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BLOQUE 3: TERRITORIO E MEDIO AMBIENTE

POLÍTICA FORESTAL
Os montes son unha das riquezas máis importantes que temos no país. Queremos poñelas en valor para que
podan ser fogar da biodiversidade, reserva de osíxeno para o planeta e fonte de riqueza para a nosa
comunidade. Por ese motivo propoñemos un novo Plan Integral para a Xestión do Monte Autóctono galego o
cal recollerá as seguintes medidas e principios reitores:
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Valorizaremos as especies maderables para a industria da madeira e do moble buscando unha
rendibilidade xusta para os propietarios. Apostaremos pola diversificación do monte e a corta e
plantación graduada para respecto da biodiversidade.
Animaremos ás comunidades de montes a que destinen o 20% da súa superficie á recuperación do
bosque autóctono ou zonas de reserva da natureza, priorizando a unión de zonas doutras
comunidades para ter unha conexión ecolóxica. Implantaremos zonas de corredores ecolóxicos e a
obrigatoriedade de interromper masas con especies de crecemento rápido por outras de especies
autóctonas non tallables.
Acometeremos un Programa de Reforestación intensivo para chega ao obxectivo de “árbore tallado,
árbore plantado”
Poremos fin aos monocultivos forestais e acometeremos a deseucaliptización. Declararemos ao
eucalipto como especie invasora limitando a súa expansión. Aplicaremos criterios de fiscalidade verde
aos cultivos desta especie. Impediremos as novas plantacións e eliminaremos as existentes
especialmente na beira dos ríos ou en espazos naturais protexidos. Deseñaremos liñas de axuda e
financiamento para proxectos nos que se planten especies autóctonas
Na eido da loita contra os incendios, limitaremos as extensións continuas de plantacións forestais de
pino e eucalipto. Ademais, manteremos o plan contraincendios activo durante todo o ano, debido a
desestacionalidade dos incendios por mor do cambio climático. Incrementaremos a vixilancia con
novos medios tecnolóxicos e incrementaremos as penas aos infractores e incendiarios. Realizaremos
campañas de sensibilización e educación para capacitar á poboación na prevención de incendios e na
autoprotección para incrementar a percepción do risco ante incendios (e outros impactos) para xerar
comunidades activas. Realizaremos plans de recuperación das zonas incendiadas. Asegurarémonos de
que se cumpra a Lei de Montes.
Promoveremos a participación das comunidades locais na elaboración do novo Plan Integral para a
Xestión do Monte Autóctono Galego para apoiar as iniciativas medio ambientais e económicas
vencelladas ao monte. Rexeitaremos as iniciativas produtivistas, extractivas ou depredadoras do medio.
Promoveremos o cooperativismo agroforestal incentivando os montes comestibles, o pastoreo e o
turismo sostible con incentivos fiscais. Impulsaremos a xestión directa das Comunidades de Montes
Veciñais en Man Común e recoñeceremos e protexeremos esta figura.
Implantaremos un sistema de poxa público en liña da madeira e interviremos o mercado asegurando a
competencia na demanda da madeira. Analizaremos toda a cadea de valor, co fin de diversificar usos e
equilibrar a balanza comercial, especialmente en madeiras sobremaduras e nobres.
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Introduciremos medidas fiscais favorables para os propietarios de bosques autóctonos, mesmo se non
son produtivos, co obxectivo de garantir bens e servizos que ofrecen e a xeración de emprego no rural.
Incrementaremos os controis ao sector importador de produtos forestais para evitar a entrada de
madeira de orixe ilegal para asegurar a legalidade da comercialización de madeira e produtos da
madeira, a Lei de Montes de Galicia e o Decreto 50/2014 de regulación de aproveitamentos.
Realizaremos un inventario de masas frondosas autóctonas e desenvolveremos unha política
tendente á súa conservación e ampliación
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