
MOCIÓN DE POR CHANTADA-CUP NA DEFENSA DUNHA
POLÍTICA AGROFORESTAL AO SERVIZO DO POBO GALEGO

 

Antom Fente Parada, voceiro do Grupo Municipal Por Chantada-CUP, apresento

ao  abeiro  do  disposto  nos  artigos  94.1  e  94.2  do  Regulamento  Orgánico

Municipal e 97.2 do  Regulamento de Organización, funcionamento e réxime

xurídico das entidades locais a  seguinte moción para a súa discusión e,  se

procede, aprobación, relativa á Moción de Por Chantada-CUP na defensa dunha

política agroforestal ao servizo do pobo galego.

A  tal  efecto,  apresento  para  a  súa  discusión,  co  albo  de  suscitar  a

unanimidade da Corporación a seguinte Exposición de motivos:

Comezando a presente lexislatura, alá por setembro de 2015, veu a esta

cámara unha  Moción de Por Chantada-CUP para a adopción de medidas de

prevención de lumes que incluía as seguintes propostas:

1.- Redactar unha ordenanza contra-incendios ou revisar a normativa actual
que declare a Chantada zona de alto risco de incendios e inclúa, entre outras,
as seguintes cuestións:

a.-  Estabelecer  unha franxa ampla,  ao  redor  das  áreas  habitadas,  de  200
metros,  que  non  se  poderá  repoboar  con  árbores  de  folla  perenne  (agás
algunhas que non son pirófitas como o teixo) e chopos. Concretamente, as
especies que indica a Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención de incendios
forestais  de Galiza, a saber:  piñeiro  do país  (Pinus Pinaster),  piñeiro bravo
(Pinus  sylvestris),  piñeiro  de  Monterrei  (Pinus  radiata),  piñeiro  de  Oregón
(Pseudotsuga  menziesii),  mimosa  (Acacia  dealbataminoma),  acacia  negra
(Acacia melanoxylumacacia) e eucalipto (Eucalyptus ssp).

b.-  Fomentar  que  nas  novas  plantacións  se  empreguen  preferentemente
especies autóctonas (considerando a oliveira autóctona) estabelecendo unha
taxa ou canon sobre especies foráneas que irá en escala crecente, segundo a
súa  potencial  perigosidade  (a  escala  require  o  asesoramento  técnico  de
profesionais).



c.- Distancias mínimas que deben respectar as novas repoboacións forestais e
as novas plantacións, tomando como base o disposto na Lei 7/2012 de Montes
de Galiza.

a) Con parcelas forestais: 2 metros

b)  Con  terreos  situados  en  solo  rústico  de  especial  protección  
agropecuaria: 10 metros

c)  Con zonas  dedicadas  a  labradío,  cultivo,  prados  ou  pastos  non  
clasificados de especial protección agropecuaria: 4 metros cando se  
empreguen as  especies  frondosas  do  anexo  I  da  Lei  7/2012,  e  10  
metros no resto de especies

d) Desde o límite do dominio público das vías (autoestradas, autovías, 
corredores, vías rápidas e estradas convencionais) ou do ferrocarril: 10 
metros para todas as especies, a partir do borde exterior das estradas

e) Con pistas forestais principais: 2 metros cando se empreguen as  
especies frondosas do anexo I; no resto de especies, 4 metros en xeral, 
e 6 metros nos concellos declarados como zona de alto risco

f) Desde a proxección do condutor máis externo, considerando a súa 
desviación  máxima  producida  polo  vento  segundo  a  normativa  
aplicábel a cada caso, da infraestrutura eléctrica: 5 metros para todas 
as especies

g) Con canles fluviais de máis de 2 metros de largo: 5 metros cando se 
empreguen as especies de frondosas do anexo I, e 15 metros no resto 
de especies, contados desde o dominio público. Non será aplicábel en 
actuacións de recuperación ambiental

h) Con edificacións, vivendas illadas, urbanizacións, depósitos de lixo, 
parques e instalacións industriais situadas a menos de 400 metros do 
monte e fóra de solo urbano e de núcleo rural

i) Fontes e mananciais: 30 metros cando se empreguen as especies de 
frondosas do anexo I, e 50 metros no resto de especies

l) Con cámpings, gasolineiras e industrias ou instalacións preexistentes 
en que se desenvolvan actividades perigosas consonte o estabelecido 
na Lei 1/1995, do 2 de xaneiro, de protección ambiental de Galiza, ou 
na súa normativa de desenvolvemento: 25 metros para especies de  
frondosas do anexo I, e 50 metros para o resto de especies

d.-  Até  150 metros  da  liña  delimitadora  dos  núcleos  urbanos,  dos  
núcleos rurais e do solo urbanizábel delimitado non se poderán plantar 
especies foráneas e a 100 metros as do anexo I  da  Lei 7/2012 de  
Montes de Galiza.

e.- O disposto no apartado anterior, non se aplicará cando se trate de 
plantacións  con  árbores  illadas  con  fins  ornamentais  ou  árbores  
froiteiras.

f.-  Declarar  Chantada  zona  libre  de  eucaliptos,  prohibindo  
expresamente a súa plantación en todo o termo municipal.

g.-En todo caso, poderán conservarse árbores de calquera especie en 
calquera clase de terreos, incluídos nas redes primarias e secundarias 
de xestión de biomasa, no caso de se trataren de árbores senlleiras, ou
aquelas que cumpran funcións ornamentais ou se atopen illadas e non 
supoñan un risco para a propagación de incendios forestais.



2.- Recriminar á Xunta de Galiza a falta de medios aéreos na precampaña de
lumes de 2015.

3.-  Instar  á  Xunta  de  Galiza  a  dotarse  dun  servizo  único,  público  e
profesionalizado de prevención e extinción de incendios,  que para alén de
apagar os lumes realice a prevención nas zonas de alto risco e maior valor
ecolóxico,  contratado  e  xestionado  directamente  pola  Xunta  de  Galiza,  en
condicións  laborais  dignas,  rematando  coa  desigualdade  salarial  e  a
arbitrariedade na contratación de brigadas municipais.

4.- Actuación do Concello nos casos de incumprimento da xestión da biomasa
forestal, cando menos en núcleos habitados e nos casos máis perigosos para o
que,  no  tocante  ao  medio  rural,  debería  contarse  co  parecer  dos  axentes
forestais da zona estabelecendo unha canle comunicativa con eles para tal fin.

5.-  Ser  totalmente  escrupulosos  no  cumprimento  da  normativa  municipal
sobre incendios coas plantacións existentes no Concello e facer cumprir as
normas en todo o termo municipal.

6.- Instar á Xunta para habilitar lugares de toma de auga en caso de incendios
habilitados para os vehículos contra-incendios, xa que non hai ningún tanque
público,  nin  sequera  existe  un  hidradante  en  todo  o  concello  onde  podan
cargar  as  motobombas  en  caso  de  incendio  a  diferenza  de  Taboada  e
Carballedo.

7.-  Esixir  á Xunta de  Galiza  que modifique e racionalice os  convenios das
brigadas municipais, xa que teñen a obrigatoriedade de desbrozar 5 hectáreas
de  camiños  forestais  non  mecanizábeis  con  independencia  de  horarios,
condicións climatolóxicas e traballos de extinción, para o cobro da subvención
ligada a tal contratación.

8.-  Esixir  á  Deputación  provincial  e  exercer  nas  estradas  de  titularidade
municipal o disposto Lei 3/2007 do 9 de abril, de prevención e defensa contra
os incendios forestais de Galiza nos artigos 20 e 211 para reducir o perigo de
accidentes (pola redución da folla) e que o lume poda cruzar as estradas.

9.-  Elaborar un Plano Municipal  de Emerxencias cos axentes dos diferentes
sectores envolvidos.

10.-  Redactada  a  ordenanza,  publicar  folletos  informativos  e  sensibilizar  á
poboación sobre os incendios e os seus impactos para a biosfera e a saúde
pública.

O resultado da votación foi de 4 votos a prol da moción, 2 abstencións e

7 en contra (os votos de Inta). Naquel pleno Manuel Varela afirmou que «aquí

hai moito que non houbo un grande incendio» engandindo que a selección de

persoal faise mediante TRAGSA e o INEM. Tres despois non só sufrimos un

devastador incendio, que devorou o vehículo da brigada municipal de Taboada,

senón que nos vimos obrigados a traer ao pleno ordinario de setembro as

irregularidades  e  o  desleixo  do  Goberno  en  relación  co  procedemento  de

contratación da brigada municipal.

Ardeu en varias parroquias do Concello e na Galiza milleiros de hectáreas



queimadas lamentando mesmo catro vítimas mortais -dúas mulleres perderon

a vida en Nigrán, un home faleceu en Carballeda de Avia e outro home morreu

en Vigo-, a maior catástrofe natural nos últimos anos.

A vaga de lumes estendeuse de norte a sur e de este a oeste do país:

Chantada, a reserva da biosfera d’Os Ancares, Cervantes, Monforte, Pantón e

Friol e até 29 concellos en Lugo (na semana seguinte asfaltábanse pistas nas

ribeiras  de  Sober  polos  mesmos que  nos  venden a  candidatura  da  Ribeira

Sacra na UNESCO);   San Cristovo de Cea,  Baños de Molgas,  Chandrexa de

Queixa,  Montederramo,  Maceda  de  Trives,   Carballeda  de  Avia, e  ata  23

concellos en Ourense; Ponteareas,  Pazos de Borbén,  Redondela,  Salceda de

Caselas,  Nigrán,  Vigo,  Pazos  de  Borbén,  Salvaterra,  Soutomaior,  Mondariz,

Gondomar, Baiona e As Neves (90% da superficie arrasada), Ponteareas, Ponte

Caldelas ou Mos entre outros en Pontevedra; así como Boiro, Neda ou  Negreira

como exemplos de lumes na  provincia de A Coruña. 

A veciñanza dos múltiplos concellos afectados coinciden en denunciar a

falta  de  medios  de  extinción  coas  lapas  nas  portas  das  casas  e  non

comprenden  como  a  Xunta  cesou  no  seu  contrato  a  traballadores  e

traballadoras dos SPDCIF xusto cando as condicións atmosféricas indicaban a

proximidade do furacán Ophelia, cunha humidade relativa inferior a 30% e as

temperaturas superaban os 30 grados. Condicións ideais para que os incendios

sexan practicamente incontrolábeis.

Persoas falecidas, familias desaloxadas, innumerábeis lugares afectados

polos  incendios,  moitos  deles  espazos  naturais  protexidos como a Rede

Natura no monte Faro,  parques naturais,  reservas  da  biosfera,  ecosistemas

de  grande  valor  económico  e medioambiental calcinados por falta de medios

tanto materiais como humanos, e non tivemos  máis  desgrazas  persoais  e

máis   perdas   materiais   grazas   a  profesionalidade  e  a  implicación  das

traballadoras e traballadores que integran os distintos colectivos forestais e a

implicación da sociedade civil.

As perdas de vidas humanas, os custes económicos, ecolóxicos e sociais

que os   lumes   producen   nos   nosos  montes   xeran  a   indignación  da

sociedade  galega.  Esta  indignación  debe producir unha reacción por parte

das institucións e da Xunta da Galiza, levando a cabo políticas de protección

dos  espazos  e  de  reordenación  do  espazo  agroforestal  galego  e  non

centrándose  apenas  no  gasto  en  políticas  de  extinción  cada  vez  máis



privatizadas (176 millóns de euros en 2016).

O Sindicato Labrego, a Organización Galega de Comunidades de Montes,

Frouma, Amigos da Terra e a Federación Ecoloxista Galega abandonaron no

mes  de  xuño  o  Consello  Forestal  da  Galiza  polas  continuas prácticas  de

entorpecemento  á  súa  participación  e,  en  concreto,  pola  apresentación  en

rolda de prensa do Plan de Defensa contra Incendios (Pladiga 2017), antes de

que este fora coñecido polas organizacións que participan no Consello Forestal.

Un  cártel  de  intereses  do  que  nunca  se  fala  e  que  ao  longo das  décadas

ensarillou diversos negocios e afinidades na lucrativa industria do lume.  

Polo exposto, apresentamos a seguinte Proposta de acordo: 

PRIMEIRO.- Instar  a  Xunta  da  Galiza  a:

1. Democratizar o funcionamento do Consello  Forestal Galego. 

2. Buscar un Acordo Nacional Estratéxico  de  Xestión  do  Monte  Galego

que  conte  co  consenso  dos  grupos  políticos,  sindicatos,  patronal,

organizacións  sociais  e  propietarios  forestais  que   marque   unha

mudanza na  política agro-forestal.

3. Modificar  -co  consenso  dos  grupos  políticos,  sindicatos,  patronal,

organizacións sociais e propietarios forestais- o PLADIGA (Plano Forestal

da Galiza e dos Planos de Loita Contra o Lume) centrando o mesmo na

prevención no canto da extinción no período de alto risco e garantindo a

protección  dos  núcleos  poboacionais,  parques  naturais  e  reservas  da

biosfera.

4. Instar ao Consello Xeral do Poder Xudicial para  que  dote  á  Fiscalía dos

medios   técnicos,  humanos  e  económicos  necesarios  para  mellorar  a

investigación dos lumes.

5. Elaborar   planos   de  ordenación   dos   montes   que  contemplen   a

ordenación  dos  cultivos  agrarios  e forestais  e á mobilización produtiva

das  terras,  evitando  o  aumento  da  superficie  ocupada  por especies

de medra  rápida. 

6. Pór   en   marcha   de  xeito  urxente  planos   de   restauración   e

recuperación das zonas afectadas por incendios neste ano 2017 e nos

últimos anos.  

7. Converter  o  SPDCIF  como  servizo  único  e  público  de  prevención  e



extinción de incendios forestais profesionalizado.

8. Presentar un Plano de Fomento de implantación de  sectores  industriais

e empresariais que centren o seu traballo na transformación de produtos

silvícolas  e  agropecuarios,  na  conservación  de  masas  forestais  e  na

prevención dos incendios. 

SEGUNDO.- Instar ao goberno do Estado a derogar a Lei de Montes 43/2003,

de 21 de novembro, modificada o 21 de xullo de 2015, e a respectar o carácter

singular dos montes en man común da Galiza.

TERCEIRO.-  Dotar ao Concello dun Observatorio Medio Ambiental, onde  se

propoña  unha  política  agro-forestal  sustentábel  e  economicamente rendíbel

para a sociedade coa participación de entidades da sociedade civil.

CUARTO.- Partindo do convencemento de que a privatización dos servizos de

prevención e extinción dos incendios  forestais  leva  consigo  a  eliminación

de  medios  materiais,  técnicos e humanos e un incremento nos custes de

extinción  que  só  beneficia  a  sectores  especulativos,  entendemos  que  os

equipos  de  extinción  deben   estar  baixo  un  mando  único  e depender  na

súa  totalidade  da  Consellaría  do  Medio  Rural.  En consonancia, o Concello

esixirá á Xunta que asuma todas as  labores de extinción de lumes, podendo o

Concello  acordar  asumir  baixo  convenio  as  dedicadas  exclusivamente  á

prevención, procurando que  ditos  medios  traballen  durante  todo  o  ano,

especialmente  nos  meses  de inverno e primavera. 

QUINTO.-  Instar  á  Xunta  da  Galiza  a  actuar  coa  máxima  celeridade  na

aprobación e execución de medidas de rexeneración das áreas queimadas na

comarca de Chantada e no desenvolvemento de planos de mellora dos montes

que elaboren os técnicos forestais.

Chantada, 25 de outubro de 2017.

Asdo.: Antom Fente Parada
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