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A xestión que a maioría das comunidades de montes fixeron da súa propiedade tivo, dende sempre, unha 
orientación forestal e social. Incontables son as actuacións que se fixeron para dotar aos montes veciñais 
de atractivo co obxectivo de que calquera persoa puidera gozar da natureza e da riqueza do monte 
galego. Nos últimos tempos, a resposta da cidadanía a esa oferta está sendo moi positiva e, ano tras ano, 
a afluencia de persoas aos montes vénse incrementando de xeito continuado. 

O monte non está exento de risco, nel desenvólvese unha actividade de perigo como é a forestal, con uso 
de maquinaria pesada que pode poñer en risco a integridade física de terceiras persoas. Nos últimos 
tempos, producíronse accidentes que causaron graves prexuízos ás persoas que os padeceron e 
derivaron en responsabilidades para as comunidades propietarias dos montes, nalgúns casos con 
indemnizacións de moita relevancia. 

Por todo isto, faise necesario establecer unhas bases de consenso para que poida ser posible 
compatibilizar o uso deportivo e social cun uso forestal non exento de risco para que, entre a 
Administración, os propietarios e os posibles usuarios, se poida crear un ambiente de colaboración que 
permita esa compatibilidade de usos e se minimice o risco de accidentes nunha contorna variable como é 
a do noso monte. 

Co desexo de abrir canles de comunicación entre as partes interesadas, a Asociación Forestal de Galicia, 
a Mancomunidade de Montes de Vigo e a Confederación de Organizacións de Silvicultores de España 
(COSE), organizaron dúas mesas de traballo o día 10 de xuño de 2016 e unha xornada de debate das 
conclusións das mesas sobre a compatibilidade dos usos social e forestal nos montes veciñais, que se 
celebrou o 11 de xuño de 2016 en Valadares (Vigo). 

Na mesa de traballo “O uso social do monte e a lexislación que o afecta”, moderada por Jesús Represas 
Represas, representante da Agrupación de Montes Veciñais Condado Louriña, participaron Calixto Escariz 
Vázquez (avogado), José Luis de la Fuente Martín (sarxento do Servizo de Protección da Natureza da 
Garda Civil), Emilio Herrera (axente da Policía Local de Vigo), Juan José Vázquez Porto (xefe do equipo de 
Incendios da Unidade do Corpo Nacional da Policía adscrita á Comunidade Autónoma de Galicia), Amalia 
Pazos Pintos (xefa do Servizo de Montes de Pontevedra) e Xosé Alfredo Pereira Martínez (presidente da 
Organización Galega de Comunidades de Montes). 

Na mesa de traballo “Uso social do monte: respectando a propiedade”, moderada por José Luis Campos 
Represas, representante da Asociación de Coutadas de Xinzo (Ponteareas), participaron Beatriz Figueroa 
Pérez (avogada), Daniel Benavides Alonso (xefe do Servizo de Deportes da Secretaría Xeral para o 
Deporte da Xunta de Galicia en Pontevedra), Isidoro Hornillos Baz (presidente da Federación Galega de 
Atletismo), Guillermo Sande Covelo (director técnico e deportivo da Federación Galega de Ciclismo), 
Francisco Manuel Martínez García (presidente da Federación Galega de Espeleoloxía), Adolfo Puch 
Domínguez (presidente da Federación Galega de Montañismo) e Uxío González Pérez (presidente da 
Mancomunidade de Montes de Vigo). 

A xornada tivo lugar no Centro Veciñal e Cultural de Valadares e foi inaugurada polo director xeral de 
Produción e Ordenación Forestal, Tomás Fernández-Couto Juanas, quen participou tamén como relator 
xunto co avogado Calixto Escariz Vázquez, o sarxento do SEPRONA José Luis de la Fuente Martín, o 
presidente da Federación Galega de Ciclismo, Juan Carlos Muñiz Nieto e o vogal do Xurado Provincial de 
Clasificación de Montes Veciñais de Pontevedra, Xosé Carlos Morgade Martínez. A sesión foi clausurada 
polo alcalde de Vigo, Abel Caballero Álvarez. 
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Esta iniciativa contou co patrocinio do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, o 
Concello de Vigo, a Mancomunidade de Montes de Vigo e a Asociación Forestal de Galicia.  

Tanto nas mesas redondas como posteriormente, na xornada, concluíuse que non sería bo prohibir o uso 
social dos montes veciñais, senón regulalo de forma clara e sinxela, de maneira que non se cause 
prexuízo ao monte e aos seus lexítimos propietarios e que a Administración contribúa a soportar a carga 
económica que supón este uso social. 

CONCLUSIÓNS DAS MESAS REDONDAS 

Descoñecemento da propiedade forestal e das pistas e 
camiños forestais 

A sociedade urbana galega ten un gran descoñecemento, non só do monte galego, senón dos seus 
lexítimos propietarios. Descoñécese que case a totalidade do monte en Galicia (un 97,8%) é privado e 
como propiedade privada non é posible o seu uso e goce sen o permiso dos seus donos. A circulación e 
paso polos montes galegos non é libre, por canto se trata de propiedades privadas. 

É preciso facer unha campaña de información aos usuarios sobre o monte en Galicia, a súa titularidade e 
o réxime de aproveitamentos, así como dos deberes e obrigas dos visitantes. 

As autoridades públicas deben identificar a titularidade dos camiños e pistas para que os usuarios poidan 
recoñecer os camiños públicos e os privados. 

Respecto á propiedade 

A organización de probas ou competicións a nivel local, provincial, autonómico ou nacional, supervisadas 
polas federacións deportivas ou asociacións recoñecidas, adoitan, en xeral, solicitar autorización ás 
comunidades propietarias dos terreos, e por tanto non supón, en principio, ningún prexuízo para o titular. 
O maior problema son os usuarios “por libre” ou esporádicos, individuais ou en grupos non organizados, 
que se achegan ao mesmo con pouco coñecemento sobre o medio que van empregar e sobre a 
propiedade. Ese uso “por libre” é difícil de controlar polo que a concienciación e a formación convértense 
no mellor medio para acadar o obxectivo dun uso racional do monte. 

Estes actos, no caso de ser organizados por unha determinada federación deportiva, están cubertos 
polos seguros de accidentes que esta teña subscrito. No caso de que non sexa organizado por unha 
federación deportiva, a normativa obriga a que conten cun seguro de accidentes. 

A entidade organizadora dun evento e actividade cultural ou deportiva, ten que poñerse en contacto coa 
comunidade propietaria do monte con suficiente antelación e acordar as condicións da autorización de 
uso do mesmo, sempre por escrito. 

Apertura de pistas, sendeiros ou circuítos 

A iniciativa e o desenvolvemento do proxecto de construción dunha nova instalación debería xurdir dun 
club ou asociación da zona, de forma que este puidese asumir o seu mantemento e control, apoiado pola 
súa correspondente federación e, de ser posible, coa corresponsabilidade da mancomunidade ou do 
municipio beneficiado pola instalación. Desa forma asegúrase que, ante unha hipotética desaparición do 
clube promotor, a federación podería responder sobre esa instalación de forma que se evite que sexa a 
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comunidade veciñal titular a responsable da mesma. A comunidade, obviamente, deberá realizar as 
cesións oportunas para garantir o seu uso ademais de, se así o estimase oportuno, participar no 
financiamento da instalación. En relación coas rutas de sendeirismo, os seus titulares e responsables 
adoitan ser as mancomunidades de municipios ou de municipios individuais e así debería seguir sendo 
no futuro. 

A seguridade na práctica deportiva que se realiza no monte 

Hai que darlle prioridade á seguridade durante a práctica deportiva no monte mediante un labor 
pedagóxico que deben desenvolver, entre outras entidades, as federacións. Un bo método para levar a 
cabo ese labor de formación podería ser a través do correo electrónico e o uso das redes sociais xa que, 
ademais de realizar un labor de concienciación e formación xeneralista, poderían servir para incidir 
noutros aspectos: problemas concretos de determinadas prácticas ou restricións en áreas concretas 
(áreas de protección). 

Tipos de seguros que cobren a práctica deportiva no monte 

Existiría a posibilidade de que se puidesen subscribir pólizas de seguros que non fosen individuais senón 
para unha determinada zona ou incluso a escala municipal ou provincial. 

Considérase conveniente abrir unha liña de colaboración para analizar a creación destes produtos coas 
empresas de seguro máis especializadas neste tipo de pólizas. A gran maioría de participantes da mesa 
consideraron esa posibilidade como moi interesante e que podería significar unha garantía para a 
propiedade en relación coa redución significativa do risco que na actualidade asume. 

Futuro do uso deportivo no monte 

É necesario formar ao usuario do monte mediante un decálogo de como usar o monte co obxectivo de 
que se eliminen as friccións que se dan na actualidade. Esta formación debería apoiarse na lexislación 
vixente respecto dos vehículos a motor, de forma que o usuario poida coñecer os seus dereitos e obrigas. 
Esta formación pode, ademais, evitar que sexa necesario inundar o monte de carteis co efecto visual 
negativo que iso supón. 

Para o uso non motorizado é necesario desenvolver nunha lexislación clarificadora, que facilite tanto á 
comunidade propietaria como ás forzas da orde (Garda Civil, Policía Autonómica e Policía Local) discernir 
as actividades legais das ilegais. Con motivo destas mesas de traballo e xornada elaborouse o 
documento “Normativa e uso social do monte veciñal en Galicia” que se xunta a estas conclusións. 

Deben crearse novos produtos de seguros que permitan reducir o risco que, na actualidade, asumen os 
propietarios ao permitir a práctica deportiva no seu monte. Todas as entidades que participaron na mesa 
están concienciadas de que a compatibilidade de usos pasa por ter un escenario libre de riscos que 
poidan resultar inasumibles polas partes, polo que cren conveniente facer un esforzo adicional para que 
eses produtos aparezan e se consoliden. A necesidade de que a Administración se involucre resulta 
evidente, polo que debe colaborar coas federacións e os representantes dos propietarios para que se 
creen as condicións necesarias para unha práctica segura do deporte no monte. Os representantes dos 
propietarios indicaron que iniciarán os contactos para promover a creación deses produtos. No momento 
en que se logre elaborar un borrador coas características dun ou varios deses produtos, convocaríase 
unha nova mesa de traballo para a súa presentación e debate. 
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Faise necesario regular e non prohibir. No monte cabemos todos sempre que se dea a comunicación e 
consenso necesario entre usuarios, propietarios e Administración para o mantemento das características 
que dotan de especial atractivo a este tipo de espazos. 

Resumo de conclusións das mesas redondas 

• É necesario educar á cidadanía sobre que son os montes veciñais e como se xestionan. É necesario 
que a Administración realice ou axude a realizar campañas de concienciación entre a poboación en 
xeral. 

• Sinalizar o monte veciñal (entradas principais) pode contribuír a un mellor uso, pero non é a 
solución. Non se pode encher o monte de carteis. É máis importante realizar campañas de 
concienciación. 

• Debe redactarse un código de boas prácticas de uso social ou un decálogo de boas prácticas 
deportivas e procurar a súa máxima difusión, especialmente nos montes periurbanos. Un lugar 
estratéxico de distribución son os comercios que venden artigos deportivos (por exemplo bicicletas). 

• Non prohibir o uso social, senón regulalo. 

• O uso social non debe prexudicar economicamente á comunidade nin medioambientalmente ao 
monte. 

• Debe realizarse un estudo de produtos de seguro (individual ou colectivo) e as súas posibilidades de 
aplicación. Este labor ten que realizarse en consenso entre comunidades propietarias, federacións 
deportivas e Administración (autonómica, local). Estudar o financiamento dos seguros segundo 
distintos niveis territoriais (Galicia, provincia, comarca, concello, monte ou agrupación de montes…). 

• Sería conveniente, se é posible, fixar un calendario de actividades de uso social nos montes veciñais 
e que tivera coñecemento del a Administración. 

• As comunidades deben acordar internamente que zonas se poden habilitar para a práctica segura 
das actividades deportivas ou de uso social. Estas zonas deben contemplarse no proxecto de 
ordenación e estar reguladas. 

• A construción de infraestruturas para prácticas deportivas e o seu uso debe ampararse en 
convenios entre as comunidades propietarias, concellos e federacións deportivas. 

• Debe estudarse a necesidade de nova lexislación que regule o acceso non motorizado aos montes, 
especialmente aos montes veciñais en man común. 

CONCLUSIÓNS DA XORNADA ABERTA AO PÚBLICO 

• A demanda do uso social dos montes debe terse en conta como unha oportunidade, non un 
problema. O monte debemos facelo sostible ambiental, económica e socialmente. Ampliar oferta de 
rutas diversas, dando maior atractivo aos nosos montes. 

• A Administración pública debe soportar o custo que supón ás comunidades de montes o uso social e 
aberto do monte veciñal, e á súa vez, realizar unha campaña de información intensa, acerca da 
propiedade e dereitos de uso dos montes. 

• É preciso facer unha campaña de divulgación para concienciar á sociedade sobre o carácter privado 
dos montes veciñais. 

• É necesario compatibilizar o uso social e forestal dos montes veciñais, sobre todo nos espazos 
periurbanos. 

• Hai que buscar unha fórmula de financiamento ás CMVMC dun seguro de responsabilidade colectiva 
polo uso social do monte. 

• Non se pretende negar o uso social dos MVMC, senón de regulalo, concienciar aos usuarios de que 
están usando un espazo privado e compensar ás comunidades de montes polo uso social da súa 
propiedade. 


