

Superficie
(ha)
%
124.414,6
25,3
121.665,2
24,8
105.002,3
21,4
46.455,4
9,5
27.988,6
5,7
26.607,6
5,4
21.517,4
4,4
17.221,0
3,5
490.872,1 100,0

Fonte: elaboración propia a partir de datos do IFN4 (MAGRAMA)

En canto á composición específica refírese, as masas arbóreas puras ou de estrutura
monoespecífica representan case dúas terceiras partes do bosque galego, concretamente un
65,3% da superficie arborada, mentres case o 35% do monte arborado restante son masas de
estrutura pluriespecífica.
Practicamente a metade dos bosques monoespecíficos corresponden a masas de coníferas
(433,9 mil hectáreas) e a outra metade a masas de frondosas (491,1 mil hectáreas).

8

DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN E PRODUCIÓN FORESTAL

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉXICO

Distribución do monte arborado segundo estrutura pola súa composición específica

Composición específica
das masas arboradas
Masas puras
Masas de estrutura pluriespecífica
Total monte arborado

Superficie
(ha)
%
925.078,2
65,3
490.872,1
34,7
1.415.950,3 100,0

Composición específica
das masas arboradas
Dominadas por frondosas
Masas puras
Dominadas por coníferas
Dominadas por frondosas
Masas de estrutura
pluriespecífica
Mixtas (coníferas/frondosas)
Total monte arborada

Superficie
ha
%
491.124,2
34,7
433.954,0
30,6
139.790,0
9,9
351.082,1
24,8
1.415.950,3
100,0

Fonte: elaboración propia a partir de datos do IFN4 (MAGRAMA)

El 54,6% das masas arboradas puras son eucaliptais e piñeirais; mentres que os eucaliptais
puros, incluíndo tamén as plantacións novas, ocupan 288 mil hectáreas e representan preto da
terceira parte (31,1%) do arborado de estrutura monoespecífica, os piñeirais de piñeiro
marítimo (Pinus pinaster) ocupan 217,3 mil hectáreas en Galicia e representan preto da cuarta
parte (23,5%) dos bosques monoespecíficos da comunidade.
Nese grupo de masas puras tamén teñen unha representación importante as carballeiras de
Quercus robur (124,8 mil hectáreas, 13,5%), os piñeirais de Pinus radiata (96,2 mil hectáreas,
10,4%), as repoboacións novas doutras coníferas (87,8 mil hectáreas, 9,5%) ou as reboleiras de
Quercus pyrenaica (76,6 mil hectáreas, 8,3%).
Aproximadamente 230 mil hectáreas (case o 47% do arboredo de estrutura pluriespecífica)
están constituídas por masas nas que se mestura o piñeiro do país (Pinus pinaster), ben con
eucalipto (Eucalyptus spp.) ou ben con carballo do país (Quercus robur):
•

As masas mixtas de piñeiro marítimo e eucalipto case acadan 125 mil hectáreas que
representa máis de ¼ parte 25,3% das masas mixtas e o 9% dos bosques galegos.

•

As masas mixtas de piñeiro marítimo e carballo acadan 105 mil hectáreas que
representan máis de 1/5 parte (21,4%) das masas mixtas e o 7,4% dos bosques
galegos.

•

Máis da metade (53,3%) das masas arboredos pluriespecíficas (261,5 mil hectáreas)
están constituídas por diversas especies de frondosas:

•

As masas mixtas de carballo e outras frondosas autóctonas acadan case 122 mil
hectáreas que representan case ¼ parte (24,8%) das masas mixtas, case o 9 % dos
bosques

•

As masas mixtas de frondosas autóctonas acadan 118,3 mil hectáreas que representa
preto de ¼ parte (24,1%) das masas mixtas e o 8,4% dos bosques galegos
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•

As masas mixtas de eucalipto e carballo acadan a cifra de 21,5 mil hectáreas que
apenas representa o 4,4% das masas mixtas e o 1,5% dos bosques galegos.

As masas de coníferas puras alcanzan case 434 mil hectáreas que representan preto da
metade (47%) do conxunto das masas puras e aproxímase á terceira parte (31%) dos bosques
galegos. A repartición destas coníferas puras é o seguinte:
•

A metade (50,1%) das masas de coníferas puras son piñeirais de Pinus pinaster: 217,3
mil hectáreas, que no conxunto dos bosques galegos representan o 15,3%

•

Máis de 1/5 parte (22,2%) das coníferas puras son piñeirais de insigne (P. radiata): 96,2
mil hectáreas que no conxunto dos bosques galegos representan o 6,8%

•

O 20,2% das coníferas puras son repoboacións recentes de diversas especies de
piñeiros: 87,8 mil hectáreas que no conxunto dos bosques galegos representan o 6,2%

•

O 7,5% de coníferas puras son piñeirais de piñeiro silvestre (Pinus sylvestris): 32,7 mil
hectáreas que no conxunto dos bosques galegos representan o 2,3%

•

Case o 60% das frondosas puras son eucaliptais e o 40% restante son bosques de
carballos e outras frondosas autóctonas.

As masas de frondosas puras case acadan medio millón de hectáreas (491,1 mil ha.) que
representa máis da metade (53,1%) do conxunto das masas puras e máis da terceira parte
(34,7%) dos bosques galegos. A repartición das masas de frondosas é o seguinte:
•

O 58,6% das masas de frondosas puras son eucaliptais: 288 mil hectáreas, que no
conxunto dos bosques galegos representan o 20,3%

•

O 25,4% das masas de frondosas puras son carballeiras (Quercus robur): 124,8 mil
hectáreas, que no conxunto dos bosques galegos representan o 8,8%

•

O 15,6% das masas de frondosas puras son reboleiras (Quercus pyrenaica): 76,57 mil
hectáreas, que no conxunto dos bosques galegos representan o 5,4%.

Na táboa seguinte preséntase a ocupación de cada unha das formacións arbóreas definidos no
IFN4 para Galicia, debendo terse en conta, como xa se indicou con anterioridade, que as cifras
que se presentan coinciden cos valores que conxuntamente suman as superficies das
categorías “monte arborado propiamente dito” e “monte arborado ralo”, sen considerar o
monte arborado disperso cunha cobertura arborado (fracción de cabida cuberta) menor do
10%, así como tampouco as superficies caracterizadas como “talas”.
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Distribución superficial e porcentual das principais formacións forestais arboradas rexistrados polo IFN4 en
Galicia

Superficie
Hectáreas
%
Eucaliptais (Eucalyptus spp.)
248.169,3
17,5
Piñeirais de piñeiro marítimo (Pinus pinaster)
217.281,0
15,3
Piñeirais de Pinus pinaster en mestura con Eucalyptus spp.
124.414,6
8,8
Carballeiras de Quercus robur
124.780,5
8,8
Quercus robur en mestura con frondosas autóctonas
121.665,2
8,6
Pinus pinaster en mestura con Quercus robur
105.002,3
7,4
Piñeirais de piñeiro insigne (Pinus radiata)
96.177,1
6,8
Repoboacións novas de coníferas
87.759,4
6,2
Reboleiras (Quercus pyrenaica)
76.570,9
5,4
Soutos (Castanea sativa) e bidueirais (Betula spp.)
46.455,4
3,3
Repoboacións novas de eucaliptos
39.814,5
2,8
Piñeirais de piñeiro albar (Pinus sylvestris)
32.736,5
2,3
Arboledo ralo
27.988,6
2,0
Bosques ribeiregos
26.607,6
1,9
Eucalyptus spp. en mestura con Quercus robur
21.517,4
1,5
Repoboacións novas de frondosas autóctonas
17.221,0
1,2
Frondosas alóctonas invasoras (Acacia dealbata)
1.789,0
0,1
1
Total monte arborado Galicia
1.415.950,3 100,0
Fonte: elaboración propia a partir de datos do IFN4 (MAGRAMA)
Categorías de formación forestal arborada

O monte desarborado constituído por formacións arbustivas ou de matogueira ocupa en
Galicia máis de 600 mil hectáreas e representa case o 30% da superficie forestal galega
(606.587 ha; 29,87%) e algo máis da quinta parte (20,5%) do territorio galego.
Entre a diversidade de comunidades de matogueira existentes en Galicia, as matogueiras
atlánticas de toxos e queiroga son as formacións arbustivas por excelencia en Galicia,
abundantes e diversificados2, que reciben o nome de matogueiras atlánticas 3 .
En xeral, os toxais e queirogais son comunidades seriais 4 que substitúen desde moi antigo aos
bosques caducifolios característicos destes territorios, favorecidos polo uso do lume como
resultado dunha progresiva antropización da paisaxe que comezou coa introdución e posterior
desenvolvemento da agricultura e a gandaría, incompatibles co arborado.

1

O monte arborado agrupa ao monte arborado propiamente dito e ao monte con arborado ralo ou disperso.

2

Ademais da variabilidade fisionómica e estrutural, a actividade humana (lume, roza, pastoreo)
constitúe un importante factor diversificador de toxeiras e queirogais.
3
Reciben o nome de matogueiras atlánticas porque a súa distribución correspóndese cunha franxa de
anchura variable que vai desde o norte de Europa (Noruega) até o norte de África. (Marrocos)
4
Son substitutivas ou acompañantes de especies arbóreas, excepto as formacións climácicas de alta
montaña e as formacións costeiras desenvolvidas en condicións climáticas extremas (vento mariño).
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As matogueiras atópanse en Galicia sobre chans acedos desenvolvidos sobre substratos, na
súa maioría, de tipo granito e xistos, en todo o gradiente altitudinal do territorio. Os xéneros
Ulex spp., entre as Fabáceas, e Calluna spp., Erica spp., e Daboecia spp. entre as Ericáceas,
achegan diversas especies características da matogueira galega.
As formacións arbustivas preséntanse non soamente en terreos forestais desarborados senón
tamén baixo cuberta arbórea en zonas forestais arboradas.
En calquera dos casos, a formación arbustiva maioritaria en Galicia é a formada por
matogueiras de leguminosas e afíns con predominio da especie Ulex europaeus 5, é dicir,
toxeiras, que ocupan máis da metade (54,7%) da superficie forestal desarborada e máis das
dúas terceiras partes (68,1%) da matogueira baixa cuberta arbórea. Por tanto, esta formación
está presente no 64,1% da superficie forestal galega.
Na seguinte táboa resúmese a distribución das formacións arbustivas en ámbalas situacións e
no conxunto do ámbito forestal.
Distribución superficial e porcentual das principais formacións arbustivas de Galicia
Formacións forestais
arbustivas
Matogueiras de leguminosas e afíns
(toxeiras)
Queirogais, matogueiras de Ericaceae
e agrupacións afíns
Sebes, orlas, bardas, galerías arbustivas,
etc., con dominio de Rosaceae
Mestura de matogueiras de
leguminosas retamoideas
Xarais e matogueiras de cistáceas
Herbazais e/ou pasteiro
Superficie con escasa ou nula
vexetación
Total forestal desarborada

En forestal
desarborado
ha
%

Baixo cuberta
arborada
ha
%

%

331.910,2

54,7

969.570,6

68,1

1.301.480,80

64,1

134.165,4

22,1

150.345,0

10,6

284.510,40

14,0

1.352,8

0,2

195.480,1

13,7

196.832,90

9,7

69.402,1

11,4

85.943,2

6,0

155.345,30

7,6

7.136,8
7.672,2

1,2
1,3

9.945,5
3.267,5

0,7
0,2

17.082,30
10.939,70

0,8
0,5

54.947,3

9,1

9.542,2

0,7

64.489,50

3,2

606.586,8

100,0

1.424.094,2

100,0

2.030.681,0

100,0

Fonte: elaboración propia a partir de datos do IFN4 (MAGRAMA)

5

En zona
forestal
ha

Tamén importante presenza de Ulex nanus.
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2.3. Danos e enfermidades forestais
Os sistemas forestais están sometidos a distintas perturbacións, de orixe biótico ou abiótico,
que poden provocar desequilibrios biolóxicos de maior ou menor importancia. Neste sentido,
a sanidade forestal, entendida como todas as accións e tarefas dirixidas a evitar as pragas e
as enfermidades forestais que afectan os montes e a conseguir o mantemento dun equilibrio
dinámico e sustentable, cobra especial relevancia.
Especial importancia teñen na actualidade, e todo fai indicar que será maior nun futuro non
moi afastado, os desequilibrios ambientais causados polo cambio climático. Son estes
desequilibrios os que poden provocar que diversos ecosistemas forestais sufran deterioracións
asociadas á proliferación de diferentes axentes nocivos favorecidos por unhas condicións
ambientais máis favorables a estes últimos. É sabido que variacións nos factores climáticos
inflúen de maneira sinérxica nunha maior virulencia dos ataques de pragas e enfermidades.
Por unha banda a tensión climática diminúe a capacidade de defensa do arborado, e por outra
aparecen novas enfermidades e pragas que as novas condicións climáticas favorecen o seu
desenvolvemento. Neste sentido cobra gran importancia o comercio globalizado, o cal
favorece a difusión de pragas ou enfermidades procedente doutras zonas.
É vital polo tanto, destinar os recursos públicos necesarios para poder mellorar e manter a
saúde das nosas masas forestais, non só mediante a realización dun rigoroso control e
seguimento das mesmas, senón tamén mediante a execución dos tratamentos culturais e
fitosanitarios que se estimen convenientes para asegurar o bo estado sanitario dos nosos
bosques.
As principais pragas que provocan, ou que potencialmente poden provocar danos de
consideración nos montes galegos son as seguintes:
•
•
•
•

Gurgullo do eucalipto (Gonipterus scutellatus)
Insectos defoliadores e insectos perforadores en coníferas
Insectos defoliadores e insectos perforadores do xénero Quercus spp. e do xénero
Castanea spp.
Avespa chinesa do castiñeiro (Dryocosmus kuriphilus).

En canto a enfermidades , as principais enfermidades forestais que afectan ou poden afectar
as masas forestais galegas son:
•
•
•
•

Chancros (Chyphonectria parasitica e Fusarium circinatum)
Manchas foliares (Mycosphaerella spp., Microsphaera spp., Dothistroma spp.,
Cyclaneusma spp., e Lophodermium spp.)
Podremia radical (Phytophthora spp., Armillaria spp.,e Fomes spp.)
Nematodos (Bursaphelenchus xylophilus).

A produción de madeira de Eucalyptus spp. en Galicia está permanente ameazada pola
presenza do defoliador Gonipterus scutellatus dende a súa aparición no ano 1991. Hoxe en día
pódese considerar como o principal axente nocivo desta especie.
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A procesionaria do piñeiro (Thaumetopoea pityocampa) é unha especie de lepidóptero
nocturno, que pasa a súa fase de larva en forma de ouruga alimentándose principalmente das
acículas dos piñeiros, xa que pode chegar a alimentarse doutras coníferas. Respecto dos
danos que produce pode chegar a causar importantes perdas nas masas de piñeiral nas que
actúa. A defoliación prodúcese durante o outono e o inverno, mentres as poboacións desta
especie están en fase de eiruga.
Con respecto de insectos perforadores, en Galicia so se observan danos de pouca entidade,
sendo máis frecuentes en Pinus pinaster. Os axentes con máis presenza son:
•

•

•

Dioryctria splendidella: trátase dun lepidóptero que se introduce baixo a cortiza onde
se desenvolve, perforando e producindo importantes derrames exteriores de resina,
chegando en casos de grandes infestacións a debilitar as árbores atacadas
Ips spp.: larvas e adultos realizan galerías para alimentarse no tronco. Afecta
principalmente a árbores que presentan desequilibrios hídricos ou fisiolóxicos ou
enfraquecemento xeneralizado e produce a morte en grupo de árbores. Os danos que
produce son propiciados polas galerías subcortizais que impiden a circulación do fluxo
de zume nos troncos, o que provoca o colapso e morte das árbores afectadas. A altos
niveis de poboación, poden desencadear a morte de árbores sas.
Tomicus spp.: Os danos que causan ás masas son de dous tipos; por unha banda os
adultos na fase de maduración provocan a morte de ramiños cando se alimentan da
súa medula. Por outra banda, e moito máis graves, os danos causados polas larvas.
Unha vez eclosionados os ovos as larvas comezan a alimentarse do floema,
introducíndose lixeiramente no xilema, o que fai que as galerías queden gravadas na
madeira. Estas galerías larvarias, en caso de forte infestación, interrompen
completamente a circulación da árbore, causando a súa morte segura. Inicialmente
prodúcese un amarelamento da copa, que pasa posteriormente a ter un ton
avermellado e finalmente morre. Os maiores danos son os que causa sobre as
repoboacións novas ou sobre as masas adultas debilitadas.

En canto aos danos observados nos últimos anos sobre carballos, destacan, aínda que con
afeccións leves, defoliacións puntais debidas ao crisomélido Altica quecetorum e danos en
ramas producidos por Coroebus florentinus.
Por último, as pragas que comprometen en maior medida as producións de castiñeiro en
Galicia, xa sexan de froito ou de madeira, son as asociadas a insectos carpófagos. Dentro deles
destacan especialmente os tortrícidos precoz e tardío Pammene fasciana e Cydia splendana
(Lepidoptera, Tortricidae) respectivamente e o curculiónido Curculio elephas. Con todo, en
2002 detéctase en Europa (concretamente en Italia) o cinípido gallícola Dryocosmus
kuriphilus e, desde entón, esperábase a súa chegada non só á nosa rexión, senón tamén a
outras de España. Este himenóptero orixinario de China está considerado como a praga máis
importante do castiñeiro en todo o mundo, pois pode limitar a produción de froito e mesmo
matar as árbores. Ataca a especies de Castanea sativa, Casdietanea crenata, Castanea dentata,
Castanea mollissima e os seus híbridos.
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Respecto diso das enfermidades coñecidas como chancros presentes na xeografía galega
destaca, pola súa presenza e importancia, o chancro do castiñeiro. Esta enfermidade está
causada polo ascomiceto Cryphonectria parasitica (sinónimo Endothia parasitica), orixinario do
leste de Asia. En Europa, este fungo detectouse por primeira vez en 1938 no norte de Italia,
nun bosque próximo a Xénova, estendéndose rapidamente por todo o país e rexións próximas
en 30 anos. En 1967, Cryphonectria parasitica estaba presente na maioría dos bosques de
castiñeiros de Francia, Suíza, Turquía, Grecia e Hungría.
O proceso de infección de Cryphonectria parasitica comeza ao penetrar as esporas (conidios
ou ascosporas) na cortiza do castiñeiro a través de aberturas naturais ou feridas provocadas
polo home, insectos, etc.
Outro chancro, neste caso presente en coníferas, é o Fusarium circinatum. Os síntomas máis
característicos en árbores con este tipo de enfermidade é a aparición de resinacións
abundantes no tronco, aspecto este a o que lle debe o seu nome “chancro resinoso do
piñeiro”. Actualmente é unha das enfermidades máis importante de masas de coníferas
silvestres e comerciais a nivel mundial.
As principais actuacións realizadas con certa periodicidade pola Administración Forestal
pódense resumir nos seguintes tratamentos:
•
•
•
•

Tratamento contra defoliadores (procesionaria e Altica quercetorum).
Apeo de parcelas da Rede de Danos.
Soltas de ootecas parasitadas (loita biolóxica contra Gonipterus scutellatus).
Inoculacións de castiñeiros con cepas hipovirulentas..
Tratamentos fitosanitarios máis significativos realizados nos últimos anos

Ano
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Procesionaria
(Ha. tratadas)

Rede de danos
(parcelas
mostrexadas)

G. Plantensis
(ootecas
parasitadas)

1.575
2.576

C. Parasitica
(inoculacións)

Monochamus
spp.
(trituración
restos - Ha.)

A. Quercetorum
(Ha. tratadas)

249
3.030
4.261
249
4.800
1.476
1.779
247
5.248
4.454
2.551
249
6.024
4.663
251
6.341
13.993
65,00
500
244
6.680
25.218
41,50
Fonte: elaboración propia a partir de datos facilitados pola Dirección Xeral de Ordenación e Produción Forestal.
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2.4. Incendios forestais
Os incendios forestais constitúen un dos problemas ambientais de maior importancia en
Galicia, tal e como se indicou en apartados anteriores. A análise das estatísticas oficiais sobre
incendios forestais para o período 1989- 2014 permite realizar a seguinte comparativa en
canto a superficie forestal afectada por incendios forestais na rexión:
-

-

O número de incendios anual diminuíu desde os 8.243 do ano 1989 até os 1.237
incendios no ano 2014. Esta redución significativa adquire maior relevancia
comparando la media de lumes do decenio 1995- 2004 coa do último decenio
estudado (2005- 2014), pasando de 11.414 incendios a 4.745, é dicir, o número de
incendios en Galicia diminuíu en máis dun 50% entre ambos os períodos
A valoración da evolución do tamaño dos lumes, realizada mediante unha análise dos
conatos fronte ao número total de incendios por ano, determina que o tamaño dos
lumes diminuíu moi significativamente; mentres no ano 2005 o número de conatos foi
do 76,8% do número total de incendios, esta porcentaxe situouse nun 82,5% en 2014
LUMES
Nº

-

-

%<25 ha

%≤1 ha

2005

11.973

2,32

76,79

2006

6.996

4,59

73,40

2007

3.157

1,27

79,85

2008

2.546

1,34

74,90

2009

3.971

1,64

75,67

2010

3.852

2,54

75,70

2011

6.342

3,50

71,11

2012

3.794

2,24

73,22

2013

3.581

2,93

78,19

2014

1.232

1,06

82,47

Con respecto á superficie arborada queimada obsérvase unha diminución da media
anual entre quinquenios moi significativa:
o 1989-1993: 22.246,02 ha
o 1994-1998: 6.761,68 ha
o 1999-2003: 5.828,94 ha
o 2004-2008: 17.996,56 ha
o 2009-2014: 4.645,63 ha.
Atendendo aos datos anteriores, a superficie forestal arborada queimada descendeu
claramente entre o primeiro quinquenio (1989- 1993) e o último (2009- 2014). No
entanto, cítase a desviación importante no quinquenio 2004- 2008, onde este
parámetro aumentou pola importante onda de incendios de 2005- 2006
En canto á superficie total queimada, existe unha diminución notable de superficie
queimada, pasando de 189.643,10 ha no ano 1989 ás 2.002,60 ha no ano 2014.
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A diminución significativa experimentada tanto en número de incendios como en superficie
forestal queimada en Galicia para os últimos anos permítenos facer unha valoración obxectiva
da efectividade e o grao de adecuación do sistema contraincendios da comunidade galega.
Tal e como se pode apreciar dos datos dispoñibles no Plan de Defensa contra Incendios
Forestais de Galicia (en diante, PLADIGA), os obxectivos anuais establecidos na política
autonómica contra incendios forestais está a cumprirse (número de incendios e á superficie
total queimada).
Os incendios forestais en Galicia caracterízanse polo alto grao de intencionalidade e pola
estacionalidade dos mesmos, con picos en febreiro, marzo e abril ademais da época estival,
do mesmo xeito caracterízanse polo seu elevado número.
O número de incendios forestais en Galicia está directamente vinculado a unha serie de
factores socioeconómicos que se combinan cos naturais, desbordando ou colapsando en
momentos puntuais os dispositivos de extinción.
O clima (invernos chuviosos, veráns secos), a elevada combustibilidade de gran parte da
superficie de monte (plantacións intensivas de especies pirófitas e a existencia de grandes
áreas de matogueira) ou a utilización do lume como ferramenta agropecuaria, son as razóns
principais da alta incidencia dos incendios forestais en Galicia.
Os incendios forestais en Galicia son un problema permanente, difícil e complexo, no que se
debe destacar a multiplicidade de causas inmediatas dos lumes e a variabilidade da súa
importancia relativa dunhas comarcas a outras. Son moitas e diversas as causas polas que se
queima o monte en Galicia: para combater animais que causan prexuízos ao gando e aos
cultivos, por vinganzas, por intereses urbanísticos, por especulación madeireira, por intereses
vinculados á industria do lume, para desviar a atención das forzas de seguridade da actividade
dos narcotraficantes, piromanía…
A cultura do lume, o abandono do medio rural e o envellecemento da súa poboación, o
crecemento da superficie cuberta por plantacións intensivas de eucaliptos e piñeiros, a falta
de ordenación e xestión forestal sustentables, os avances en extinción non acompañados dun
esforzo importante en prevención, a desorde territorial, etc. fan que o monte galego sufra
anualmente este problema.
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2.5. Espazos protexidos,
protexidos, flora e fauna ameazada
2.5.1. Rede galega de espazos protexidos
A lei 9/2001, do 21 de agosto, de conservación da natureza no seu artigo 10 indica que baixo a
competencia da Comunidade Autónoma de Galicia, créase a Rede galega de espazos
protexidos, na cal estarán representados os principais ecosistemas, paisaxes ou hábitats
galegos e que conterá aqueles lugares necesarios para asegurar a súa conservación.
Na Rede Galega de Espazos Protexidos están representados os principais ecosistemas,
paisaxes ou hábitats da rexión con interese ou finalidade de conservación. Esta rede está
constituída por aqueles espazos protexidos declarados nalgunha das categorías seguintes:
•
•
•
•
•
•
•

Reserva natural
Parque nacional
Parque natural
Monumento natural
Humidal protexido
Paisaxe protexida
Zona de especial conservación dos valores naturais.

Distribución provincial da superficie protexida, segundo usos do chan
Superficie (hectáreas)
Usos do chan
A Coruña
Lugo
Ourense
Pontevedra
Galicia
Total Forestal
35,939.69 134,132.13
116,261.35
21,566.23
307,899.41
Arborado
16,525.93
73,473.51
34,423.23
9,134.80
133,557.47
Desarborado
19,413.76 60,658.62
81,838.12
12,431.44
174,341.94
Non forestal
9,366.54
19,165.37
12,818.71
4,510.80
45,861.43
Total con protección
45,306.23 153,297.50 129,080.07
26,077.03
353,760.83

RESERVA NATURAL
As reservas naturais son espazos naturais coa finalidade de protección de ecosistemas,
comunidades ou elementos biolóxicos, que pola súa rareza, fraxilidade, importancia ou
singularidade, merecen unha valoración especial. Na actualidade non existen espazos
declarados baixo esta categoría de conservación.
PARQUE NATURAL
Os parques naturais son áreas naturais, pouco transformadas polas actividades humanas,
que, pola beleza dos seus sitios, a representatividade dos seus ecosistemas ou a singularidade
da súa flora, fauna ou formacións xeomorfolóxicas, posúen uns valores ecolóxicos, estéticos,
educativos ou científicos cuxa conservación merece unha atención preferente.
Nos parques poderanse limitar os aproveitamentos dos recursos naturais, e prohibirse aqueles
incompatibles coas finalidades que xustificaron a súa creación.
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•

•

•

•

•

•

Baixa Limia - Serra do Xurés [Decreto 64/2009, do 19 de febreiro,
polo que aproba o Plan de ordenación dos recursos naturais do parque
natural da Baixa Limia-Serra do Xurés].
Complexo dunar de Corrubedo e lagoas de Carregal e Vixán
[Decreto 148/1992, do 5 de xuño, , polo que aproba o Plan de
ordenación dos recursos naturais do Complejou dunar de Corrubedo e
lagoas de Carregal e Vixán]
Fragas do Eume [Decreto 211/1996, do 2 de maio, polo que aproba o
Plan de ordenación dos recursos naturais do espazo natural das Fragas
do Eume].
Monte Aloia [Decreto 274/2001, do 27 de setembro, polo que aproba
o Plan de Ordenación dos Recursos Naturais do Parque Natural do
Monte Aloia, e Decreto 65/2009, do 19 de febreiro, polo que aproba o
Plan reitor de uso e xestión do parque natural do Monte Aloia]
Invernadeiro [Decreto 166/1999, do 27 de maio, polo que aproba o
Plan de Ordenación dos Recursos Naturais do Parque Natural do
Invernadeiro]
Serra dá Enciña dá Lastra [Decreto 77/2002, do 28 de febreiro, polo
que aproba o Plan de Ordenación dos Recursos Naturais da Serra de
Enciña da Lastra].

PARQUE NACIONAL
Galicia consta dun único parque nacional, o parque nacional marítimo-terrestre das Illas
Atlánticas de Galicia, de superficie 1.194,8 ha terrestres e 7.138 ha mariñas (8.332,8 ha)
repartidas en:
•
•
•
•

Cortegada: 43,8 ha terrestres.
Sálvora: 248 ha terrestres e 2.309 ha mariñas.
Ons: 470 ha terrestres e 2.171 ha mariñas.
Cíes: 433 ha terrestres e 2.658 ha mariñas.

Como instrumentos de planificación territorial, este parque consta:
•
•

Plan de ordenación dos recursos naturais (PORN) aprobado polo Decreto
274/1999 e Decreto 88/2002
Decreto 23/2006, do 16 de febreiro, polo que se establecen determinadas
medidas de xestión no Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia.
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MONUMENTO NATURAL
Os monumentos naturais son espazos ou elementos da natureza constituídos basicamente
por formacións de notoria singularidade, rareza ou beleza que merecen ser obxecto dunha
protección especial. Considéranse tamén monumentos naturais as formacións xeolóxicas e os
demais elementos da xea, así como os xacementos paleontolóxicos, que reúnan un interese
especial pola singularidade ou importancia dos seus valores científicos, culturais ou
paisaxísticos.
Nos monumentos naturais só se admitirán os usos ou as actividades que non poñan en perigo
a conservación dos valores que motivaron a súa declaración.
Para a rexión galega, os monumentos naturais son:
•
•
•
•
•
•
•
•

A praia das Catedrais [plan de conservación aprobado por Decreto
80/2015, do 11 de xuño]
Carballa da Rocha
Costa de Dexo
Fraga de Catasós
Serra de Pena Corneira
Souto dá Retorta
Souto de Rozabales
Pregamento xeolóxico de Campodola- Leixazós.

HUMIDAIS PROTEXIDOS
Entenderase por humidal protexido as extensións de marismas, pantanos, turbeiras ou
superficies cubertas de auga, sexan estas de réxime natural ou artificial, permanentes ou
temporais, estancadas ou correntes, doces, salobres ou salgadas, incluídas as extensións de
auga mariña cuxa profundidade en marea baixa non exceda de seis metros, que á vez
cumpran unha función de importancia internacional, nacional ou autonómica na conservación
dos recursos naturais, e que sexan declaradas como tales.
Poderán comprender zonas ribeiregas, costeiras ou adxacentes, así como as illas ou
extensións mariñas de profundidade superior ao seis metros en marea baixa cando estas se
atopen dentro do humidal.
Nos humidais protexidos poderán limitarse os aproveitamentos dos recursos naturais,
prohibíndose en todo caso os incompatibles coas finalidades que xustificasen a súa
declaración.
Para a rexión galega, os humidais protexidos son:
•
•
•
•
•

Complexo intermareal Umia- O Grove, A Lanzada, Punta Carreirón e
Lagoa Bodeira
Complexo das praias, lagoa e duna de Corrubedo
Lagoa e areal de Valdoviño [plan de conservación aprobado Decreto
30/2015, de 5de febreiro].
Ría de Ortigueira e Ladrido
Ría de Ribadeo.
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PAISAXES PROTEXIDAS
As paisaxes protexidas son espazos que, polos seus valores singulares, estéticos e culturais
ou ben pola relación harmoniosa entre o home e o medio natural, sexan merecedores dunha
protección especial.
O réxime de protección das paisaxes protexidas estará dirixido expresamente á conservación
das relacións e dos procesos, tanto naturais como socioeconómicos, que contribuíron á súa
formación e fan posible o seu mantemento.
Para a rexión galega, as paisaxes protexidas son:
•
•

Penedos de Pasarela e Traba
Val do Río Navea

ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN DOS VALORES NATURAIS
Considéranse como zona de especial protección dos valores naturais (en diante, ZEPVN)
aqueles espazos dos que, polos seus valores ou interese natural, cultural, científico, educativo
ou paisaxístico, sexa necesario asegurar a a súa conservación e non teñan outra protección
específica, mediante o Decreto 74/2004, de 2 de abril, decláranse como ZEPVN os lugares de
importancia comunitaria (LIC).
Nestas áreas poderanse seguir levando a cabo de maneira ordenada os usos e as actividades
tradicionais que non vulneren os valores protexidos. Para o resto das actuacións, incluíndo a
realización de edificacións, será precisa a autorización da Consellería con competencias en
materia de medio ambiente.
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2.5.2. Rede Natura 2000
Natura 2000 é a rede de espazos naturais protexidos a escala da Unión Europea creada en
virtude da Directiva 92/43/CEE do Consello, do 21 de maio de 1992, relativa á conservación
dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestres (Directiva hábitats), con obxecto de
salvagardar os espazos naturais mais importantes de Europa. Componse de zonas especiais
de conservación (ZEC) declaradas polos Estados membros con arranxo á Directiva sobre
hábitats e, ademais, das zonas especiais de protección para as aves (ZEPA) que se designan de
acordo coa Directiva aves (Directiva 79/409/CEE do Consello, de 2 de abril de 1979, relativa á
conservación das aves silvestres; derrogada por Directiva 2009/147/CE).
Mediante o Decreto 37/2014, do 27 de marzo, decláranse Zonas Especiais de Conservación os
lugares de importancia comunitaria de Galicia e apróbase o Plan director da Rede Natura
2000 de Galicia.
O Plan Director da Rede Natura 2000 de Galicia é o instrumento básico para a planificación,
ordenación e xestión en rede das zonas de especial conservación (ZEC) e das Zonas de
Especial Protección para as Aves (ZEPA). A aprobación deste instrumento permite a
transformación dos 59 lugares de importancia comunitaria (LIC) en zonas de especial
conservación (ZEC), dando así cumprimento ás esixencias establecidas na normativa estatal e
europea, Directiva 92/43/CEE do Consello, do 21 de maio de 1992, relativa á conservación dos
hábitats naturais e da fauna e flora silvestres (comunmente chamada Directiva Hábitat) e Lei
42/2007, do patrimonio natural e da biodiversidade.
O Plan Director é un plan de ordenación dos recursos naturais de todos os espazos incluídos
na Rede Natura 2000 de Galicia. O Plan define un programa de medidas encamiñado a
harmonizar a conservación dos hábitats e especies cos usos e aproveitamentos necesarios
para garantir o desenvolvemento dos habitantes do territorio incluído na Rede Natura 2000.
O obxectivo principal do Plan é manter ou, si é o caso, restablecer un estado de conservación
favorable dos hábitats naturais e das especies de flora e fauna de interese para a
conservación, tendo en conta as esixencias económicas, sociais e culturais, así como as
particularidades rexionais e locais. Trátase tamén de desenvolver directrices e medidas
coherentes cos seus obxectivos de conservación, así como facer compatible a protección e
conservación do desenvolvemento socioeconómico dos municipios incluídos no seu ámbito
de aplicación.
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2.5.3. Áreas protexidas por instrumentos internacionais
As áreas protexidas por instrumentos internacionais son aqueles espazos naturais que sexan
formalmente designados de conformidade co disposto nos Convenios e Acordos
internacionais correspondentes. En Galicia destácanse tres tipos de áreas:
•
•
•

Os Humidais de Importancia Internacional, do convenio relativo aos Humidais de
Importancia internacional (Convenio Ramsar)
As Reservas da Biosfera, declaradas pola UNESCO
As Áreas protexidas do Convenio para a protección do medio ambiente mariño do
Atlántico do nordés (OSPAR).

HUMIDAIS DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL (CONVENIO RAMSAR)
O Convenio sobre os Humidais, ou Convenio relativo aos humidais de importancia
internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas (Ramsar, 1971), é un tratado
intergobernamental que proporciona o marco para a acción nacional e a cooperación
internacional en favor da conservación e o uso racional dos humidais e os seus recursos.
Adoptouse na cidade Ramsar (Irán) en 1971, entrou en vigor a finais de 1975 e foi ratificado por
Instrumento do 18 de marzo de 1982 por España. É o único tratado ambiental mundial que
trata dun ecosistema en particular. Neste Convenio, ratificado por 154 países, foron inscritos
máis de 1.600 humidais que cobren unha superficie de máis de 145 millóns de hectáreas.
O obxectivo principal do Convenio é "a conservación e o uso racional dos humidais mediante
accións locais, rexionais e nacionais e grazas á cooperación internacional, como contribución
ao logro dun desenvolvemento sustentable en todo o mundo".
O Convenio define de forma ampla os humidais, que segundo o Artigo 1.1 consisten en: "as
extensións de marismas, pantanos e turbeiras, ou superficies cubertas de augas, sexan estas
de réxime natural ou artificial, permanentes ou temporais, estancadas ou correntes, doce,
salobres ou salgadas, incluídas as extensións de auga mariña con unha profundidade en marea
baixa que non exceda de seis metros. Ademais, poderán comprender as súas zonas ribeirás ou
costeiras adxacentes, así como as illas ou extensións de auga mariña dunha profundidade
superior ao seis metros en marea baixa, cando se atopen dentro do humidal".
O Convenio adoptou un Sistema de Clasificación de Tipos de Humidais que inclúe 42 tipos,
agrupados en tres categorías: humidais mariños e costeiros, humidais continentais e humidais
artificiais.
En Galicia, existen 5 sitios Ramsar:
•
•
•
•
•

Complexo intermareal Umia - O Grove, A Lanzada, punta Carreirón e lagoa Bodeira
Rías de Ortigueira e Ladrido
Complexo das praias, lagoa e duna de Corrubedo
Lagoa e areal de Valdoviño
Ría do Eo
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RESERVAS DA BIOSFERA
As Reservas da Biosfera constitúen lugares excepcionais para a investigación, a observación a
longo prazo, a formación, a educación e a sensibilización do público, permitindo ao mesmo
tempo que as comunidades locais participen plenamente na conservación e o uso sustentable
dos recursos. Considera que tamén constitúen lugares de demostración e de acción no marco
das políticas de desenvolvemento rexional e de ordenamento do territorio. A Conferencia de
Sevilla confirmou a especial importancia das reservas de biosfera instituídas no marco do
Programa MaB (Man and Biosphere), sobre o Home e a Biosfera para a conservación da
diversidade biolóxica, en harmonía con salvagardar os valores culturais aos que están
vinculadas.
As reservas de Biosfera constitúen un elemento esencial do Programa MaB (Home e Biosfera)
da UNESCO. Son áreas de ecosistemas terrestres, costeiros ou mariños nos que se promove a
investigación, a observación a longo prazo, a educación ambiental e a sensibilización do
público. Nelas, promóvese a conservación dos recursos naturais e o desenvolvemento
económico e social das comunidades locais, tendo en conta todas as necesidades sociais,
culturais, económicas dos seus poboadores, apoiadas nunha base científica.
As áreas recoñecidas por esta figura de protección son:
•
•
•
•
•
•

Área de Allariz.
As Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo.
Os Ancares Lucenses e montes de Navia, Cervantes e Becerreá.
Rio Eo, Oscos e Terras de Burón.
Terras do Miño.
Xurés-Gerês.

As ÁREAS PROTEXIDAS DO CONVENIO PARA A PROTECCIÓN DO MEDIO AMBIENTE
MARIÑO DO ATLÁNTICO NORDESTE (OSPAR)
O Convenio para a protección do medio mariño do Atlántico do Nordeste (Convenio OSPAR),
do que España é parte contratante, entrou en vigor en 1998. O seu obxectivo xeral é conservar
os ecosistemas mariños e salvagardar a saúde humana, así como restaurar cando sexa posible
as áreas mariñas que sexan afectadas negativamente polas actividades humanas.
No marco deste convenio creouse unha rede de Áreas Mariñas Protexidas (a Rede OSPAR),
que debe ser ecoloxicamente coherente e estar ben xestionada.
En Galicia existe unha das dúas áreas que incorporou España a esta Rede, o Parque Nacional
das Illas Atlánticas de Galicia.
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2.5.4 Hábitats de interese comunitario
A Directiva 92/43/CEE do Consello, do 21 de maio de 1992, relativa á conservación dos hábitats
naturais e da fauna e flora silvestres ten por obxecto contribuír a garantir a biodiversidade
mediante a conservación dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestres no territorio
europeo dos Estados membros.
A Directiva recolle no seu Anexo I os hábitats tipos de hábitats naturais de interese
comunitario para cuxa conservación é necesario designar zonas especiais de conservación; e
no Anexo II, as especies animais e vexetais de interese comunitario, recollidos tamén na Lei
42/2007, do 13 de decembro, do Patrimonio Natural e da Biodiversidade.
O desenvolvemento da Directiva Hábitat impuxo a necesidade de realizar un Inventario
Nacional, sobre os tipos de Hábitat do Anexo I da Directiva, dando lugar ao Atlas dos hábitats
naturais e seminaturais de España que desglosou os 124 tipos de hábitat españois do Anexo I
en máis de 1600 asociacións e alianzas sintaxonómicas.
A nivel global, o achegue de Galicia á diversidade de hábitats de interese comunitario é
notable, incluíndo o 57% destes hábitats dentro do estado español [Fonte: Os hábitats de
interese comunitario en Galicia. Descrición e valoración territorial. IBADER, 2008]. Tendo en
conta os datos existentes para o conxunto do territorio español, Galicia é a terceira
Comunidade Autónoma do estado en número total de hábitats, así como naqueles tipos
prioritarios. Ademais conta con 4 hábitats de interese comunitario inventariados soamente
dentro do territorio galego:
•
•
•
•

Nat2000 1220: Vexetación perenne de bancos de coidos.
Nat2000 7120: Turbeiras altas degradadas.
Nat2000 8240: Pavimentos calcáreos.
Nat2000 91F0: Bosques mixtos das veigas dos grandes ríos.

2.5.5. Fauna e flora ameazada
A extinción de especies é un fenómeno natural que ocorreu desde o inicio da evolución da vida
no planeta. Con todo, a taxa de desaparición á que se enfrontan actualmente as especies é
cada vez maior, sobre todo a causa das actividades humanas, situación á que non é allea
Galicia.
Co obxecto de pór freo a esta situación, a Directiva Aves (79/409/CEE) [derrogada por
Directiva 2009/147/CE] e a Directiva Hábitats (92/43/CEE), aparte de definir unhas listaxes de
especies para o seu mantemento nun estado de conservación favorable, integran a
conservación de especies nunha rede ecolóxica europea de espazos denominada Natura
2000. Por outra banda establecéronse os Catálogos de especies ameazadas, como
instrumentos que recollen aquelas especies de flora e fauna que presentan algún tipo de
ameaza para a súa supervivencia, e para as que as medidas de protección van máis aló da súa
mera protección en termos xerais e a conservación xenérica de espazos. Deste xeito ditas
medidas concrétanse na elaboración de Plans de xestión adaptados ás necesidades biolóxicas
particulares de cada unha das especies catalogadas.
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En España, o Ministerio competente en materia de medio Ambiente desenvolveu mediante o
Real Decreto 139/2011, de 4 de febreiro, o actual Catálogo Español de Especies Ameazadas
xunto coa Listaxe de Especies Silvestres en Réxime de Protección Especial. No que respecta a
Galicia, a Xunta de Galicia regulou o seu propio catálogo de especies ameazadas mediante o
Decreto 88/2007, do 19 de abril e o Decreto 167/2011, do 4 de agosto, polo que se modifica o
Decreto 88/2007, do 19 de abril, e actualízase devandito catálogo.
A Comunidade Autónoma de Galicia, co obxecto de aplicar medidas específicas de protección
para as especies ameazadas, aprobou mediante a Lei 9/2001, do 21 de agosto, de
conservación da natureza, a creación do Catálogo galego de especies ameazadas. Devandito
catálogo regulouse mediante o Decreto 88/2007, do 19 de abril, e nel establécese o
procedemento de catalogación, descatalogación ou cambio de categoría dunha especie,
previsto para cando exista información científico-técnica que así o aconselle.
Este catálogo está integrado polas especies cuxa protección esixe medidas específicas e que a
devanditos efectos foron clasificadas nalgunha das seguintes categorías:
•
•
•
•

Especies en perigo de extinción.
Especies sensibles á alteración do seu hábitat.
Especies vulnerables.
Especies de interese especial.

Do anteriores grupos de especies presentes en o territorio galego non todas se localizan en
terreos forestais. No entanto, a 1ª revisión do Plan Forestal de Galicia de 1992 terá en
consideración as directrices de conservación e mellora dos hábitats e especies de flora e fauna
silvestres para o establecemento das distintas medidas estratéxicas que, posteriormente,
serán desenvolvidas a un nivel inferior de planificación (plans de ordenación dos recursos
forestais). Así, deberanse ter en consideración os plans de conservación e recuperación de
especies ameazadas en Galicia:
•
•
•

Plan de recuperación do Sapoconcho común (Emys orbicularis L.) en Galicia.
Plan de conservación da Píllara das dunas (Charadrius alexandrinus L.) en Galicia.
Plan de recuperación da Escribenta das canaveiras (Emberiza schoeniclus L. subsp.
lusitanica Steinbacher) en Galicia.
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2.6. Atmosfera e cambio climático
2.6.1. Contaminantes atmosféricos
A atmosfera está formada por unha complexa mestura de compoñentes cuxas proporcións
son constantes (caso de nitróxeno, osíxeno e gases nobres) e variables (dióxido de carbono e a
maioría de contaminantes). É nestes últimos onde as variacións nas súas concentracións
poden dar lugar a fenómenos de contaminación.
Entre os principais contaminantes de tipo químico destacan: o dióxido de xofre (SO2), óxidos
de nitróxeno (NOx), amoníaco (NH3), metano (CH4), monóxido e dióxido de carbono (CO e
CO2), fluoruro de hidróxeno (HF), partículas en suspensión, dióxido de xofre (SO3), acedo
sulfúrico (H2SO4), acedo nítrico (HNO3) ou o ozono (Ou3).
Segundo datos do Informe anual da calidade do aire de Galicia 2014, elaborado pola Consellería
de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (Xunta de Galicia ), vese unha forte tendencia
á baixa nas emisións, por factores varios, algún deles relacionado con cambios tecnolóxicos e
novos procesos máis limpos.
Para analizar a calidade do aire definíronse zonas de comportamento homoxéneo con
respecto á dispersión de contaminantes atmosféricos, co fin de establecer áreas de calidade
do aire equivalente, podendo definir un plano de actuacións específico para cada
zona/aglomeración.
Na seguinte táboa móstrase a superficie que ocupa cada zona segundo os datos do INE de
2014, o número de habitantes e as estacións que se empregan para avaliar a calidade do aire
de cada unha:
Composición das zonas da Rede de Calidade do Aire de Galicia

Fonte: Informe anual dá calidade do aire de Galicia 2014 (Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas
2015)
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Zonas da Rede de Calidade do Aire de Galicia

Fonte: Informe anual dá calidade do aire de Galicia 2014 (Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas
2015)

A modelización é a última das ferramentas que se poden empregar para avaliar a calidade do
aire. De feito, cando unha zona se atopa por baixo do limiar inferior de avaliación, é posible
limitarse ao emprego desta técnica para avaliar a calidade do aire.
Xa que en Galicia existe unha enorme dispersión da poboación e moitos núcleos pequenos,
non é posible avaliar a calidade do aire con medición directa, nin con estacións fixas nin as
unidades móbiles. Tamén hai zonas con orografía de difícil acceso. Si a isto se engade que os
niveis dos contaminantes en case todo o territorio son baixos, temos os motivos polos cales se
considerou importante desenvolver unha ferramenta de modelización da dispersión dos
contaminantes propia.
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Concentración media anual de SO2, obtida coa modelización realizada por Meteogalicia.

Fonte: Informe anual dá calidade do aire de Galicia 2014 (Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas
2015)

Un dos obxectivos principais de toda política ambiental é a mellora da calidade do aire, polos
efectos negativos que a contaminación atmosférica pode producir sobre a saúde humana e
nos ecosistemas.

29

DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN E PRODUCIÓN FORESTAL

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉXICO

2.6.2. Cambio climático
Enténdese por gases de efecto invernadoiro a aqueles que están presentes na atmosfera e
que son responsables da retención de parte da enerxía que recibe a Terra, dando lugar a un
incremento das temperaturas no planeta. Entre os gases de efecto invernadoiro atópanse o
dióxido de carbono (CO2), o metano (CH4), o óxido nitroso (N2Ou) e varios gases fluorados
(HFC, SF6 e PFC).
Segundo datos do Informe emisións GEI en Galicia. Serie 1990-2012 (Consellería de Medio
Ambiente, Territorio e Infraestruturas), en Galicia se observa un aumento de emisión de gases
de efecto invernadoiro nun 6,3% no ano 2012 con respecto ao ano anterior. O nivel de
emisións de GEI na comunidade galega atópase un 6,3% por encima dos valores de 1990.
Retomando o Informe anual dá calidade do aire de Galicia 2014 (Consellería de Medio
Ambiente, Territorio e Infraestruturas), tanto en Galicia como en España, a evolución das
emisións de gases de efecto invernadoiro durante o período 1990-2013 caracterízase por unha
tendencia crecente até 2007, ano a partir do cal dita tendencia invístese. Iso é debido, en boa
parte, aos efectos da crise económica, que propiciou unha caída da demanda e da produción
industrial e enerxética. A partir do ano 2010 no conxunto de España continua a tendencia á
baixa aínda que de forma moi moderada, mentres que en Galicia obsérvase un aumento anual
das emisións de pouca entidade, e en 2013 , vólvese a producir un descenso das emisións
respecto de 2012.
Evolución anual das emisións de CO2 equivalente en Galicia segundo sector, período 1990- 2013

Fonte: Informe anual dá calidade do aire de Galicia 2014 (Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas
2015)

O ano 2013 é o primeiro ano do segundo período de compromiso do Protocolo de Kioto
establecido na emenda de Doha que comprende o período 2013-2020. Aínda que Galicia non
contraeu expresamente ningún acordo vinculante en relación coas súas emisións de gases de
efecto invernadoiro, si que contribúe co obxectivo definido pola Unión Europea de reducir as
súas emisións nun 20% con respecto aos niveis do ano 1990.
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Evolución anual das emisións de CO2 equivalente en Galicia, período 1990- 2013

Fonte: Informe anual calidade do aire de Galicia 2014 (Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas
2015)

As emisións de gases de efecto invernadoiro en Galicia no 2013 situáronse un 3,9% por baixo
do ano 1990.
Evolución emisións GEI en Galicia respecto das emisións GEI ano 2009

Fonte: Informe anual dá calidade do aire de Galicia 2014 (Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas
2015)
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A evolución dos distintos sectores neste período de tempo mostra un comportamento
desigual. Mentres que as emisións das industrias do sector enerxético e as emisións asociadas
aos procesos industriais reducíronse un 29,8 % e un 13,7% respectivamente, o resto de
sectores aumentaron as súas emisións en 2013 en relación cos niveis do ano 1990. O
transporte, a categoría “outros sectores” que engloba, entre outros, o sector residencial e
comercial ou o tratamento e eliminación de residuos aumentaron as súas emisións
respectivamente nun 47,3 %, 42,3% e un 32,1%.
Evolución emisións GEI en Galicia 2013 respecto das emisións GEI ano 2009 por sectores

Fonte: Informe anual dá calidade do aire de Galicia 2014 (Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas
2015)

Un dos piares para a redución do efecto invernadoiro é o fomento da absorción do CO2 e,
neste sentido, os bosques cumpren un papel primordial. No referente a política forestal, o
desenvolvemento da primeira revisión do Plan Forestal vai contemplar un incremento notable
da superficie arbórea, propiciando un importante labor de captura do CO2.
Neste sentido, as actuacións englobadas na primeira revisión do Plan Forestal de Galicia de
1992 deberán ir encamiñadas á prevención de incendios, mellora das condicións sanitarias dos
bosques e sobre todo o incremento dos territorios ocupados por masas forestais arboradas.
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2.7. Chan e auga
2.7.1. Usos do chan
Existe unha abundante produción cartográfica que avalía o uso da terra desde a perspectiva
concreta do momento presente. As follas 1:50.000 do Mapa de Cultivos e Aproveitamentos
publicadas en España durante os anos 1980 reflectían os usos agrario e forestal. En datas máis
recentes os proxectos CORINE Land Cover ou o Sistema de Información sobre Ocupación do
Solo de España (SIOSE) recollen os distintos usos da terra nun sentido amplo.
Estes mapas ofrecen unha imaxe estática deses usos nun momento singular. É unha
información xeográfica destinada fundamentalmente á ordenación do territorio, que atende
ás condicións específicas actuais do uso do chan.
Tendo en conta o mapa de cultivos e aproveitamentos de Galicia a escala 1:50.000, para os
anos 2000-2010, os distintos usos do chan para a comunidade se desagregan nas seguintes
categorías.
Distribución dos usos do chan de Galicia

Uso e Sobrecarga
Auga (masas de auga, balsas,etc..)
Chopo e Álamo
Coníferas
Coníferas asociadas con Eucalipto
Coníferas asociadas con outras frondosas
Cultivos herbáceos en regadío
Eucalipto
Froiteiro asociado con coníferas
Froiteiro asociado con frondosas
Froiteiros en regadío
Froiteiros en secaño
Horta ou cultivos forzados
Improdutivo
Labor en secaño
Matogueira
Matogueira asociada con coníferas
Matogueira asociada con coníferas e frondosas
Matogueira asociada con frondosas
Oliveiral en regadío
Oliveiral en secaño
Outras frondosas
Pasteiro
Pasteiro-Matogueira
Prados naturais
Prados naturais asociados con frondosas
Viñedo en regadío
Viñedo en secaño

Superficie (Ha)
22.716,15
518,40
178.467,17
431.899,66
308.618,50
12.505,87
76.556,59
2,13
5,72
332,96
4.252,58
1.754,17
126.291,50
601.757,46
663.227,16
26.728,55
59.555,72
27.253,08
7,76
3,74
293.778,78
3.047,96
32.220,72
155.377,88
1,57
587,22
19.029,21

Fonte: Mapa de cultivos e aproveitamentos de Galicia, período 2000-2010 (Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural
e Mariño, 2009)

33

DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN E PRODUCIÓN FORESTAL

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉXICO

Distribución dos usos do chan de Galicia

Fonte: Mapa de cultivos e aproveitamentos de Galicia, período 2000-2010 (Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural
e Mariño, 2009)

De acordo á información anterior e tendo en conta os datos proporcionados polo MFE25,
cartografía base empregada polo IFN4, Galicia conta con 2 millóns de ha que teñen natureza
forestal, é dicir, case o 69% do territorio galego é de carácter forestal, tal e como se indicou en
apartados anteriores.
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2.7.2. Erosión
A erosión do chan pode considerarse como un dos principais factores e indicadores da
degradación dos ecosistemas, con importantes implicacións de índole ambiental, social e
económica.
Os procesos erosivos que se producen sobre o chan están causados tanto por fenómenos
naturais como pola acción do home. Os primeiros interveñen lentamente no modelado da
paisaxe, mentres que a erosión antrópica (ou erosión acelerada) ten a súa orixe no uso
inaxeitado dos recursos naturais, con consecuencias negativas de tipo ambiental, económico
e social.
Os factores naturais que máis afectan os procesos erosivos en Galicia son o alto réxime de
choivas e a orografía da rexión. A erosión eólica tamén é unha forma de erosión natural, aínda
que a súa capacidade modificadora é moi inferior.
Entre os factores antrópicos destacan os incendios forestais, que contribúen a reducir a
superficie arbórea e favorecen o fenómeno de escorrega.
Segundo datos do Inventario Nacional de Erosión de Chans 2002 (en diante, INES) do
Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente (2003), en Galicia a superficie de
chan afectada por procesos erosivos é a seguinte, por provincias:
A Coruña

Fonte: INES 2002. Provincia da Coruña (MAGRAMA 2013)
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LUGO

Fonte: INES 2002. Provincia de Lugo (MAGRAMA 2013)

OURENSE

Fonte: INES 2002. Provincia de Ourense (MAGRAMA 2013)

PONTEVEDRA

Fonte: INES 2002. Provincia de Pontevedra (MAGRAMA 2013)
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2.7.3. Auga
Galicia conta cunha extensa rede hidrográfica, apreciándose certas diferenzas entre a
vertente atlántica, con ríos máis longos, destacando o Miño-Sil e a vertente cantábrica, con
ríos curtos e torrenciais.
En canto á xestión dos recursos hídricos, Galicia conta con 47 concas hidrográficas que son
xestionadas por catro organismos diferentes: a Confederación Hidrográfica Miño-Sil, a do
Cantábrico e a do Douro e o Organismo Autónomo “Augas de Galicia”, sendo a primeira e a
última destas as que controlan case a totalidade das concas, coa única excepción das concas
dos ríos Eo e Támega, xestionados polas outras dúas Confederacións mencionadas.
En xeral, a calidade de augas, tanto superficiais, como subterráneas, é boa. Os datos da
Axencia Europea de Medio Ambiente indican, por exemplo, que para a principal conca, a
correspondente ao Miño, o 50% da auga tería unha calidade boa, un 25% razoable e un 25%
pobre.
Os terreos forestais captan a maior parte da precipitación anual, e a vexetación forestal case
sempre constitúe a protección mellor e máis natural dos ríos, pois contribúe a manter a boa
calidade das augas e a estabilizar o seu caudal.
A ordenación dos bosques en todos os seus aspectos exerce unha influencia importante e
continua sobre o réxime das augas de toda unha conca, feito que se debe ter en conta en
calquera planificación forestal.
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2.8. Socioeconomía vinculada ao sector forestal
2.8.1. Introdución
Cun 10% da superficie forestal arborada de España (en torno ao 2,5% do monte arborado da
UE), Galicia produce o 45% da madeira en rolo estatal e un 4,5% da madeira en rolo europea.
Ademais, Galicia xera o 33% da produción nacional de taboleiros, o 43% da madeira de serra, o
35% da pasta de papel e un 8% da industria do moble.
Segundo CONFEMADERA- Galicia (2015), preto de 70.000 propietarios forestais cortaron
madeira en Galicia durante 2014, percibindo 280 millóns de euros; o volume de curtas
realizadas no monte galego ascendeu a 7,5 millóns de m 3, unha cifra similar á de 2012 e
inferior á do ano 2013 (7,8 millóns de m 3).
Analizando o volume de curtas de madeira en Galicia con respecto ao conxunto de España, a
rexión galega ha achegado o 44,5%, o 17,9% e o 68% do volume estatal de madeira de
coníferas, frondosas e Eucalyptus spp., respectivamente, durante o período de 1992- 2013.
A superficie forestal galega xera o 22% do valor produtivo da superficie forestal española, o 7
% do valor recreativo e o 10% do valor ambiental (ICE6). Con datos de 2010 o sector achega o
1,9 % do VAB de Galicia. A importancia da cadea forestal-madeira na economía galega é
superior ao caso español ou europeo.
A produción de madeira, con 7 millóns de metros cúbicos anuais, é a principal achega
económica do subsector forestal, seguido pola fabricación de mobles e de papel. Cunha
estrutura de 600 empresas industriais e comercializadoras e 2.400 autónomos, o subsector
proporciona máis de 25.000 empregos (2,63%), incluíndo produción e transformación (ICC13).
O 70% das empresas aséntase en poboacións de menos de 5.000 habitantes, de tal forma que
se converten en fonte de fixación de poboación no medio rural. Estes datos xustifican o valor
estratéxico do sector forestal galego. No entanto, constátase a persistencia de problemas
estruturais relacionados esencialmente coa distribución e propiedade da superficie forestal e
coa escasa dimensión da industria e a súa orientación fundamental cara á actividade de
primeira transformación.
En canto á estrutura industrial, o 90 % das empresas teñen menos de 10 empregados e o 70%
menos de 2 (ICE9). Por outra banda, a actividade silvícola representa unha cuarta parte da
actividade da cadea en termos de VAB, a industria da madeira o 35%, a de papel o 8% e a
fabricación de mobles unha terceira parte.
Estas cifras apuntan o indubidable potencial económico do sector, que non se esgota nas
actividades apuntadas. A importancia ambiental e patrimonial do monte galego permite
utilizacións alternativas. En particular, unha ampla porcentaxe da superficie forestal é
compatible con usos agrícolas e gandeiros
Os recursos forestais xogan actualmente un papel cada vez máis importante dentro da
economía galega, feito reflectido no propio Plan Forestal de Galicia do ano 1992, onde se
estimaba que o sector forestal representaba algo máis do 4% do produto interior bruto total
da rexión e proporcionaba emprego a preto de 40.000 persoas.
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O Instituto Galego de Estatística (IGE) indica que o sector forestal en Galicia é un piar
estratéxico para a rexión, sendo o peso da industria forestal superior ao da pesca extractiva,
ao do sector téxtil- confección ou ao de transformación da pesca. Segundo datos do IGE para
o ano 2013, en 52 dos 314 municipios galegos, a industria de base forestal representa máis do
30% dos establecementos industriais.
No entanto, e a modo de comparación, en Galicia, do mesmo xeito que en Finlandia, os
recursos forestais representan as dúas terceiras partes do seu territorio; con todo, só o 2,9%
do Produto Interior Bruto (PIB) galego para o ano 2001 procedeu do sector forestal, mentres
que esta cifra case se duplicaba en Finlandia. Neste punto, indicar que o sector forestal galego
chegou a contribuír con case o 6,5% do PIB rexional hai unha década (excluíndo a industria de
2ª transformación).
Sen contabilizar as empresas de aproveitamento forestal, Galicia conta con 1.085 industrias/
empresas de madeira e 904 empresas do moble. En concreto, a industria da serra galega está
constituída por pequenos serradoiros cunha produción media inferior a 10.000 toneladas ao
ano e con menos de 10 empregados por empresa. Un 75% dos serradoiros e o total de
rematantes están situados en zonas rurais, sendo unha do tres primeiras actividades
xeradoras de emprego.
Segundo o documento 10/2015 de traballo do Foro Económico de Galicia titulado O sector
forestal en Galicia: problemática actual e perspectivas futuras (Picos 2015), a facturación
conxunta da industria de transformación da madeira supera os 1.600 millóns de euros anuais
en Galicia, apreciándose unha lixeira melloría na facturación da industria de primeira
transformación desde o 2009, a diferenza da industria de segunda transformación galega, na
que foi diminuíndo progresivamente a facturación desde entón.

2.8.2. Silvicultura e explotación
Esta rama de actividade comprende a produción de madeira, leña, a extracción e recolección
de produtos forestais silvestres non madeireiros e os servizos de apoio á silvicultura e
constitúe o elo sobre o cal asenta a cadea forestal-madeira.
Segundo o IGE (2013), a cadea monte-industria representou ao redor de 2% da economía
galega en termos de Valor Engadido Bruto (VAB) no ano 2010, mentres que termos de
emprego, o peso é do 2,3% do emprego na rexión; si tense en conta o emprego industrial, a
cifra anterior incrementa ao 12,3% (ao redor de 6.000 empregos directos e 28.000 indirectos).
A rama máis importante sería a rama da industria da madeira, que achegaría o 36% do VAB e
o 40% do emprego do complexo produtivo.

2.8.3. Industria da madeira e a cortiza
Esta rama de actividade agrupa actividades de primeira transformación da madeira como a
madeira serrada, a fabricación de taboleiros e chapas e, en menor medida, tamén recolle a
fabricación de produtos máis transformados, como vigas, portas, xanelas e outras estruturas
de madeira para a construción ou envases e embalaxes de madeira.
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En termos de VAB e emprego, a rama da industria da madeira e da cortiza é a rama de maior
importancia dentro da cadea monte- industria en Galicia. Durante o período analizado (20002012), esta rama creceu progresivamente en canto a cociente VAB/ produción, isto é, na
capacidade de crear valor. Ademais, as ramas industriais da cadea forestal-madeira adquiren
importancia se os comparan co resto da industria manufactureira galega; no ano 2010, estas
representaron o 9,9% do VAB da industria manufactureira en Galicia.

2.8.4. Industria do papel
Forman esta rama de actividade os establecementos dedicados á fabricación de pasta
papeleira, papel e produtos de papel transformado
Trata da rama de actividade menos relevante da cadea forestal-madeira polo número de
establecementos presentes en Galicia. Así, existe unha única planta de produción de pasta de
papel en Galicia situada en Pontevedra, unha única empresa que transforma a pasta en papel
situada en Santiago de Compostela e un número maior de empresas que transforman o papel
e o cartón e que se sitúan ao redor dos concellos da Coruña e de Vigo.

2.8.5. Fabricación de mobles
Dentro desta rama de actividade agrúpanse os establecementos que teñen como actividade
principal a fabricación de mobles (sexan ou non de madeira) e produtos afíns.
A rama da fabricación de mobles en Galicia gañou peso dentro da cadea monte- industria en
termos de VAB, diminuíndo, con todo, en canto a emprego refírese; por tanto, a
produtividade incrementou. Esta desigual evolución da produción e do emprego é indicativo
do proceso de transformación desta rama en Galicia, que tiña un marcado carácter artesanal
(Picos 2015).
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3. Obxectivos da planificación
A Revisión do Plan Forestal de Galicia persegue os obxectivos que permitan integrar a política
forestal galega tanto no marco da política forestal estatal, de acordo cos citados instrumentos
fundamentais que a articulan (Lei Básica de Montes do Estado Español, Estratexia e Plan
Forestal Español) como da Unión Europea de acordo fundamentalmente coa súa nova
Estratexia Forestal e cos Programas de Desenvolvemento Rural, entre outros programas e
estratexias comunitarias, así como no marco dos mencionados referentes e acordos
contraídos no ámbito internacional referido ao resto de Europa e do mundo.
Así a nivel do continente europeo, a nova política forestal galega debe deseñarse conforme
aos compromisos subscritos polo Estado Español e por outros 45 países europeos, incluída a
propia Unión Europea, para o cumprimento dos mandatos, decisións, declaracións e
resolucións que establecen directrices, criterios e indicadores paneuropeos de xestión forestal
sustentable comúns para os países de Europa.
Respecto ao ámbito internacional a nivel mundial, a Revisión do Plan Forestal de Galicia 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.
En cumprimento de tales obxectivos a revisión do PFG orientarase á revalorización, eficiencia
e produtividade do monte e os recursos forestais, ao desenvolvemento socioeconómico
sustentable do sector forestal galego no contexto de emprego e economía verde baixa en
carbono (bioeconomía), sen prexuízo da prestación dos servizos ambientais e sociais.
En cumprimento dos compromisos, requirimentos, recomendacións e referentes de política
forestal sustentable no ámbito internacional e nacional, adaptados ás propias circunstancias,
necesidades e problemas que acontecen ao redor dos montes e o sector forestal galego,
considéranse os seguintes obxectivos xerais da política forestal galega:
 Harmonizar e equilibrar as múltiples funcións, servizos e beneficios dos sistemas
forestais de Galicia para a satisfacción das diversas demandas ambientais, económicas e
sociais, de acordo co principio universal de sustentabilidade, biodiversidade e
multifuncionalidade. Integrar a ordenación e xestión forestal sustentable na conservación
activa dos montes, especialmente en espazos forestais protexidos.
 Proporcionar o marco territorial, sectorial e estrutural ao redor dos montes galegos
necesario para conseguir unha actividade forestal competitiva acorde coa súa
potencialidade e facilitar procesos viables dentro dos novos modelos de economía e
emprego verde (“bioeconomía” baixa en carbono) e consumo responsable (“economía
circular), que permitan harmonizar o valor ambiental e socioeconómico dos montes de
Galicia.
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 Crear o escenario normativo, administrativo e financeiro propicio para xerar
oportunidades de actividade económica e emprego no monte e o sector forestal galego
de modo que permitan emprender iniciativas empresariais innovadoras e contribuír a paliar
a actual crise económica, social e ambiental, particularmente no medio rural.
 Procurar un desenvolvemento socioeconómico sustentable, intelixente e estable no
medio rural, de modo que a política forestal permita contribuír tanto ao
desenvolvemento rural sustentable, como á conservación e protección do medio
ambiente e a mellora da calidade de vida.
 Incorporar a programación da política forestal galega adaptada ao novo período de
financiamento FEADER-FEDER da Unión Europea, establecendo iniciativas e medidas de
fomento para a mellora da mobilidade, produtividade, competitividade e rendibilidade dos
recursos forestais, a dinamización socioeconómica do monte e o sector forestal galego,
en particular dentro do marco da aplicación do novo Programa de Desenvolvemento Rural
(PDR) en Galicia para o período 2014-2020.
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4. Alcance e contido do Plan e as súas
alternativas razoables, técnica
técnica e
ambientalmente
ambientalmente viables
4.1. Antecedentes
Con data do 23 de xuño de 2016 publícase no Diario Oficial de Galicia 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 inicio do procedemento da elaboración
da primeira revisión do Plan forestal de Galicia.
Devandito acordo responde á necesidade de analizar o cumprimento do Plan Forestal de
Galicia do ano 1992 e do seu modelo de monte asociado para proceder á súa adecuación ás
novas circunstancias, demandas e tendencias emerxentes en materia de montes en particular
e do medio natural en xeral, a nivel internacional, nacional e autonómico, todo iso como
resposta normativa ao cumprimento da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia.
O artigo 71 de Lei 7/2012 establece que a planificación forestal da Comunidade Autónoma de
Galicia atenderá ao seu Plan Forestal e aos Plans de Ordenación dos Recursos Forestais dos
dezanove distritos forestais (artigo 71 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia). Polo
tanto, o Plan Forestal de Galicia 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
instrumentos de seguimento e avaliación necesarios para o seu cumprimento (artigo 72 da Lei
7/2012).
O Plan Forestal de Galicia terá carácter vinculante en materia forestal e determinará o marco
no que se elaborarán os plans de ordenación dos recursos forestais, sendo indicativo para a
elaboración dos instrumentos de ordenación e xestión forestal, así como a definición das liñas
de actuación das distintas administracións públicas no ámbito da Lei 7/2012 (artigo 73 da
citada lei autonómica). Noutras palabras trátase dun documento técnico administrativo cuxas
determinacións e disposicións, sen prexuízo do seu posterior desenvolvemento normativo,
considéranse directrices que xeran un marco de recomendacións que deberán informar as
iniciativas reguladoras e a xestión forestal e que aínda sen ter efectos xurídicos
determinantes, si constitúen referencia para a administración e para os particulares.
Por tanto, a finalidade do novo Plan Forestal de Galicia, unha vez revisado o anterior para a
súa actualización de acordo coas circunstancias e necesidades actuais, coas demandas e
tendencias emerxentes, a nivel internacional, nacional e rexional (“pensar globalmente para
actuar localmente”) é precisamente tratar de configurar una política forestal galega acorde
cos tempos, como instrumento de planificación estratéxica para o seu deseño e execución,
proporcionando as vías e os medios para liquidalas, aproveitando as oportunidades que se
presentan para alcanzar os retos de futuro propostos para iso.
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En definitiva, o Plan Forestal de Galicia fundaméntase na importancia de xestionar, conservar
e fomentar activamente os recursos forestais da comunidade e, con iso, os bens e servizos
naturais (e ambientais) que ofrecen á sociedade a través dunha xestión forestal sustentable.
Actualmente, estes esforzos toman maior relevancia fronte aos retos que impón a adaptación
ao cambio climático e o seu mitigación, onde os ecosistemas forestais xogan un papel crave
e onde é determinante a súa regulación, promoción e apoio tanto institucional como social.

4.2. Alternativas
4.2.1. Introdución
A lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental, establece no seu artigo 18 que dentro
do procedemento substantivo de adopción ou aprobación dun plan ou programa, o promotor
(Consellería do Medio Rural, Xunta de Galicia) presentará unha solicitude de inicio da
avaliación ambiental estratéxica ordinaria, acompañada do borrador do plan ou programa e
dun documento inicial estratéxico que debe identificar, describir e avaliar unhas alternativas
razoables, técnica e ambientalmente viables, incluída o alternativa cero, que teñan en conta
os obxectivos e o ámbito territorial de aplicación do plan ou programa. Todo iso en aras dun
desenvolvemento forestal máis sustentable, acorde ás políticas globais de protección
ambiental socioeconómicamente viable e afín á identidade territorial de Galicia.
Co obxectivo de dar cumprimento ao anterior, inclúese a continuación un resumo das
alternativas previstas á revisión do Plan Forestal de Galicia do ano 1992, xunto cunha análise
descritiva da súa adopción e avaliación.

4.2.2. Alternativa cero
O alternativa cero retrata un escenario forestal desfasado con respecto á nova dirección das
políticas forestais e do medio ambiente natural a nivel internacional, europeo e nacional, isto
é, a proxección da situación actual ao amparo do Plan Forestal de Galicia do ano 1992. A nova
realidade da cadea monte-industria en Galicia non encaixa con a vella estrutura do modelo
de monte proxectado no Plan Forestal de Galicia do ano 1992. Actualmente o monte
proporciona innumerables recursos e servizos que non foron valorados no seu día no Plan
Forestal de Galicia de 1992, sendo primordial incentivar a súa conservación e fomento de
forma análoga aos principios reitores das actuais políticas internacionais e nacionais sobre
xestión forestal e do medio natural.
O actual monte de Galicia é froito do continuo abandono das principais actividades do seu
medio rural desde principios- mediados do século pasado (agricultura e gandaría), dando paso
progresivamente aos sistemas forestais, tanto produtivos como non-produtivos, que o
constitúen a día de hoxe. O actual monte galego non ten a súa orixe nunha aposta decidida
pola actividade forestal, xorde da continua descapitalización de antigas terras destinadas ao
cultivo agrogandeiro que pasan a configurarse, nun prazo menor de tempo, en terreos
forestais produtivos que complementan economicamente a numerosas familias da rexión e
que conforman a base de desenvolvemento dun sector industrial clave na comunidade.
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Nun prazo de tempo relativamente curto, a lenta formación dos nosos recursos forestais
adquire relevancia social, económica e ambiental propia de toda actividade empresarial,
asemellándose á existente noutros países de ampla traxectoria na materia. Sen embargo, o
alicerce desta actividade en Galicia non se asenta, como nestes mesmos países, en terreos
forestais consolidados pertencentes a xestores forestais implicados, na súa maioría, cos
recursos forestais e naturais (a súa ordenación e planificación).
En definitiva , tal e como cita a exposición de motivos da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes
de Galicia:
“A configuración do monte galego estivo en continuo proceso de cambio desde comezos do século
pasado. Co devir histórico, a realidade dos nosos montes variou moito; desde unha relativamente
escasa importancia da superficie arbórea e unha gran porción do monte dedicada a
aproveitamentos gandeiros e mesmo cultivos agrícolas, a un monte como o actual, onde os
terreos volveron a ter un uso forestal prioritario, até alcanzar as dúas terceiras partes da
superficie da Comunidade Autónoma, con fortes incrementos da superficie arboredo, e onde a
madeira configúrase como un recurso endóxeno de primeira magnitude”.
A pesar da existencia dun corpo lexislativo e programático que avoga pola promoción dun
desenvolvemento rural sustentable, onde se establece o papel de fundamental dos bosques e
o medio natural, así como tamén de abundantes liñas de traballo e axudas na materia
(multifuncionalidade dos bosques, xestión forestal sustentable, silvicultura, etc.), é un feito
constatable que o medio forestal cambiou e as circunstancias nas que se xestiona o monte
tamén; por tanto, é necesario modificar o marco director que organiza e ordena os recursos
forestais de Galicia e adaptalo ás funcións sociais e ambientais que se lles atribúen e
acrecéntanse progresivamente.
O escenario cero de partida é continuar cos instrumentos de execución reflectidos no Plan
Forestal de Galicia do ano 1992 que, tras máis de vinte anos de andaina, deixaron de axustarse
á actual conxuntura político-social con respecto aos recursos forestais. Con este escenario
partimos dun monte escasamente capitalizado, propiedade de titulares cada vez menos
motivados e, en numerosos casos, desbordados pola burocracia administrativa e pola
terxiversación informativa, e partimos ademais dunha industria avogada á estanqueidade e a
falta de innovación por non dispor dun capital territorial parello.
Este resumo da actual situación dos recursos forestais e naturais de Galicia plasmouse,
reiteradamente, en todas as propostas acordadas polo Grupo de Traballo para a revisión do
Plan Forestal de Galicia do ano 1992 na elaboración das directrices para acadar o modelo
futuro de monte na comunidade, tal e como se indica a continuación.
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4.2.3. Alternativa un
Tal e como indica o apartado 5 do artigo 72 da Lei 72/2012, a revisión do Plan Forestal de
Galicia partirá da consulta aos actores implicados na política forestal da rexión no marco dun
traballo colectivo e consensuado baseado na comunicación, transparencia e participación
social. Neste sentido, a revisión do Plan Forestal de Galicia do ano 1992 concibiuse, clara e
fielmente, co obxectivo de outorgar un papel protagonista á participación pública para
analizar e pór en marcha un plan sustentable e coherente á realidade socioeconómica e
ambiental de Galicia.
A construción, progresiva e participativa, da estratexia de revisión do Plan Forestal de Galicia de
1992 por parte da Dirección Xeral de Ordenación e Produción Forestal da Consellería do
Medio Rural comezou no ano 2014 no seo do Consello Forestal de Galicia, entendendo a
necesidade de reorientar devandito instrumento cara ás novas políticas forestais e ambientais
centradas no desenvolvemento sustentable.
O obxectivo primordial da revisión do Plan fundamentouse na participación social para o
consenso nos obxectivos, as liñas de actuación e os resultados de aplicación do novo Plan
Forestal de Galicia por parte dos actores implicados.
Desde o seu nacemento e en todas as súas fases de elaboración, a revisión do Plan incorporou
un diálogo continuo, aberto e transparente cos distintos órganos administrativos, asociacións
vinculadas co sector e o medio natural, propietarios e industriais forestais, colexios
profesionais e universidades, entre outros, para comprender os seus obxectivos, intereses e
necesidades e poder deseñar conxuntamente as posibilidades e potencialidades reais da
cadea monte- industria en Galicia.
Polo tanto, a presente revisión do Plan Forestal de Galicia de 1992 nace desde a análise
escrupulosa, demostrable desde o seu coñecemento e experiencia, do sector forestal da
rexión por parte dos seus diversos e múltiples actores, directos e indirectos, co obxectivo de
expor as debilidades e ameazas e aproveitar as fortalezas e oportunidades que é necesario
abordar no deseño dun plan específico para este sector na comunidade.
Os distintos axentes implicados no sector forestal deseñaron conxunta e detalladamente as
liñas directrices para acadar un modelo de monte socialmente consensuado,
economicamente atractivo e ambientalmente sustentable para Galicia que, á súa vez,
articulásense en grandes eixos estratéxicos, todo iso como engrenaxes para o armazón do novo
Plan Forestal de Galicia, isto é, a futura política forestal da rexión. En definitiva, pártese de:





Un enfoque integrado do monte (económico, social e ambiental)
Un protagonismo absoluto dos axentes vinculados (directa e indirectamente)
Un proceso transparente e participativo de revisión
Unha toma consensuada de decisións.
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A ferramenta de participación activa establecida foi a elaboración de enquisas detalladas (en
profundidade) para solicitar a máxima información dos axentes do sector, principalmente
sobre percepcións e valoracións, como axentes transmisores da mesma e redactores das
directrices para a revisión do plan, directrices que se acompañan como anexo do borrador do
Plan. Posteriormente, analizáronse cuantitativamente as respostas destas enquisas para
recoller a opinión dos actores na súa globalidade, esbozando así, as principais preocupacións
do sector con respecto aos montes e os sistemas naturais, resultado das respostas recollidas
no cuestionario.
Atendendo aos principais puntos acordados polo sector, as directrices englobaron un total de
dezanove áreas temáticas agrupadas en tres grandes bloques de traballo, cuxa análise
detallada se inclúe no borrador do Plan:
Bloque I
AT1. Análise do grao de cumprimento do Plan Forestal de Galicia 1992
AT2. Superficie forestal en Galicia e formacións arboradas 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
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AT17. A cadea monte industria e o emprego forestal
AT18. Cambios estruturais cara á bioeconomía ou economía hipocarbónica
AT19. Marco normativo: representatividade sectorial.
Polo tanto, as directrices para a revisión do Plan Forestal de Galicia do ano 1992 emanan
dos resultados da enquisa aos actores implicados e a análise posterior dos mesmos, con un
nivel de consenso moi alto para:



Acurtar distancias e construír un diagnóstico e prognóstico consensuado polos
axentes implicados
Esbozar e deseñar as liñas básicas e primordiais de actuación para a futura política
forestal de Galicia.

Ditas directrices fundamentáronse nos principios reitores da Comunicación da Comisión ao
Parlamento Europeo, o Consello, o Comité Económico e Social Europeo e o Comité das
Rexións sobre unha nova estratexia da UE en favor dos bosques e do sector forestal,
adoptada o 20 de setembro de 2013 (COM (2013) 659):





Xestión sustentable dos bosques e papel multifuncional dos mesmos, de xeito que
poidan prestar múltiples bens e servizos de maneira equilibrada e garántase ao
mesmo tempo a súa protección.
Utilización eficiente dos recursos, optimización da contribución dos bosques e do
sector forestal ao desenvolvemento rural, o crecemento e a creación de emprego.
Responsabilidade global fronte aos bosques, fomento dunha produción e consumo
sustentables dos produtos forestais.

Polo tanto, as directrices foron elaboradas de acordo aos principios da iniciativa de alto nivel
político Forest Europe (Conferencia Ministerial sobre Protección de Bosques de Europa), iniciada
en 1990 como plataforma para o diálogo e a cooperación sobre cuestións forestais na rexión
paneuropea para os estados asinantes, a Comunidade Europea e os países e organizacións
observadores, así como para os observadores internacionais relacionados cos bosques.
Outras consideracións plasmadas nas directrices atendendo ao principio de coherencia con
outras políticas nacionais e internacionais vinculadas co sector:





Plan de acción da UE para os bosques. Comunicación da Comisión ao Consello e ao
Parlamento Europeo (COM(2006)302), adoptada o 15 de xuño de 2006.
Limitar o quecemento mundial a 2ºC: medidas necesarias ata 2020 e despois.
Comunicación da Comisión ao Parlamento Europeo, ao Consello, ao Comité
Económico e Social Europeo e ao Comité das Rexións (COM (2007) 2), adoptada o 10
de xaneiro de 2007.
Libro branco. Adaptación ao cambio climático: cara a un novo marco europeo de
actuación. Comunicación da Comisión ao Parlamento Europeo, ao Consello, ao
Comité Económico e Social Europeo e ao Comité das Rexións (COM (2009) 147),
adoptada o 1 de abril de 2009.
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Unha Europa que utilice eficazmente os recursos- Iniciativa emblemática con
arranxo á Estratexia Europa 2020. Comunicación da Comisión ao Parlamento
Europeo, ao Consello, ao Comité Económico e Social Europeo e ao Comité das
Rexións (COM (2011) 21), adoptada o 26 de xaneiro de 2011.
Estratexia da UE sobre a biodiversidade ata 2020: o noso seguro de vida e capital
natural. Comunicación da Comisión ao Parlamento Europeo, ao Consello, ao Comité
Económico e Social Europeo e ao Comité das Rexións (COM (2011) 244), adoptada o 3
de maio de 2011.
A innovación ao servizo do crecemento sustentable: unha bioeconomía para
Europa. Comunicación da Comisión ao Parlamento Europeo, ao Consello, ao Comité
Económico e Social Europeo e ao Comité das Rexións (COM (2012) 60), adoptada o 13
de febreiro de 2012.

Así, as directrices oriéntanse cara un modelo de sector forestal integrado no marco do
desenvolvemento rural sustentable de acordo aos novos compromisos en materia de
biodiversidade, servizos ambientais, cambio climático e economía verde baixa en
carbono.
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5. O desenvolvemento previsible do
plan ou programa
De conformidade co disposto no apartado 1 do artigo 72 da referida lei de montes galega: “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
para o deseño e execución da política forestal galega: trátase dun plan director que debe
establecer os obxectivos, modelos, directrices, medidas e accións configurados conforme aos
eixos de intervención, instrumentos de execución e programas de actuación que se
consideran necesarios para o seu desenvolvemento e aplicación en cumprimento dos seus
fins.

Dentro da revisión do Plan, inclúese o deseño dun modelo de gobernanza para o exercicio
dunha política forestal sustentable mediante o:
•

Establecemento dun axeitado marco normativo, administrativo e
orzamentario que procure os compromisos necesarios para a consecución dos
seus fins.

50

DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN E PRODUCIÓN FORESTAL

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉXICO

•

•
•
•
•
•

Desenvolvemento de procedementos modelos e referentes normativos,
facultativos, técnicos e instrumentais para o exercicio da ordenación e xestión
sustentable dos espazos e recursos forestais que garantan o control de
calidade mediante sistemas de verificación e certificación forestal.
Desenvolvemento territorial do Plan Forestal de Galicia mediante Plans de
Ordenación dos Recursos Forestais (PORF) para o ámbito dos distritos.
Seguimento e avaliación do plan para o control da súa execución e facilitar a
súa adecuación ás circunstancias, a súa modificación ou revisión.
Incremento dos montes obxecto de xestión pública, fomento das agrupacións
forestais e desenvolvemento de Sociedades de Fomento.
Deseño dunha estratexia de información e estatísticas forestais. Asesoría e
apoio técnico á propiedade “Catastro Forestal”.
Desenvolvemento territorial do PFG mediante PORF de Distrito.

Deberase garantir a prestación de servizos ambientais e sociais dos montes galegos: a súa
contribución a protección do medio ambiente e a mellora da calidade de vida, mediante:
•
•

•

A conservación da biodiversidade, do patrimonio natural e a paisaxe forestal galega.
A adaptación dos bosques galegos ás previsións de cambio climático reforzando o seu
papel como sumidoiros de carbono e o da biomasa forestal como fonte de enerxía
renovable alternativa aos combustibles fósiles.
Uso social e recreativo do monte galego: uso e goce da natureza.

O establecemento de sistemas de seguridade e prevención eficientes que garantan a
protección dos montes contra riscos ambientais, antrópicos ou naturais de modo que eviten
procesos erosivos, inundacións, incendios, pragas e enfermidades forestais.
A mellora da competitividade, rendibilidade e produtividade dos recursos forestais para
favorecer a súa mobilización: dinamización e reactivación socioeconómica do sector forestal
galego como sector estratéxico rexional, xerando actividades económicas e emprego para
mellorar a súa contribución ao desenvolvemento socioeconómico do medio rural, mediante a
implantación dun modelo de economía verde baixa en carbono (“bioeconomía”), incentivando
o emprendemento empresarial e o desenvolvemento da tecnoloxía e innovación.
Fomento do coñecemento e a relevancia social do sector forestal mediante o establecemento
dunha renovada cultura forestal que fomente o asociacionismo e a conectividade do sector, a
través da sensibilización e a difusión social, de maneira que se procure unha información
periódica do panorama forestal balear accesible aos cidadáns, así como unha adecuada
estratexia de divulgación e comunicación, de educación e extensión forestal próxima ao
medio rural.
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6. Os potenciais efectos
efectos ambientais
Un dos obxectivos da primeira revisión do Plan Forestal de Galicia de 1992 é a súa adaptación
aos criterios de sustentabilidade derivados do actual contexto autonómico, nacional e
internacional en materia de política forestal, de conservación da natureza e de mitigación e
adaptación ao cambio climático.
A nivel internacional, a presente revisión adoptará as recomendacións sobre medio ambiente
e desenvolvemento sustentable que emanan de acordos como a Conferencia das nacións
unidas sobre o medio ambiente e o desenvolvemento de Río de Janeiro (1992) e as
Declaracións das conferencias ministeriais da protección dos bosques (Estrasburgo, 1990;
Helsinqui, 1993; Lisboa, 1998; Viena, 2003, Varsovia 2007, Oslo 2011 e Madrid 2015).
En liña con iso a nivel nacional, a Lei 43/2003, do 21 de novembro, de montes, modificada pola
Lei 21/2015, do 20 de xullo, pola que se modifica a Lei 43/2003, do 21 de novembro, de montes,
ten por obxectivo mellorar a xestión para contribuír á conservación da biodiversidade, a
prevención dos incendios forestais, a loita contra o cambio climático, e o aproveitamento
económico dos montes. Ademais da normativa estatal básica de aplicación, a Lei 7/2012, do 28
de xuño, de montes de Galicia, inclúe entre os seus obxectivos a conservación, protección e
restauración dos ecosistemas forestais e da biodiversidade, en consonancia coas directrices
internacionais e nacionais.
Por todo iso, é de esperar que a primeira revisión do Plan Forestal de Galicia de 1992, no seu
conxunto, teña efectos positivos sobre o medio socioeconómico, paisaxe e o medio ambiente
en xeral, contribuíndo tamén a paliar os efectos relativos ao cambio climático.
A continuación descríbense os efectos previsibles derivados do desenvolvemento da primeira
revisión do Plan Forestal de Galicia de 1992 sobre as diferentes variables susceptibles de ser
afectadas.

6.1. Medio natural e biodiversidade
Dentro da estrutura programática da primeira revisión do Plan Forestal de Galicia de 1992
contémplanse programas, subprogramas, liñas de acción e medidas que terán como
obxectivo a conservación e protección do medio natural e forestal.
As actuacións da planificación que supoñan o manexo directo da vexetación atenderán
aquelas directrices que aseguren que ditas actividades se encamiñen á conservación e mellora
das masas existentes, así como a creación de novas formacións que enriquezan a medio
natural, todo iso baixo o principio reitor de impulsar a economía verde ou bioeconomía en
Galicia (economía hipocarbónica para adaptación e mitigación do cambio climático).
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Ademais, articularanse liñas de actuación específicas que teñan como obxectivo protexer a
vexetación fronte a riscos e ameazas, como incendios forestais, pragas e enfermidades ou
outros axentes nocivos, entre outros. Do mesmo xeito, as actuacións do Plan potenciarán a
restauración hidrolóxico-forestal (conservación, defensa e recuperación da estabilidade e
fertilización do chan, a regulación de escorregas, consolidación de canles e ladeiras ...), a
prestación de servizos forestais (servizos ambientais ou servizos ecosistémicos) e a custodia do
territorio.
O Plan promoverá liñas de traballo estreitamente vinculadas cos criterios e indicadores de
Xestión Forestal Sustentable (en diante, GFS) internacionalmente recoñecidos, aplicando
para iso os principios de sustentabilidade e multifuncionalidade dos recursos forestais.
En resumo, e de forma xeneralizada, as actuacións planificadas na primeira revisión do Plan
Forestal de Galicia de 1992 terán un efecto positivo na loita contra o cambio climático, a
defensa contra a erosión, incendios e inundacións, a conservación da biodiversidade dos
bosques e a paisaxe, a creación de emprego, e a mellora ambiental dos montes para
actividades de lecer e turismo rural.

6.2. Atmosfera e cambio climático
Os efectos ambientais provocados polo Plan sobre o clima serán positivos porque as liñas
deseñadas versan na diminución dos efectos negativos do cambio climático, apoiando a
xestión sustentable do monte como sumidoiro de CO2. Así, para a consecución deste
obxectivo contémplase a programación de actuacións encamiñadas a manter, mellorar e /ou
aumentar as superficies ocupadas por especies arbóreas en zonas forestais de Galicia, co que
se conseguirá aumentar o efecto sumidoiro de CO2 que exercen e, polo tanto, influíndo
positivamente sobre o cambio climático. Ademais, co deseño de actuacións encamiñadas á
protección das masas forestais fronte a incendios forestais ou outros desastres (e actividades)
que impliquen a redución da cuberta arbórea (silvicultura e xestión adaptativa ao cambio
climático), reducirase a incidencia destes sinistros sobre os montes e, consecuentemente,
diminuirá a emisión de CO2 con motivo da combustión ou mellorará a súa captación polos
sistemas forestais.
Do mesmo xeito, ao potenciar a produción e emprego de biomasa forestal, así como fomentar
o uso doutros produtos naturais de carácter forestal (bioeconomía ou economía hipocarbónica),
reducirase o consumo de combustibles fósiles, reducíndose tamén a emisión á atmosfera de
CO2 que desta maneira quedaría retido nas reservas. O impacto sobre o clima prevese por
tanto positivo, non detectándose actuacións que puidesen resultar prexudiciais. Doutra
banda, calquera das actuacións contempladas na adecuación que impliquen manexo de
vexetación van producir en maior ou menor medida impactos sobre este factor.
As formacións forestais, á vez que sumidoiros de CO2, son unha importante fonte de osíxeno.
Esta emisión de osíxeno á atmosfera mellora a calidade do aire, polo que as actuacións
encamiñadas á protección e mellora das formacións forestais terán unhas repercusións
positivas sobre a atmosfera; do mesmo xeito que no caso anterior, todas as actuacións que
impliquen manexo da vexetación van influír no balance de emisión de osíxeno.
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6.3. Chan e auga
O control da erosión e desertificación e a restauración dos ecosistemas naturais degradados, en
aras á protección dos recursos hídricos, os chans e a cuberta vexetal vai ser unha actuación a
ter en conta no Plan. Neste sentido, baixo as premisas dunha adecuada asignación de usos do
chan e de loita contra a erosión e a desertificación, e considerando que gran parte das liñas de
actuación contempladas teñen incidencia directa sobre este recurso, os efectos previsibles
sobre o chan serán positivos.
Unha xestión activa encamiñada a mellorar a cuberta vexetal executando proxectos de
restauración en montes públicos e incentivando a súa execución en montes privados
completada cunha política de control de cambios de uso do chan e control de actuacións
forestais mediante trámites administrativos de autorización das mesmas contribúe á
protección de recursos naturais como o chan.
De forma particular, se estudamos a contaminación de masas de auga superficiais e
subterráneas ligadas á actividade forestal pódense producir efectos negativos debido á
sedimentación provocada polos traballos e obras forestais, aos efectos da curta rasa sobre as
características químicas e sobre a temperatura da auga, aos efectos problemáticos dos
praguicidas e outras sustancias tóxicas e á forma en que deben empregarse, á eliminación de
refugallos nos bosques e a algúns dos efectos dos camiños e das estradas sobre os ríos das
concas forestais.

6.4. Paisaxe e patrimonio cultural
A vexetación, tras o relevo, é o elemento máis importante da paisaxe, o que resulta indicativo
da importancia que calquera actuación que afecte a este elemento pode ter dende un punto
de vista paisaxístico. En atención á planificación obxecto de avaliación pódese afirmar que
como resultado da súa execución, os impactos produciranse principalmente nas áreas
paisaxísticas asociadas ás categorías relacionadas con usos forestais. En todo caso, o Plan
establecerá as directrices para que a planificación a desenvolver teña como efecto diversificar
as áreas paisaxísticas e que se establezan directrices directas respecto diso da pluralidade de
especies nas restauracións.
Respecto ao tipo de impactos previsibles, na maioría dos casos, o Plan promoverá actuacións
de enriquecemento da paisaxe, aínda que é necesario citar posibles impactos negativos,
como a simplificación da paisaxe, derivados das reforestacións con fins produtivos ou da
incorporación de elementos que poidan diminuír a calidade paisaxística, como a dotación de
novos equipamentos de uso público (vías de saca, camiños forestais, reestruturación da
propiedade…) ou o impulso á creación de industrias de produción de bioenerxía, entre outros.
No entanto, existen instrumentos e mecanismos legais que evitarán ou minimizarán estes
impactos negativos para cada caso concreto e, na propia adecuación, deberanse contemplar
directrices para a súa prevención.
Do mesmo xeito, deberase ter en conta o patrimonio cultural para minimizar na medida do
posible calquera efecto negativo das actuacións que favoreza o Plan sobre os elementos
culturais a protexer.
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6.5. Medio socioeconómico
As directrices e criterios orientadores da estratexia forestal rexional (primeira revisión do Plan
Forestal de Galicia de 1992) estarán dirixidos a impulsar un desenvolvemento
socioeconómico sustentable do medio rural galego, fomentando a xeración de emprego e de
tecido empresarial baseado nos recursos forestais autonómicos e o fomento da súa
comercialización (economía e emprego verde).
A previsión é potenciar as múltiples funcións que cumpren as formacións forestais e que esta
potenciación teña unha repercusión directa sobre a calidade de vida das poboacións rurais e a
súa fixación no territorio, tanto desde un punto de vista socioeconómico como ambiental. En
canto ás poboacións urbanas, a execución da planificación prevista tamén terá efectos
positivos, sempre que serán tamén receptores dos beneficios ambientais derivados da
planificación estratéxica dos recursos forestais e/ou naturais.
Como efectos positivos previsibles e directos sobre factores como o clima, a atmosfera ou a
auga, cítanse o fomento da función recreativa e cultural dos espazos forestais, a
diversificación da paisaxe rural (función estética), mantemento dos ciclos bioxeoquímicos
(calidade do aire), provisión de espazos naturais para a fauna e flora silvestres (ecosistemas
forestais) o amortecemento de perturbacións naturais (clima), mellora da regulación hídrica
(dispoñibilidade de auga en cantidade e calidade) ou suxeición do chan e regulación de
nutrintes (formación e mellora de chan produtivo e protector), entre outros.
Entre os obxectivos da Revisión do Plan Forestal de Galicia atópase a promoción do goce
social, recreativo e cultural do monte. Promóvense e incentívanse medidas encamiñadas ao
contacto, coñecemento e goce da natureza por parte de toda a sociedade. Nesta liña, con
obxecto de garantir a conservación, protección, restauración, fomento e aproveitamento dos
montes na rexión, promovendo o uso ordenado e a xestión sustentable dos seus recursos,
promoverase o deslinde de montes catalogados de utilidade pública.
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7. As incidencias previsibles
previsibles sobre os
plans
sectoriais
e
territoriais
concorrentes
A Lei 10/1995, do 23 de novembro, de ordenación do territorio de Galicia establece os obxectivos
fundamentais e os instrumentos necesarios para a coordinación da política territorial e a
ordenación do espazo da Comunidade Autónoma de Galicia. Baixo a anterior premisa, esta lei
pretende a utilización racional do territorio galego e a protección do medio natural,
mellorando a calidade de vida e contribuíndo ao equilibrio territorial en Galicia.
Para o cumprimento dos seus obxectivos, a Lei 10/1995 regula diferentes instrumentos de
ordenación do territorio, o seu contido e relación de interdependencia, así como as canles de
procedemento para a súa elaboración e réxime de vixencia, modificación e revisión. Estes
instrumentos de ordenación territorial de Galicia son:
•

Directrices de Ordenación do Territorio (DOT)

•

Plans Territoriais Integrados (PTI)

•

Programas Coordinados de Actuación (PCA)

•

Plans e Proxectos Sectoriais de Incidencia Supramunicipal (PS)

•

Plans de Ordenación do Medio Físico (POMF).

Este catálogo de figuras configura un marco territorial global e flexible para Galicia que dá
cabida a actuacións integradas ou de carácter sectorial, sen excluír a posibilidade de arbitrar
solucións puntuais onde sexa preciso. Ademais as distintas administracións sectoriais, no
exercicio das súas competencias, poderán expor programas ou estratexias que, no que se
refiran ou teñan incidencia sobre o territorio, deberán ser orientadas en congruencia coas
determinacións das DOT, coa finalidade de acadar un desenvolvemento integrado e
coherente do territorio galego.
Atendendo ao punto 2 do artigo 72 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, o Plan
Forestal de Galicia é un instrumento básico de planificación forestal e terá a consideración
de programa coordinado de actuación, ao amparo do disposto nos artigos 16 e seguintes da
Lei 10/1995. O artigo 19 da lei galega de ordenación do territorio establece que os programas
coordinados de actuación constituirán o marco de referencia para a actuación das
administracións e organismos públicos aos que corresponda a execución e xestión das obras e
actuacións incluídas nos mesmos. Atendendo ao artigo 20 da Lei 10/1995 cita que estes
programas non poderán modificar directamente as determinacións das figuras de plan xeral
reguladas na lexislación urbanística nin dos plans de ordenación do medio físico regulados na
lei de ordenación do territorio de Galicia.
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Polo tanto, as actuacións proxectadas na primeira revisión do Plan Forestal de Galicia de 1992,
como marco básico da futura política forestal galega que establece as directrices e programas
da planificación forestal de Galicia, non prevalecerá sobre ningún instrumento de ordenación
territorial co que poida ser concorrente (ordenación urbana, de os recursos naturais ou do
medio físico, entre outros). Igualmente, atendendo ao anteriormente exposto, ningún
instrumento de ordenación co que sexa concorrente deberá adaptarse ás determinacións da
primeira revisión do Plan Forestal de Galicia de 1992.
En definitiva, a primeira revisión do Plan Forestal de Galicia de 1992 non terá efectos directos
sobre os plans sectoriais e territoriais concorrentes. No entanto, a planificación forestal
estratéxica de Galicia deberá adecuarse aos principais compromisos en materia de
planificación e xestión forestal sustentable e do medio ambiente que emanan dos convenios e
recomendacións a nivel internacional e europeo, así como considerar os compromisos
estratéxicos estatais, asumindo as directrices, principios e criterios derivados do Plan Forestal
Español e da Estratexia Forestal Española.
A seguinte táboa relaciona os principais elementos instrumentais con influencia directa sobre
a planificación forestal deseñada na primeira revisión do Plan Forestal de Galicia de 1992.
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Planificación concorrente no ámbito da primeira revisión do Plan Forestal de Galicia de 1992
ESCALA
ÁMBITO

ORDENACIÓN DO
TERRITORIO E
PAISAXE

MEDIO AMBIENTE

DESENVOLVEMENTO
RURAL

FORESTAL

EUROPEA

- Estratexia Forestal Europea
(2013).
-Proceso Paneuropeo “Forest
Europe”.
- Plan de Acción Forestal (2006).

- Fondo Europeo Agrícola de
Desenvolvemento
Rural
(FEADER).

- Estratexia Paneuropea para a
protección da biodiversidade e a
paisaxe (PEBLDS).
- Estratexia da Comunidade
Europea sobre a Biodiversidade
ata 2020.
Estratexia
Europea
de
Desenvolvemento Sustentable
(2005).
- Estratexia temática sobre o uso
sustentable dos recursos naturais
(2005).
- Estratexia sobre o cambio
climático ata 2020 (2007).
- Estratexia temática para a
protección do chan (2006).
- Convenio Europeo da Paisaxe
(2004).
- Plan de Acción da Unión
Europea en defensa dos
Bosques.

- Convenio Europeo da Paisaxe
(2004).
- Estratexia territorial europea
(1999).

ESTATAL
- Plan Forestal Español (2002).
- Estratexia Forestal Española (1999).
- Plan Nacional de Actuacións Prioritarias
en materia de restauración hidrolóxicoforestal, control da erosión e defensa contra
a desertificación (2002).
- Estratexia de Conservación e Uso
Sustentable dos Recursos Xenéticos
Forestais (2006).

AUTONÓMICA

-Plan Forestal de Galicia.
-Plan de Defensa contra Incendios
de Galicia (PLADIGA).
-Plan de Innovación e Mellora
Forestal de Galicia (2010-2020).

- Plan Nacional de Desenvolvemento Rural
(2014-2020).

-Programa de desenvolvemento
rural 2014-2020 de Galicia.

- Estratexia Española para a Conservación e
o Uso Sustentable da Diversidade Biolóxica
(1998).
- Plan Estratéxico Español para a
Conservación e Uso Racional dos Humidais
(1999).
- Plan estratéxico do Patrimonio Natural e
da Biodiversidade (2011-2017).
- Plan Hidrolóxico Nacional (2001).
- Plan de Acción para os espazos naturais
protexidos do Estado español (2001).
- Estratexia Española de Cambio Climático e
Enerxía Limpa (2007-2012-2020).
- Estratexia Nacional de Restauración de
Ríos (2007).
- Estratexia Española de desenvolvemento
sustentable (2007).
- Plan Nacional de Adaptación ao Cambio
Climático (PNACC).
- Plan nacional de calidade do aire e
protección da atmosfera 2013-2016 (Plan
AIRE).
- Plan de acción nacional de enerxías
renovables de España (PANER) 2011 – 2020.

-Plan director da Rede Natura
2000 de Galicia
-Plan Hidrolóxico Demarcación
Hidrográfica de Galicia-Costa.
-Plan Hidrolóxico Miño-Sil.
- Plan Hidrolóxico 2015-2021 da
DHC Occidental.
-Plan Hidrolóxico da parte
española
da
demarcación
hidrográfica do Douro.
-Plans de xestión de risco de
inundación
(Demarcación
Hidrográfica
do
Miño-Sil,
Demarcación Hidrográfica GaliciaCosta, Demarcación Hidrográfica
do Cantábrico Occidental e
Demarcación Hidrográfica do
Douro).
-Lei do chan de Galicia (Lei 2/2016,
do 10 de febreiro, do chan de
Galicia).
-Estratexia Galega de Educación
Ambiental.

- Instrumento de Ratificación do Convenio
Europeo da Paisaxe (2008).
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-Estratexia da Paisaxe galega.
-Directrices
de
Ordenación
Territorial (DOT).
-Plan de Ordenación do Litoral
(POL).
Directrices da paisaxe de Galicia
(en elaboración).

