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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).

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.
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CONCLUSIÓNS DAS MESAS DE TRAALLO

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 
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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 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 
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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.

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 de traballo

	} É necesario educar á cidadanía sobre que son os montes veciñais e como se xes-
tionan. 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 medioam-
bientalmente 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 am-
pararse en convenios entre as comunidades propietarias, concellos e federacións 
deportivas.

	} Debe estudarse a necesidade de nova lexislación que regule o acceso non moto-
rizado aos montes, especialmente aos montes veciñais en man común.
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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 social-
mente. 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 campa-
ña 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 respon-
sabilidade 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 comunida-
des de montes polo uso social da súa propiedade.

RELATORES

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 Oya (axente 
da Policía Local de Vigo), Juan José Vázquez Porto (xefe do equipo de Incendios da Uni-
dade 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 (Pontea-
reas), participaron Beatriz Figueroa Pérez (avogada), Daniel Benavides Alonso (xefe do 
Servizo de Deportes da Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia en Ponte-
vedra), 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 do 11 de xuño tivo lugar no Centro Veciñal e Cultural de Valadares e foi inau-
gurada 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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NORMATIVA E USO SOCIAL DO MONTE VECIÑAL EN GALICIA

1. O carácter privativo do monte veciñal en man común

A Constitución Española recoñece, no seu artigo nº 19, o dereito a 
circular libremente polo territorio nacional a todos os cidadáns 
españois. Este dereito, sen embargo, non debería limitar outros 
establecidos nesa mesma norma, como pode ser o dereito á 
propiedade privada, recoñecido no seu artigo 33. Este último, unido 
ao dereito á herdanza, garante que a propiedade pase dunhas mans a 
outras mantendo ese carácter privado. Só a existencia dunha causa 
xustificada de utilidade pública ou interese social pode prevalecer 
sobre ese dereito sempre que, iso si, o proceso para a declaración de 
utilidade pública ou interese social se realice segundo o establecido 
nas leis e tras a compensación correspondente.

Constitución Española de 1978
Artigo 19
Os españois teñen dereito a elixir libremente a súa 
residencia e a circular polo territorio nacional.
(…)
Artigo 33

1. Recoñécese o dereito á propiedade privada e á herdanza.
2. A función social destes dereitos delimitará o seu contido, 
de acordo coas leis.

3. Ninguén poderá ser privado dos seus dereitos senón 
por causa xustificada de utilidade pública ou interese 
social, mediante a correspondente indemnización e de 
conformidade co disposto polas leis.

Por todo o anterior, o carácter de monte privado adxudicado aos 
montes veciñais en man común segundo o establecido no artigo 13 da 
Lei 7/2012, de montes de Galicia, toma especial relevancia por canto 
limitará a libre circulación por eles para o resto dos cidadáns. Segundo 
o establecido nese artigo, os montes veciñais en man común son bens 
de natureza xermánica, pertencendo colectivamente, e sen atribución 
de cotas, ás respectivas comunidades veciñais titulares.

Lei 7/2012, de 28 de xuño, de montes de Galicia
Artigo 13. Clasificación dos montes segundo a súa 
titularidade

1. Os montes, por razón da súa titularidade, poden ser 
públicos ou privados.

2. Son montes públicos os pertencentes ás administracións 
públicas e a outras entidades de dereito público.

(…)

4. Os montes veciñais en man común son montes privados, 
de natureza xermánica, que pertencen colectivamente, 
e sen atribución de cotas, ás respectivas comunidades 
veciñais titulares. Están suxeitos ás limitacións de 
indivisibilidade, inalienabilidade, imprescritibilidade e 
inembargabilidade.

Bens de uso público 

Ao ser os montes veciñais de propiedade privada, en ningún caso se 
pode considerar que son de dominio público, segundo o establecido no 
artigo 338 do Código Civil, onde se distingue entre uns e outros.

Código Civil (RD 24 de xullo de 1889)
Artigo 338. Os bens son de dominio público ou de 
propiedade privada.

Aínda así, dado o carácter especial dos montes veciñais, podería 
dubidarse se son bens de uso público ou non. No o artigo 344 do 
Código Civil (norma do ano 1889) indícase que son bens de uso público, 
nas provincias e os lugares, os camiños provinciais e os veciñais, as 
prazas, rúas, etc. sempre que foran custeados polos mesmos lugares 
ou provincias. A definición resulta algo ambigua polo que será 
necesario revisar normas máis recentes que poidan achegar luz sobre 
se se podería considerar o monte veciñal como ben de uso público ou 
se, polo contrario, é un ben de uso privado.

Código Civil (RD 24 de xullo de 1889)
Artigo 344. Son bens de uso público, nas provincias e os 
lugares, os camiños provinciais e os veciñais, as prazas, 
rúas, fontes e augas públicas, os paseos e as obras 
públicas de servizo xeral, custeadas polos mesmos lugares 
ou provincias.
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No Regulamento de bens das entidades locais, enuméranse de novo os 
camiños, prazas, rúas, paseos, parques, etc., como bens de uso público, 
ao igual ca no Código Civil, pero agregando un matiz importante por 
canto indica que se refire a aqueles bens cuxa conservación e policía 
sexan competencia da entidade local. Esta característica adicional 
dos bens de uso público resulta moito máis útil á hora de valorar se 
os camiños, pistas e carreiros que transitan polo interior dos montes 
veciñais e, incluso os propios montes veciñais en si mesmos, son bens 
de uso público. O monte veciñal, na medida en que é conservado e 
custodiado polos propios comuneiros, a través dos seus órganos de 
goberno, non pode ter a consideración de uso público ao cumprir o 
requisito establecido no artigo antes mencionado. Pode estenderse 
esa consideración incluso para aqueles montes veciñais xestionados 
pola administración forestal mediante un contrato de xestión, de 
carácter privado, por canto a decisión última sobre a súa xestión 
radica na comunidade titular do monte e a Administración só presta 
un servizo de xestión técnica e de contratación de obras en nome da 
comunidade titular.

Regulamento de bens das entidades locais RD 
1372/1986, do 13 de xuño
Artigo 3

1.- Son bens de uso público local os camiños, prazas, rúas, 
paseos, parques, augas de fontes e estanques, pontes e 
demais obras públicas de aproveitamento ou utilización 
xerais cuxa conservación e policía sexan da competencia da 
entidade local.

2. Servidumes nos montes veciñais 

Servidumes establecidas a favor de entidades ou persoas concretas

Pode darse o caso de que a comunidade titular do monte teña 
establecidas certas servidumes a favor de terceiros por un acordo 
voluntario entre as partes ou porque esas servidumes quedaran 
establecidas por lei. No artigo 564 do Código Civil establécese o dereito 
que ten todo propietario a solicitar unha servidume de paso no caso de 
non ter acceso directo a un camiño público sempre que, previamente, 
compense ao titular da propiedade afectada pola servidume que se vaia 
establecer e polos prexuízos que se poidan causar na parcela. É habitual 
que dentro do perímetro que conforma o monte veciñal en man común, 
existan encravados onde os propietarios conten cunha servidume de 
paso para poder acceder aos mesmos sendo, en calquera caso, un 
dereito individual que pertence ao titular dese dereito, non podendo 
estenderse a terceiros. Isto mesmo será de aplicación a calquera outro 
tipo de servidume de paso que se estableza e que, ao ser un acto de 
disposición do monte, debería ser aprobado pola súa asemblea de 
comuneiros cunha maioría cualificada.

Código Civil (RD 24 de xullo de 1889)
Artigo 564. O propietario dunha finca ou herdade, encravada 
entre outras alleas e sen saída a camiño público, ten 
dereito a esixir paso polas herdades veciñas, previa a 
correspondente indemnización.

Se esta servidume se constitúe de maneira que poida 
ser continuo o seu uso para todas as necesidades do 
predio dominante establecendo unha vía permanente, a 
indemnización consistirá no valor do terreo que se ocupe e 
no importe dos prexuízos que se causen no predio servinte 
sen vía permanente, a indemnización consistirá no abono do 
prexuízo que ocasione este gravame.

Á parte das servidumes voluntarias que poida establecer a comunidade 
titular do monte veciñal, poden existir outro tipo de servidumes 
establecidas por lei con carácter xeral. Unha das máis habituais nos 
montes veciñais é a establecida polo RDL 1/2001 polo que se aproba o 
texto refundido da Lei de augas onde se establece, a través do seu artigo 
6, unha servidume de cinco metros nas marxes das canles públicas. Esta 
franxa terá a consideración de superficie de uso público.

RDL 1/2001, do 20 de xullo polo que se aproba o 
texto refundido da Lei de augas
Artigo 6. Definición de ribeiras

Enténdese por ribeiras as faixas laterais das canles públicas 
situadas por enriba do nivel de augas baixas, e por marxes 
os terreos que estreman coas canles.

As marxes están suxeitas, en toda a súa extensión 
lonxitudinal a unha zona de servidume de cinco 
metros de anchura, para uso público que se regulará 
regulamentariamente.

Outro exemplo deste tipo de servidume ten relación co Camiño de 
Santiago. A Lei 3/1996, de 10 de maio, de protección dos Camiños de 
Santiago, indica que será obxectivo das diferentes administracións a 
recuperación para dominio público dos diferentes tramos polos que 
transcorra o Camiño de Santiago. En tanto iso non ocorra, no seu artigo 
2 constitúese unha servidume pública para o paso do Camiño sobre a 
propiedade privada dunha anchura de tres metros.

Lei 3/1996, do 10 de maio, de protección dos 
camiños de Santiago
Artigo 2.

(…)

3. Adquirirán igualmente natureza demanial os tramos que 
vaian recuperándose do Camiño histórico que estean aínda 
en mans privadas. En tanto non se recuperen, constitúese 
unha servidume pública para o paso do Camiño sobre 
propiedade privada dunha anchura de tres metros.
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3. A función social dos montes

A función social dos montes non vén especialmente desenvolvida 
na normativa actual. O artigo 5 da Lei 7/2012, de montes de Galicia, 
refírese a esa función social en termos ambiguos e só no apartado 3 
dese artigo parece indicarse certa obriga por parte da consellería 
competente en materia forestal de promover a dispoñibilidade dos 
montes ou terreos forestais para fins sociais, educativos, ambientais e 
recreativos. En calquera caso, e coa excepción da obriga de protexer os 
elementos do patrimonio que se identifiquen dentro da superficie que 
xestionan, en ningún momento establece que os titulares de montes 
veciñais en man común teñan a obriga de promover a dispoñibilidade 
dos montes para fins sociais, educativos, ambientais e recreativos polo 
que, no caso de que existan comunidades titulares que dediquen parte 
ou toda a superficie do seu monte para eses fins, estarano facendo por 
vontade propia, sen que sexa unha resposta a unha disposición legal 
establecida nunha determinada norma.

Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia
Artigo 5. Función social dos montes

1. Os terreos forestais galegos constitúen un recurso 
estratéxico que deberá de contribuír ao desenvolvemento 
socioeconómico de Galicia, xerando rendas e emprego 
na Comunidade Autónoma mediante un aproveitamento 
sustentable dos seus recursos e servizos.

2. Os montes desenvolven unha función social relevante nos 
termos do artigo 4 da Lei 43/2003, do 21 de novembro, de 
montes.

3. A consellaría competente en materia forestal promoverá 
a dispoñibilidade de montes ou terreos forestais para 
fins sociais, educativos, ambientais e recreativos, 
compatibilizados coa súa potencialidade e utilización 
forestal.

4. A conservación, a expansión e o aproveitamento das 
masas forestais, segundo os criterios de xestión forestal 
sustentable e o disposto nesta lei, son de interese público, 
sen prexuízo do réxime da propiedade.

4. O aproveitamento dos produtos e servizos do monte veciñal

Segundo o artigo 58 da Lei de montes de Galicia, a actividade forestal 
é toda acción material relacionada coa conservación, mellora e 
aproveitamento dos montes entre os que relaciona a madeira, os 
pastos, a caza, os cogomelos, etc., así como o subministro de certos 
servizos entre os que se atopan a paisaxe e os sociorecreativos. A 
forma en que se subministren estes servizos pode ser moi variada 
dependendo, de forma principal, das características e potencialidades 
de cada monte, polo que, na lexislación forestal, non está establecida 
ningunha limitación en relación á súa xestión e comercialización. É o 
titular do monte o que ten a facultade de decidir que servizos quere 
ofrecer e/ou comercializar e como facelo. Estes servizos adoitan 
definirse no instrumento de ordenación do monte para que sexan tidos 
en conta á hora de planificar os traballos que se van desenvolver no 
mesmo durante un período determinado e garantir, desa forma, unha 
plena compatibilidade entre o uso social, recreativo e forestal.

Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia
Artigo 58. Uso e actividade forestal

1. Para os efectos desta lei, enténdese por uso forestal 
calquera utilización de carácter continuado do monte que 
sexa compatible coa súa condición.

2. Para os efectos desta lei, enténdese por actividade 
forestal toda acción material relativa á conservación, mellora 
e aproveitamento dos montes –tanto madeireiros como 
non madeireiros-, pastos, caza, cogomelos, aromáticas, 
froitos, etc., así como a subministración de servizos como o 
sociorecreativo, paisaxe, protección dos recursos hídricos, do 
aire e do solo e da cultura e do coñecemento forestal.

(…)

Esta compatibilidade entre usos permitirá que, mediante unha axeitada 
ordenación dos mesmos, poida realizarse un aproveitamento sostible 
de todas as potencialidades con que conte un determinado monte. No 
caso de montes próximos a núcleos urbanos con elevada poboación, 
onde a demanda dos servizos sociais e recreativos é elevada e en 
constante aumento, o uso social e recreativo debería ser tido en conta 
de forma máis destacada. O propio lexislador entendeu a importancia 
de aproveitar os servizos sociais e recreativos que poden achegar 
ese tipo de montes e no artigo 88.1 da Lei de montes de Galicia 
estableceu a posibilidade de que, tanto a administración forestal coma 
os propietarios, poidan fomentar a creación e mellora dos montes 
periurbanos para fins sociais e educativos, regulando o seu gozo baixo o 
principio do respecto ao medio natural.

Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia
Artigo 88. Servizos do monte

1. A Administración forestal e os propietarios poderán 
fomentar a creación e a mellora de montes periurbanos para 
fins sociais e educativos, e regularán o seu gozo baixo o 
principio do respecto ao medio natural.
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O artigo 84 da Lei de montes de Galicia establece que os produtos ou 
servizos dun determinado monte son propiedade do titular do mesmo 
polo que, no caso dos montes veciñais en man común, pertencerían 
ás súas respectivas comunidades titulares e, na súa condición de 
propietarias, poden cedelos a terceiros segundo consideren oportuno, 
mediante o establecemento dos acordos que sexan necesarios e tras 
a correspondente aprobación na asemblea de comuneiros, máximo 
órgano de decisión desas entidades. Entre eses potenciais servizos a 
comercializar destaca a práctica deportiva por canto a mesma resulta 
especialmente atractiva en paraxes que aumentan o seu gozo. A 
regulación desa práctica deportiva, polo tanto, é un dereito que ten a 
comunidade titular do monte por canto é dona dese servizo.

Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia
Artigo 84. Dos produtos e dos servizos do monte
1. A persoa titular do monte é o propietario dos recursos 
forestais que nel se producen, tanto madeireiros como non 
madeireiros (…)
2. Serán, entre outros, servizos característicos dos montes 
aqueles relacionados coas actividades sociorecreativas, 
sexan turísticas, culturais ou deportivas (…)
3. Os aproveitamentos dos recursos forestais, os servizos ou 
as actividades previstos nun instrumento de ordenación ou de 
xestión aprobado pola Administración forestal non necesitan 
de autorización para a súa execución, polo que será suficiente 
unha notificación previa, consonte o artigo 81.3.

5. A xestión do monte veciñal

A Lei de montes de Galicia establece no seu artigo 4 o dereito que ten 
a persoa ou entidade titular dun determinado monte á súa xestión e 
aproveitamento, sempre que se desenvolva segundo o establecido na 
normativa en vigor en cada momento.
No caso do monte veciñal, son os órganos de goberno das respectivas 
comunidades titulares (asemblea e xunta reitora) as encargadas de 
tomar as decisións en relación coa xestión dos seus montes.

Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia
Artigo 4. Dereitos das persoas propietarias dos montes

É un dereito das persoas propietarias a xestión e o 
aproveitamento dos montes e terreos forestais dos que 
sexan titulares, e desenvolverase de acordo co previsto 
nesta lei e na normativa que a desenvolva.

No artigo 44 indícase a capacidade que teñen as persoas titulares 
dos montes privados de xestionar os seus montes de forma directa ou 
contratar a súa xestión a terceiros. A persoa ou entidade que asuma 
o papel de xestor dun monte asume unha serie de deberes entre os 
que destaca o deber de tomar as medidas preventivas e de control 
con respecto a calquera tipo de dano así como o deber de conservar 
a biodiversidade, o réxime hidrolóxico e o resto de valores ambientais, 
históricos e culturais que poidan atoparse no monte. Finalmente, tamén 
debe conservar e manter o solo natural e a masa vexetal existente, nas 
condicións precisas para evitar a erosión e os incendios forestais.
Por outro lado, a comunidade titular conta cunha serie de dereitos sobre 
os montes dos que sexa titular. Entre eles destaca o aproveitamento 
sostible dos recursos existentes neles podendo, con ese obxectivo, elixir 
o uso ou usos do monte que lle queira dar sempre que esa elección 
non entre en conflito cos preceptos establecidos na normativa vixente. 
Pode, ademais, protexer e acoutar as súas propiedades para o mellor 
aproveitamento dos recursos forestais, de acordo coa lexislación vixente. 
Vinculado con este dereito de protexer e acoutar as súas propiedades, 
segundo o establecido no artigo 44, pode limitar a circulación de 
vehículos pola infraestrutura viaria forestal privada. 
Por norma xeral, as comunidades titulares dos montes veciñais non 
teñen especial interese en limitar a circulación de vehículos pola súa 
infraestrutura viaria e, de feito, é moi habitual que esas comunidades 
participen de forma activa na promoción de eventos que teñen relación 
co uso deportivo e social do monte. Aínda así, tendo en conta que o 
uso deportivo e social pode, nalgúns casos, afectar de forma negativa 
ao desenvolvemento dos traballos planificados no correspondente 
instrumento de ordenación, existe a posibilidade de que xurdan tensións 
que non favorecerían o desenvolvemento compatible deses diferentes 
usos, cuestión a evitar mediante o establecemento dun diálogo fluído 
entre as partes.

Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia
Artigo 44. Xestión dos montes privados
1. As persoas titulares dos montes privados poderán 
xestionalos por si mesmos ou contratar a súa xestión a 
persoas físicas ou xurídicas de dereito privado ou público, ou 
crear agrupacións para a xestión forestal conxunta, que poderá 
ter por obxecto calquera tipo de aproveitamento forestal (…).
2. Son deberes específicos das persoas propietarias dos 
montes privados: (…)
b) A toma de medidas preventivas e de control respecto de 
calquera tipo de dano, nomeadamente contra os incendios 
forestais.
c) A conservación da biodiversidade, do réxime hidrolóxico e 
demais valores ambientais, históricos e culturais dos montes.
d) A conservación e o mantemento do solo natural e, se for o 
caso, da masa vexetal nas condicións precisas que eviten a 
erosión e os incendios, impedindo a contaminación da terra, 
do aire e da auga.
e) O mantemento do uso forestal dos seus montes, agás 
resolución administrativa nos termos previstos nesta lei e na 
normativa concorrente. (…)
3. Son dereitos específicos dos propietarios dos montes 
privados:
a) A xestión do seu monte, nos termos previstos nesta lei e 
demais lexislación aplicable.
b) O aproveitamento sustentable dos recursos existentes nos 
montes.
c) A elección do uso ou usos do monte, de acordo cos 
preceptos desta lei.
d) As posibles compensacións por usos e aproveitamentos 
derivados das figuras de protección ou de utilización pública 
dos montes privados.
e) A protección e o acoutamento das súas propiedades para o 
mellor aproveitamento dos recursos forestais, de acordo coa 
lexislación vixente.
f) A limitación da circulación de vehículos pola infraestrutura 
viaria forestal privada.
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6. O acceso de persoas e vehículos ao monte veciñal

A Lei de montes estatal establece que o acceso público ós montes será 
obxecto de regulación polas comunidades autónomas, que deberán 
definir, entre outras cuestións, as condicións nas que se permitirá a 
circulación de vehículos a motor por pistas forestais situadas fóra da rede 
de estradas e a través de terreos forestais. De igual modo, pode tamén 
restrinxirse o acceso de persoas alleas á vixilancia, extinción e xestión 
nas zonas de alto risco de incendio (zonas ZAR), cando o risco de incendio 
así o aconselle, facéndose público este extremo de forma visible.
A Comunidade Autónoma de Galicia procedeu a regular estas cuestións 
a través da Lei 7/2012 de montes de Galicia e a Lei 3/2007 de prevención 
e defensa contra os incendios forestais.

Lei de montes

Lei 21/2015, do 20 de xullo
Artigo 54bis

1.- O acceso público aos montes será obxecto de regulación 
polas Administracións Públicas competentes.

2.- As comunidades autónomas definirán as condicións en 
que se permite a circulación de vehículos a motor por pistas 
forestais situadas fóra da rede de estradas e a través de 
terreos forestais, fóra dos viais existentes para tal fin.

(…)

4.- O acceso de persoas alleas á vixilancia, extinción e 
xestión poderá limitarse nas zonas de alto risco de incendio 
previstas no artigo 48, cando o risco de incendio así o 
aconselle, facéndose público este extremo de forma visible.

As limitacións establecidas na Lei 3/2007, de 
prevención e defensa contra os incendios 
forestais
No artigo 31 da Lei 3/2007, de prevención e defensa contra os incendios 
forestais, establécense unha serie de limitacións e restricións ao libre 
acceso e circulación por superficies forestais en época de alto risco de 
incendio. Estas medidas, que tamén afectan aos propietarios desas 
parcelas, convértense nunha limitación de importancia á hora de poder 
dar un uso social ou deportivo a determinada parcela forestal.
A maioría das limitacións vincúlanse co índice de risco diario de 
incendio forestal e que ten especial incidencia na época de perigo 
alto de incendios forestais que, por regra xeral, é o espazo de tempo 
comprendido entre o 1 de xullo e o 30 de setembro de cada ano natural, 
inda que pode variar a elección da respectiva comunidade autónoma.
Na Lei 3/2007 distínguese entre as limitacións establecidas para a 
época de perigo alto de incendios forestais e as establecidas para o 
resto do ano inda que, en realidade, aseméllanse moito tanto unhas 
coma outras.
As limitacións concretadas na norma son as seguintes:
•	 Cando o índice de risco diario de incendio forestal sexa moi alto 

ou extremo, non estará permitido acceder, circular e permanecer 
no interior das áreas forestais situadas en municipios declarados 
como zonas ZAR nin tampouco nos camiños rurais e outras vías 
que as atravesan.

•	 Cando o índice de risco diario de incendio forestal sexa moderado 
ou alto, existe, para toda persoa que circule no interior das áreas 
forestais, a obriga de identificarse ante os membros das forzas e 
corpos de seguridade do Estado, os axentes forestais e os axentes 
facultativos medioambientais.

O feito de que a Lei 3/2007 permita o acceso cando o índice de risco 
diario de incendio forestal non sexa moi alto ou extremo non implica 
que o acceso a un monte veciñal sexa libre por canto se está accedendo 
a unha propiedade privada con dono e, polo tanto, debería contarse coa 
súa autorización para poder acceder, circular e permanecer dentro do 
mesmo ou, cando menos, seguir as restricións ou indicacións realizadas 
pola comunidade titular.

Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa 
contra os incendios forestais
Artigo 31. Limitacións de acceso, circulación e permanencia 
por razóns de risco de incendios

1. Durante a época de perigo alto de incendios forestais, 
definida no artigo 9 desta lei, queda condicionado o acceso, 
a circulación e a permanencia de persoas e bens nos terreos 
forestais incluídos:

a) Nas zonas de alto risco de incendio referidas no artigo 11.

(…)

c) Nas áreas onde exista sinalización correspondente á 
limitación de actividades

(…)

2. O acceso, a circulación e a permanencia de persoas e 
bens nos terreos e condicións establecidas no punto anterior 
quedan condicionados nos seguintes termos:

a) Cando se verifique que o índice de risco diario de incendio 
forestal sexa moi alto ou extremo, non estará permitido 
acceder, circular e permanecer no interior das áreas referidas 
no número anterior, así como nos camiños forestais, camiños 
rurais e outras vías que as atravesan.

(…)

c) Cando se verifique que o índice de risco diario de incendio 
forestal sexa moderado e alto, todas as persoas que circulen 
no interior das áreas referidas no número 1 e nos camiños 
forestais, camiños rurais e outras vías que as atravesan 
ou delimitan están obrigadas a identificarse perante os 
membros das forzas e corpos de seguridade do Estado, 
axentes forestais e axentes facultativos medioambientais.

3. Fóra da época de perigo alto, e desde que se verifique 
o índice de risco diario de incendio forestal de niveis moi 
alto e extremo, non estará permitido acceder, circular e 
permanecer no interior das áreas referidas no número 1, así 
como nos camiños forestais, camiños rurais e outras vías 
que as atravesan.

4. Fóra da época de perigo alto, e desde que se verifique o 
índice de risco diario de incendio forestal de niveis moderado 
e alto, a circulación de persoas no interior das áreas 
referidas no número 1 queda suxeita ás medidas referidas na 
alínea c) do punto 2 deste artigo.
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Á hora de regular o acceso ao monte e a circulación polo mesmo, resulta 
de especial transcendencia definir que se entende por pista forestal 
dado que o monte veciñal adoita estar atravesado por un gran número 
de infraestruturas con diferentes implicacións en canto a circulación e 
acceso.
Todo camiño de tránsito rodado, sexa de titularidade pública ou privada, 
fóra da rede de estradas e que estea vinculado coa xestión forestal e 
situado en solo rústico de protección forestal terá a consideración de 
pista forestal e, derivado disto, quedará adscrito á xestión agroforestal. 
En ningún caso terá a consideración de acceso rodado público 
para os efectos previstos na lexislación urbanística. Polo tanto, 
segundo o artigo 98.1 da Lei de montes de Galicia, en toda aquela pista 
forestal que se sitúe en solo rústico de protección forestal (a maioría 
do monte veciñal en man común éo) queda prohibido o acceso rodado 
salvo para xestión agroforestal (aquí inclúese a actividade cinexética 
e piscícola). É importante recalcar esta prohibición de acceso rodado, 
sen especificar que sexa motorizado ou non, xa que supón, de feito, a 
imposibilidade de acceder ao monte para a práctica deportiva salvo a 
pé ou a cabalo.

Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia
Artigo 98. Pistas forestais

1. Todo camiño de tránsito rodado de titularidade pública 
ou privada, fóra da rede de estradas, vinculado á xestión 
forestal e situado en solo rústico de protección forestal 
terá a consideración de pista forestal, e quedará adscrito á 
xestión agroforestal e, en ningún caso, terá a consideración 
de acceso rodado público para os efectos previstos na 
lexislación urbanística.

(…)

A Lei 7/2012, de montes de Galicia, prohibe a circulación de 
vehículos de motor por pistas forestais que non sexan de uso 
público ou situadas fóra da rede de estradas do Estado, salvo que 
existan servidumes de paso (neste caso, nunca en condución deportiva), 
para a xestión agroforestal (incluíndo a actividade cinexética e 
piscícola) e para a realización dos labores de vixilancia e extinción das 
administracións públicas competentes. 
Non é necesario informar desa limitación mediante carteis aínda que, 
iso si, para que unha persoa poida ser sancionada por acceder ao monte 
con vehículo de motor por unha pista forestal por onde non podería 
circular, é necesario que estea informada dese extremo mediante o 
correspondente cartel informativo.

Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia
Artigo 98. Pistas forestais

(…)

2. A circulación con vehículos de motor por pistas forestais 
que non sexan de uso público ou situadas fóra da rede de 
estradas quedará limitada:

a) Ás servidumes de paso a que houber lugar e non se 
poderá facer en actitude de condución deportiva;

b) Á xestión agroforestal, incluída a actividade cinexética e 
piscícola;

c) Aos labores de vixilancia e extinción das administracións 
públicas competentes.

Existe a posibilidade de que a persoa ou entidade titular dun 
determinado monte poida solicitar autorización á Administración 
forestal para autorizar o tránsito aberto motorizado polas pistas 
forestais que se atopen fóra da rede de estradas. No caso de que se 
reciba esa autorización, a propiedade deberá sinalizar que nesa pista 
forestal existe a posibilidade de transitar con vehículos motorizados por 
ela. Esta posibilidade ten especial importancia para garantir o acceso 
rodado a moitas áreas recreativas situadas no interior dos montes 
veciñais e ás que, de non contar con esa autorización, o acceso en coche 
podería ser penalizado polas forzas de seguridade do Estado.
Aínda que esas pistas teñan a consideración de pistas onde se permite 
o tránsito aberto motorizado, a norma establece que a celebración 
de eventos e actividades culturais e deportivas que non organice a 
comunidade propietaria, deberán contar con autorización expresa desta. 
En todos os casos, o usuario será sempre o responsable de todos os 
danos ou prexuízos que puideran ocasionarse, tanto a si mesmos como 
a terceiros, durante a súa utilización.

Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia

Artigo 98. Pistas forestais

(…)

3. Os titulares das pistas forestais, tras a autorización da 
Administración forestal, poderán regular o tránsito aberto 
motorizado polas pistas forestais que se atopen fóra da 
rede de estradas e non formen parte das servidumes de 
paso, mediante a súa sinalización, sen prexuízo do disposto 
na lexislación en materia de prevención e defensa contra 
incendios forestais, será o usuario, en todos os casos, o 
responsable dos danos ou prexuízos que se poidan ocasionar, 
tanto a si mesmo como a terceiros, na súa utilización. Nos 
casos de realización de eventos e actividades culturais e 
deportivos alleos á propiedade que se desenvolvan mediante 
o tránsito motorizado polas ditas pistas, deberase contar coa 
autorización expresa por parte do titular, segundo o disposto 
no artigo 88 desta lei.

4. Toda obra de reforma, modificación, transformación ou 
renovación das pistas forestais principais non poderá alterar 
nin limitar o seu carácter prioritario agroforestal, agás 
autorización expresa da Administración forestal.

(…)

6. Os sendeiros, as devasas e as vías de saca de madeira 
de carácter temporal non terán a consideración de pistas 
forestais.
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Queda prohibida a circulación motorizada campo a través, por 
carreiros, por cortalumes ou por vías de saca de madeira, salvo 
que se realice para a xestión agroforestal, incluíndo a actividade 
cinexética e piscícola, e para a realización de labores vinculados coa 
vixilancia e prevención de incendios. Esta prohibición é de carácter 
xeral polo que afecta a toda categoría de solo forestal e non só de 
aplicación aos solos rústicos de protección forestal (nos solos rústicos 
de protección forestal non está permitido o acceso rodado, tanto sexa 
motorizado como non o sexa).

Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia
Artigo 98. Pistas forestais

(…)

Queda prohibida a circulación motorizada campo a 
través, por sendeiros, por devasas ou por vías de saca de 
madeira, agás para aqueles vehículos vinculados á xestión 
agroforestal, incluída a actividade cinexética e piscícola, á 
prevención e defensa contra incendios forestais, aos labores 
de vixilancia e tutela propios das administracións públicas 
e aos eventos e as actividades que fosen autorizados pola 
Administración forestal consonte o artigo 88 da presente lei.

7. A celebración de eventos no monte

O interese por acadar unha xestión forestal sostible levou ao 
lexislador a establecer a necesidade de contar con autorización da 
Administración forestal para a celebración de actos, incluíndo os 
deportivos a motor, que leven unha afluencia de público indeterminada 
ou extraordinaria.
Esta necesidade de contar con autorización por parte da Administración 
competente, limita o acceso ao monte xa que non só se limita para actos 
que supoñan tránsito motorizado, senón para todo tipo de actividades, 
incluso as que se realicen a pé ou bicicleta. Ademais, é aplicable a 
todos os montes, con independencia da súa cualificación desde o punto 
de vista urbanístico.

Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia
Artigo 88. Servizos do monte
(…)
2. A realización de actos, incluíndo os deportivos de motor, 
que leven consigo unha afluencia de público indeterminada 
ou extraordinaria, ou de actividades relacionadas co tránsito 
motorizado, desenvolveranse mediante orde, estarán 
suxeitos ao disposto no correspondente instrumento de 
planificación, ordenación ou xestión. Na ausencia do dito 
instrumento, será solicitada a autorización da Administración 
forestal polo promotor do acto ou da actividade, que deberá 
acreditar a autorización expresa do titular. O promotor será o 
responsable de toda incidencia, dano ou prexuízo que poida 
producirse.

A solicitude de autorización farase cun prazo mínimo de tres 
meses antes do desenvolvemento do acto ou actividade. 
O prazo para outorgar esta autorización administrativa 
será de dous meses, transcorridos os cales sen que se dite 
resolución expresa, entenderase estimada a solicitude.

Nos montes incluídos na Rede de Espazos Naturais 
Protexidos de Galicia, así como, en todo caso, na realización 
de actos relacionados coa caza ou coa pesca fluvial, as 
autorizacións serán competencia, nos mesmos termos, do 
órgano competente en materia de conservación da natureza.

3. Deberanse manter os montes limpos de residuos 
(…).

8. Recompilación lexislativa

Regulación estatal 
Norma Artigos Temas

Constitución Española 1978 19, 33 Dereito de libre tránsito
Dereito á propiedade privada

Código Civil (RD 24 de xullo de 1889) 339, 344
564

Bens de dominio e uso público
Servidume de paso

Lei 21/2015, do 20 de xullo de montes 54bis Acceso público aos montes

RD 1372/1986, do 13 de xuño, polo que se aproba o 
Regulamento de bens das entidades locais 3 Bens de dominio e uso público local (camiños)

RD 1835/1991, do 20 de decembro, sobre federacións 
deportivas españolas e rexistro de asociacións 

deportivas
3

Homologación de sendeiros
Tutela e organización, no seu caso, de probas deportivas

Promoción das modalidades deportivas
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Lei 3/1995, do 23 de marzo, de vías pecuarias 17 Posibilidade de usos complementarios

RDL 1/2001, do 20 de xullo, polo que se aproba o 
texto refundido da Lei de augas 6 Garantías sobre uso público das ribeiras (servidume de 

paso)

Lei 22/1988, do 28 de xullo, de costas 21, 23 Garantías sobre uso público das ribeiras (servidume de paso)

RDL 1/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba a Lei 
do catastro inmobiliario (modificado por Lei 13/2015, 

do 24 de xuño)
34 Definición na cartografía catastral das vías públicas

Regulación autonómica
Norma Artigoss Tema

Lei 7/2012, de 28 de xuño, de montes de Galicia 4, 5, 44, 
88, 98

Dereitos dos propietarios de montes; función social dos 
montes; celebración de actos sociais, educativos ou 

deportivos nos montes; regulación do acceso público polas 
pistas forestais 

Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa 
contra os incendios forestais 31 Limitacións de acceso, circulación e permanencia nos 

terreos forestais por razóns de risco de incendio

Lei 3/1996, do 10 de maio, de protección dos 
camiños de Santiago 2, 5 Garantías sobre uso público dos camiños de Santiago e 

servidume de paso

Decreto 37/2014, de 27 de marzo, polo que se 
declaran zonas especiais de  conservación os lugares 
de importancia comunitaria de Galicia e se aproba o 

Plan Director da Rede Natura 

15 Zonificación e regulación e fomento do uso sostible (uso 
público ordenado) na Rede Natura 2000

Lei 13/2013, do 23 de decembro, de caza de Galicia 7, 8, 12, 
42

Clases de terreos cinexéticos; dereitos cinexéticos; zonas 
de seguridade

9. Conflitos abertos en Galicia que tiveron maior impacto 

Accidentes
Os conflitos abertos en Galicia de maior impacto producíronse por 
accidentes de ciclistas, motoristas ou sendeiristas ao transitar por 
montes en zonas con certos riscos derivados das condicións cambiantes 
do monte. A gran maioría deles aconteceron fóra de vías ou pistas 
forestais.
Normalmente, estes accidentes poden producirse por choques con 
obstáculos naturais ou ben con obstáculos vinculados coa actividade 
agraria e forestal: troncos de madeira, tractores ou vehículos de traballo 
forestal, peches gandeiros, pastores eléctricos…
Noutras ocasións, en menor número, os accidentes prodúcense por 
choques con obstáculos interpostos polo titular dos terreos co obxectivo 
de impedir o paso por unha determinada paraxe.
Existe tamén un risco de producirse accidentes entre sendeiristas a pé e 
ciclistas, motoristas, quads, etc. Tamén poden ocorrer accidentes entre 
cazadores e sendeiristas, ciclistas ou apañadores de cogomelos.

Accidentes ocorridos en Galicia con forte 
impacto mediático
Un dos accidentes con maior impacto ocorrido en Galicia 
foi o que afectou a un ciclista que realizaba un descenso 
monte a través no monte Alba, en terreos pertencentes á 
C.M.V.M.C. de Valadares cando chocou contra unha pedra 
que se encontraba no lugar por onde estaba realizando o 
descenso.

Tamén tivo incidencia mediática a colocación de clavos 
semienterrados ou cables suxeitos a árbores en montes da 
Rúa (Ourense), Verducido (Pontevedra), Oia (Pontevedra) ou 
Castrove (Poio).

Apertura de circuítos ou sendeiros sen autorización
En ocasións, os practicantes de sendeirismo ou as diferentes modalidades 
ciclistas realizan traballos de apertura ou acondicionamento de carreiros 
sen contar coa autorización da propiedade, como ocorreu nos montes 
veciñais do Porriño o ano pasado ou recentemente nos de Valadares.
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Apertura de circuítos ou sendas que afectan ao patrimonio
En ocasións, a apertura de circuítos ou sendeiros derivan en sancións 
por afectar esas obras a bens que contan cunha determinada protección. 
Aínda que o promotor sexa unha persoa ou entidade diferente da 
comunidade titular, esta última, na súa condición de propietaria, tamén 
ten unha responsabilidade subsidiaria, polo que é necesario tomar as 
precaucións necesarias para minorar o risco de sancións por ese motivo.

Conflitos derivados da apertura de circuítos ou 
sendas
A “Senda do Tea”, obra realizada polo concello de Ponteareas, 
pasaba pola zona de afección do castro da Croa, en Ribadetea 
e, ao non contar coas autorizacións correspondentes, a 
Consellería competente abriu expediente sancionador.

10. Usos conflitivos e usos admisibles

Usos conflitivos
Para os propietarios de montes que teñen as súas propiedades abertas, resultan conflitivas as seguintes accións:

Realización de competicións ou actividades deportivas sen solicitar 
previamente a autorización da propiedade e da Administración 
competente segundo o que estableza a normativa vixente ou ben que 
esta non se desenvolva de forma respectuosa co medio ambiente.

Autorización previa para eventos
O artigo 88 da Lei de montes de Galicia establece a 
necesidade de contar con autorización previa por parte da 
Administración competente e da propiedade.

Transitar con vehículos a motor por pistas forestais privadas, cortalumes 
ou monte a través salvo naquelas pistas forestais onde se aprobase por 
parte da administración forestal o tránsito aberto motorizado.

Circulación con vehículos a motor
Agás nas pistas forestais onde estea indicado que se pode 
realizar o tránsito con vehículos a motor, está prohibido a 
circulación con vehículos a motor segundo o establecido no 
artigo 98 da Lei de montes de Galicia.

Apertura de sendeiros ou vías de tránsito deportivas (incluso con obstáculos) sen autorización da propiedade.

Danos ou destrución de carteis, marcos ou elementos de áreas recreativas.

Realización de lumes para preparar alimentos en zonas non autorizadas (risco de incendio forestal).

Vertidos de lixo como consecuencia de actividades recreativas ou deportivas.

Danos por erosión na infraestrutura viaria do monte.

Posibles accidentes derivados dos traballos de xestión ou explotación forestal

Para os cazadores titulares dun TECOR, pode resultar conflitivo exercer a caza ao mesmo tempo que se realizan outras 
actividades recreativas ou deportivas, polo que se fai necesario establecer canles de comunicación que permitan unha 
compatibilidade de usos e unha redución do risco de accidentes.

Para os sendeiristas pode resultar conflitivo o uso do mesmo trazado que empregan os ciclistas ou, nas zonas autorizadas, os 
vehículos con motor, sobre todo o cruce de sendeiristas con ciclistas practicando descenso a gran velocidade.

Para os ciclistas pode resultar conflitivo encontrarse con obstáculos non previstos.

Usos admisibles
Para os propietarios de montes que teñen as súas propiedades abertas, resultan admisibles as seguintes accións:

Realización de competicións ou actividades deportivas contando con 
autorización previa da propiedade e da Administración competente 
segundo o que estableza a normativa vixente, sempre que se realice 
de forma respectuosa co medio ambiente.

Autorización previa para eventos
O artigo 88 da Lei de montes de Galicia establece a 
necesidade de contar con autorización previa por parte da 
Administración competente e da propiedade.

Uso de carreiros homologados e sinalizados, por sendeiristas, ciclistas (cicloturismo) e actividade ecuestre, de forma 
individual ou en pequenos grupos; uso de rutas de peregrinación tradicionais.

Construción de pistas, carreiros, trazados con fins deportivos 
ou recreativos, refuxios, aulas de natureza, etc., sempre que 
se chegara a un acordo contractual coa propiedade fixando as 
condicións para a súa construción e o uso posterior da infraestrutura 
(sobre todo estipulando cuestións relativas ao control do seu uso, 
responsabilidade, etc.).

Construción de infraestruturas de uso social
Sempre que sexan compatibles co uso forestal que se debe 
aplicar ao monte con carácter prioritario.



XVI

Compatibilidade dos usos social e forestal nos montes veciñais 

Uso das áreas recreativas acondicionadas de forma respectuosa; 
realización de lume para cociñas na época e zonas autorizadas pola 
Administración e a propiedade; acampada de forma itinerante con 
autorización da propiedade.

Uso de áreas recreativas
Especial respecto das normas establecidas na Lei 3/2007, de 
prevención e defensa contra os incendios forestais.

Visitas turísticas e educativas a monumentos naturais ou bens de interese cultural situados no monte, sempre e cando estean 
acondicionados para isto e se solicite autorización previa á propiedade; as visitas científicas autorizadas pola propiedade.

Recolección de cogomelos, castañas e outros froitos forestais silvestres, sempre que non estea acoutado pola propiedade e 
só para consumo propio (sen ánimo de lucro) ou con fins científicos ou didácticos.

Celebración de romarías tradicionais.

11. O uso social noutras comunidades autónomas

Os conflitos entre o propietario do monte e os sendeiristas, cazadores, 
ciclistas e usuarios motorizados danse en todas as comunidades autó-
nomas (e tamén os conflitos entre usuarios de distinto deporte).
Pero existe unha diferenza: no resto de España a maior parte da acti-
vidade sendeirista e doutros deportes realízase sobre montes públicos. 
Nestes montes son principalmente os axentes forestais e o SEPRONA 
da Garda Civil os que vixían estas actividades. En Galicia, en cambio, a 
maioría dos montes son de propiedade privada, particular ou colectiva 
(comunidades de montes veciñais en man común).

Conflitos noutras comunidades autónomas
A modo de exemplo, un ciclista faleceu en 2015 mentres 
recorría o sendeiro GR99 en Cantabria, ao chocar contra o 
cable dun pastor eléctrico colocado por uns gandeiros para 
evitar a saída dos animais.

En xeral, existe un baleiro legal respecto ao sendeirismo, ciclismo ou 
actividade ecuestre nos montes, fóra dos sendeiros homologados polas 
federacións ou os espazos naturais protexidos.
En todos os Decretos sobre sendeiros, para a solicitude de homologa-
ción esíxese, entre outros documentos, a autorización asinada dos pro-
pietarios das parcelas privadas por onde pase o carreiro.

Normativa noutras comunidades autónomas
Algunhas comunidades autónomas como País Vasco, 
Principado de Asturias, A Rioxa, Comunidade Valenciana, 
Canarias, Navarra ou Aragón aprobaron decretos reguladores 
da ordenación de sendeiros, a súa homologación e 
autorización. Outras redactaron leis ou regulamentos sobre 
vías pecuarias.


