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A Xunta incumpre a Lei sobre a propiedade e o estado legal  

dos montes de man común, e obriga aos propietarios da provincia  

a asumir os 8 millóns de euros que custa facer os deslindes 

 
Carga nos titulares este investimento que lle correspondería facer a ela e que, como mínimo, ascende a 

100 euros por hectárea. Asemade, converte o procedemento “nunha maraña burocrática con artimañas 

administrativas que ninguén sabe en que casos se aplica, pero que na práctica serve para impedir que 

moitos montes se delimiten” 

 

Este incumprimento provoca que, innumerables fincas que sempre se consideraron privadas, estean dentro 

dos perímetros dos montes veciñais en man común, e que, por tanto, os seus propietarios se vexan  

impotentes para demostrar a súa titularidade. Somentes este cuestión pode conlevar causas xudicias que 

poden superar os 3.000 euros, e incluso que as propiedades non se poidan escriturar ou vender  

 

Isto é o que lle aconteceu aos veciños de Castroverde, cos que se reuniron os secretarios Provincial e de 

Medio Rural. En resposta ás súas peticións, os socialistas pedirán no Parlamento e nos Concellos que a 

Xunta acometa de forma inmediata a solución dos problemas estruturais dos montes, e organizarán 

xornadas informativas por toda a provincia  

 

Lugo ten algo máis do 32% das comunidades de MVMC. Estas posúen un total de 87.000 Ha. En canto 

aos municipios nos que abonda esta figura e, por tanto, os máis afectados, destacan os da franxa sur 

oriental 

 

CASTROVERDE, 2 DE OUTUBRO DE 2014.- Os secretarios Provincial e de Medio Rural –Juan Carlos 

González Santín e Horacio Rouco-, alertados polo alcalde de Castroverde –José María Arias Fernández-, 

mantiveron este xoves unha xuntanza con varios propietarios do monte veciñal de man común deste 

municipio, e que se están a ver “gravemente” afectados polo incumprimento “fragante” da Xunta de 

Galicia da Lei 13/89 que rexe tanto a propiedade como o estado legal destes espazos forestais, e que 

provoca que estes teñan que asumir o custe dos deslindes, a pesares de ser unha competencia propia da 

administración autonómica, tal e como establece o artigo 11.4 de dita normativa.  

 

Concretamente, a administración autonómica carga nos titulares un investimento que lle correspondería 

facer a ela e que, como mínimo, ascende na provincia de Lugo a 8,7 millóns de euros, pois o o territorio 

forestal lucense abarca unhas 87.000 hectáreas e o custe do deslinde estímase en 100 euros por cada 

unha destas unidades. 

. 

Deste xeito, Castroverde é un dos municipios máis afectados, xa que conta con máis de 2.000 Ha en 

monte común con altas capacidades produtivas. En canto aos concellos restantes nos que abonda a figura 

do MVMC destaca a franxa sur oriental: Ribas de Sil, Quiroga, Folgoso do Courel, Pobra de Brollón, 

Triacastela, O Incio, Samos, As Nogais, Cervantes e Navia de Suarna, Pedrafita do Cebreiro. Na Zona 

Norte, teñen máis incidencia en Mondoñedo, Abadín e O Valadouro. Guitiriz, Friol, Guntín e Portomarín 

seguirían aos anteriores. É dicir, que quitando uns poucos concellos da provincia que non teñen superficie 

en MVMC -ou se teñen algo é residual-, os restantes, con diferentes graos de importancia, teñen presente 

esta figura de propiedade de monte. 

 

En Galicia, segundo datos da Consellería de Medio Rural, existen unhas 2.800 comunidades de montes, 

que xestionan unha superficie que ronda as 700.000 hectáreas, e que se se están vendo afectadas por 

esta “neglixencia da Xunta”. No caso da provincia de Lugo, esta ten máis do 32% -904 comunidades-, e 

as unidades de produción distribúense do seguinte xeito: 71.000 hectáreas son propiedade dunhas 450 

comunidades en convenio e, preto de 16.000 Ha de 190, en consorcio.  

 

 

http://goog_1013234870/
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Sancións de ata 3.000 euros 

Este incumprimento do Executivo trae como consecuencia que, innumerables fincas que sempre se 

consideraron privadas, estean dentro dos perímetros dos montes veciñais en man común, véndose os seus 

propietarios absolutamente impotentes para demostrar a titularidade das mesmas, e atopándose, por 

exemplo, con que se queren facer algún tipo de aproveitamento como pastos ou forestal poden invadir o 

monte comunal, debido a que descoñecen a delimitación de onde remata a súa finca privada e de onde 

comeza a zona de man común, que é propiedade de todos os comuneiros que a integran. Somentes este 

cuestión pode supoñerlles aos propietarios enfrontarse a causas xudicias con elevados custos, que poden 

superar os 3.000 euros, e incluso a non poder escriturar ou vender estes bens que sempre foron da súa 

propiedade. 

 

Isto é o que lle aconteceu, precisamente, a varios veciños de Castroverde cos que se reuniron hoxe os 

socialistas. Estes realizaron talas de pinos en lugares que sempre consideraron que eran parcelas da súa 

propiedade, pero, á hora da verdade, resultou que eran monte veciñal en man común. Isto provocou que 

tivesen que devolver o diñeiro cobrado á comunidade propietaria e a ter que responder ante a mesma de 

ter disposto do que sempre consideraron un ben privativo. 

 

“O que lle pasa a esta xente son feitos reais que acontecen con demasiada frecuencia en aproveitamentos 

forestais, gandeiros ou agrícolas, e que enchen os xulgados de conflitos. Os montes lucenses están sen 

delimitar e a Xunta sábeo. Non se pode ordenar ningún ben se se descoñece onde comeza e onde remata. 

Para a administración non é un problema de falta de cartos, pois este traballo ten un custe 0 para ela, xa 

que pode ser realizado perfectamente polo persoal técnico da Xunta, que, ademais, está cualificado para 

elo. Non é un problema de falta de lexislación, pois tamén existe o marco legal para solucionar os 

problemas estruturais dos montes. É un problema de vontade política. O Goberno galego ten medo de 

perder algún voto. Ese é o custo que non quere asumir”, subliñou Santín. 

 

Por este motivo, e en resposta ás peticións dos afectados, os socialistas asumiron o compromiso de pedir 

tanto no Parlamento como nos Concellos que o Goberno galego acometa de forma inmediata a solución 

dos problemas estruturais dos montes. Así mesmo, dende a secretaría de Medio Rural organizaranse 

xornadas informativas por toda a provincia, “co fin de explicar e de aclarar á cidadanía as consecuencias 

do incumprimento do Executivo de Feijóo, que, unha vez máis, non exerce a súa responsabilidade, a 

pesares de estar obrigado a facelo por Lei”, apuntou Horacio Rouco. 

 

“Unha maraña administrativa” 

Así mesmo, e por se isto fose pouco, tal e como denunciaron os socialistas, o Goberno galego converte o 

procedemento “nunha maraña burocrática con artimañas administrativas como o chamado menoscabo dos 

montes, que figura recollido na Lei 7/2012, e que ninguén sabe en que porcentaxe de superficie se aplica, 

pero que na práctica serve para impedir que en moitos destes espazos se poidan sacar as fincas privadas 

da zona veciñal en man común.  

 

Por outra banda, o Decreto 52/2014 esixe aos propietarios que desenvolvan os instrumentos de 

ordenación, baixo a ameaza de impedir os aproveitamentos forestais, de pastos e de outros tipos. 

“Ordenar un monte require inexcusablemente, e como paso previo a calquera acordo de aproveitamento, 

saber cales son os seus límites. Ninguén pode aproveitar unha finca que non sabe por onde empeza e por 

onde acaba. Nos montes sucede o mesmo, e as comunidades veciñais vense incapaces de resolver os 

deslindes do seu monte; dunha polo custo que supón, doutra porque xurden conflitos e doutra porque a 

administración pon trabas no canto de facer  as delimitacións como lle obriga a Lei. Nesta situación, 

moitas comunidades propietarias non conseguirán sacar adiante os plans de ordenación de modo que en 

2018 quedarán paralizadas cortas, aproveitamentos de pastos e de calquer outro tipo, tal como establece 

con claridade o Decreto 52/2014.  
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Estado legal dos montes 

Doutra banda, cómpre suliñar que moitos montes están consorciados ou en convenios. Trátase de  dous 

tipos de contrato de dereito público asinados ca administración forestal para repoboar estes espazos. O 

problemas xurde canto estes teñen débedas que derivan en balances contables mal feitos ou de gastos 

que non lles corresponden. “A Xunta sábeo porque ninguén pode dicir que ignora a cantidade de consultas 

que xurden cada ano e que impiden aproveitar os montes”, denunciou o responsable de Medio Rural da 

executiva provincial. 

 

A Lei 43/2003 establece que as Comunidades Autonómas poderán substituír os consorcios e convenios 

por outras figuras contractuais nas que non sería esixible unha compensación económica a favor da 

administración, sempre que se conte co acordo dos propietarios e que estes se comprometan a conservar 

axeitadamente a masa forestal mediante a aplicación dun instrumento de xestión. Neste caso, a Xunta o 

que fixo é obviar esta normativa e deixar que os consorcios e convenios continúen nunha situación 

irregular.  

 

Asemade, tamén incumpre o prazo de xaneiro de 2014 que marca a propia Lei 7/2012 para aprobar os 

Plans de Distrito, que son un dos referentes para facer os plans de ordenación. É dicir, que lles esixe ás 

comunidades de propietarios que ordenen o monte sen antes delimitárllelo e por riba sen aprobar 

previamente os plans de Distrito para que os de ordenación se adapten aos anteriores como di a Lei. Isto 

suporá que as comunidades fagan plans de ordenación que máis tarde terán que repetir, correxir ou 

ampliar para axustalos aos de Distrito. “Un galimatías no que o único que teñen garantizado os 

propietarios de montes é a inseguridade xuridica”, defenderon os socialistas. 
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