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BLOQUE I: Introdución e presentación da Asociación: 

En primeiro lugar queremos agradecer a invitación a participar nesta 

comisión especial de estudio e análise das reformas da política forestal. 

A representante que deu lectura ao informe na Comisión foi Marta Rodriguez 

Losada, gandeira e vogal da xunta directiva de OVICA (Asociación de criadores de 

ovino e caprino de Galicia): 

“Estou hoxe aquí presente porque dende a Asociación que hoxe me toca a 

min representar, consideramos que debemos trasladar a esta Comisión toda a 

problemática que está a sufrir o noso sector en gran parte debido á actual política 

forestal. 

Eu cheguei en Decembro do ano 2.000, retornando da miña emigración en 

Suiza para iniciar un novo proxecto de vida familiar no rural con rabaños de ovellas 

e cabras no lugar de Mañente, en Ferreira de Pantón (Lugo). 

Mercamos unha propiedade e pouco a pouco incorporamos terras á granxa, 

case sempre en réxime de cesión por troco ou aluguer verbal, como na gran 

maioría dos casos de incorporacións á gandería extensiva no noso sector. 

Ao pouco de retornar, coñecín a Asociación por un amigo, e foron os que 

nos asesoraron dende o primeiro momento para que o noso proxecto fose viable 

e exitoso no tempo, como unha gran familia. 

OVICA é a primeira e única asociación que nos agrupa a este tipo de 

produtores en Galicia. Foi constituída por trece gandeiros de ovino e cabrún no 

ano 1994, como resposta a unha serie de inquedanzas sectoriais e produtivas.  

Somos xente que confiaba nas posibilidades do sector, tanto no senso 

económico como alternativa de desenvolvemento e valorización do medio rural. 

Este foi o primeiro paso cara a actual organización. 

Actualmente, OVICA conta con preto de 200 socios repartidos por todo o 

territorio galego, que representan un volume reprodutivo de case 45.000 

cabezas, cunha media 160 reprodutoras por explotación, que dan boa conta da 



importancia e da representatividade da asociación no sector ovino e cabrún 

galego, minoritario en Galicia pero cun gran potencial. 

OVICA é pois unha figura clave no sector, adicando todo o seu esforzo á 

realización de actividades de promoción, formación, e  profesionalización do 

sector gandeiro galego, co obxectivo de lograr un sector ovino e caprino 

competitivo e sostible e contribuíndo á mellora do noso nivel e calidade de vida. 

OVICA representa a preto do 75% das ganderías con máis de 150 animais 

censados, ou sexa os máis profesionalizados. 

Ao longo destas semanas mantivemos o seguimento das comparecencias 

nesta Comisión, valorando moi positivamente o feito de que todos os axentes 

implicados no rural poidan intervir e dar a súa opinión. 

Dende OVICA non queremos ser repetitivos en moitas das conclusións, que 

por obvias e evidentes non merece a pena voltar a mencionar. 

Froito da nosa experiencia podemos afirmar que a CHAVE da problemática 

do lume en Galicia pasa pola XENTE, polos nosos agricultores e gandeiros, que na 

maioría dos casos son tamén propietarios forestais. 

Debemos tratar de evitar como sexa o ABANDONO do rural, porque cada 

persoa que cesa a súa actividade agrícola, gandeira ou forestal é un rotundo 

fracaso para todos e constitúe un risco de que a superficie e paisaxe que 

xestionaba, non volte a ser produtiva.” 

  



BLOQUE II: Caracterización da problemática actual na 

xestión do monte con gandería extensiva de ovino e 

cabrún: 

“Certificamos unha constante perda de superficie agraria útil, e unha 

invasión de especies forestais en terreos agrarios, sen que a administración faga 

cumprir a lei, tanto a nivel de marcos de plantación como de cortas e de usos 

permitidos. 

No meu caso, cada día saco a pastorear 150 ovellas e 70 cabras polas 

terras de pasto permanente, pastizal, pasto arbustivo e pasto sobre arboredo, 

que dispoño en propiedade ou me foron cedendo co paso do tempo. 

Este ano pasado en Ferreira de Pantón sufrimos unha vaga de máis de 100 

lumes intencionados durante todo o verán, xerando unha situación moi 

complicada para o mantemento da nosa explotación gandeira: 

Por unha parte vin afectada parte dos pastos que xestiono, polo que perdín o 

alimento para o meu gando. 

Isto ocasionou que tivese que levar a pastorear o rabaño a zonas máis 

alonxadas de onde gardo os animais, co conseguinte incremento dos custes. 

Solicitei permiso á Consellería de Medio Rural para poder pasar por camiño 

público con afectación de terras queimadas particulares a ambas marxes e 

seguindo escrupulosamente a Lei 3/2007 de prevención e defensa contra os 

incendios forestais de Galicia no seu artigo 43, me indica a Resolución da 

Directora Territorial de Lugo, en “Palabras textuais”: 

 “Aínda que o paso con animais por camiños públicos nos terreos queimados non 

é obxecto na prohibición establecida, dito paso require a debida dilixencia do 

responsable dos animais para que estes non paren a pastorear nos terreos 

forestais afectados polo incendio, xa que de detectarse que isto sucede, estaría 

incurrindo nunha infracción administrativa”. 



 

Por outra parte, na recente Orde de 6 de Febreiro que regula os pagamentos 

directos á agricultura e á gandería non se marca ningún tipo de excepcionalidade 

ou moratoria para que os gandeiros poidan facer uso do pasto que precisan para 

alimentar os seus animais nos dous anos seguintes á data do lume, polo que nos 

sentimos dobremente damnificados, xa que no caso de declarar esa superficie 

queimada estaremos incurrindo nunha sanción administrativa e se seguimos as 

directrices que marca a Lei, perderei os meus dereitos de pago base por non 

poder declarar esa superficie durante dous anos seguidos. 

Non entendemos como en Asturias, que sufriu unha situación similar, o 

Principado si aplicou un levantamento de acotamento do pastoreo por lumes 

aprobado polo seu Parlamento o pasado 24 de Marzo de 2017 e publicado no 

Boletín Oficial do Principado de Asturias do 5 de Abril do ano pasado. 

A actual lexislación vixente penaliza e criminaliza ao pastor/a, e nos sitúa de cara a 

opinión pública no centro da diana, cando somos precisamente os mantenedores 

do territorio e da paisaxe. 

Especialmente no caso do gando ovino e cabrún, que debido á súa alimentación, 

é a base do manexo silvopastoríl, que reduce e mantén a biomasa do noso 

monte en niveis aceptables. 

Esta situación está a afogar ao sector e propiciar situacións de “xaque-mate”, nas 

que os gandeiros rematan por renunciar a seguir coa súa actividade debido ás 

dificultades burocráticas e a falta de apoio e de interese por parte da 

administración por defender este tipo de orientacións produtivas, que constitúen 

un proxecto sostible dende o punto de vista económico, social e medioambiental. 

A comezos do século 20, en Galicia máis de 2 millóns de ovellas e cabras eran 

xestionadas polos seus propietarios. Os pequenos ruminantes son os animais 

mellor dotados para consumir recursos herbáceos e arbustivos, tan abundantes e 

mal aproveitados en Galicia, e poden vivir case exclusivamente do pasto e do 

ramalleo dos arbustos. 



Lonxe de fomentar este tipo de usos e aproveitamentos, ¿Qué fixo a Consellería 

de Medio Rural nos últimos anos?. En 2015 aplicou unilateralmente unha quita 

nos pastos arbustivos e pastos sobre arboredo declarados na PAC que afectou ao 

85% de todo territorio, de xeito que todos os recintos de menos de 3.000 

metros cadrados foron reasignados cun coeficiente de admisibilidade igual a cero. 

Isto supuxo por enriba que esta declaración de superficies da PAC marcase o 

primeiro ano de compromisos no período do PDR 2015-2020, limitando o cobro 

por uso de toda esa superficie salvo que fose alegada.  

A raíz desta inxusta medida, no seu día (Decembro 2015) dende OVICA 

presentamos un extenso informe en colaboración coa Plataforma española de 

pastoralismo e gandería extensiva na que defendemos este tipo de especies 

leñosas e arbustivas como base da alimentación do noso gando. 

Paradóxicamente na recente publicada Lei Ómnibus, a Comisión Europea 

recoñece a singularidade deste aproveitamento con pastoreo, e suprime a obriga 

da consolidación herbácea, reducíndoo únicamente á consolidación do pastoreo 

sobre esa superficie, vindo a dar a razón das nosas propostas anteriores do 2015. 

Hoxe en día en Galicia, xa só quedan 229.000 cabezas de gando ovino e cabrún 

repartidas entre 21.709 explotacións gandeiras, das cales únicamente 76 

ganderías teñen máis de 250 animais.  

Esta regresión no número de gandeiros e gandeiras é consecuencia directa da 

aplicación deste tipo de políticas, que penalizan a gandería extensiva en Galicia. 

-¿Por qué en Galicia non podemos dispoñer dunha Escola de Pastores que regule 

a formación e capacite as aptitudes para o futuro desenvolvemento das 

actividades dos nosos gandeiros de ovino e cabrún como poden dispoñer en 

outras comunidades autónomas como Extremadura, Aragón ou recentemente na 

Comunidade Valenciana? 

-¿Por qué en Galicia non podemos dispoñer dunha medida de apoio real ao sector 

como a coñecida como “Oveja Bombera”, que se trata dunha liña específica de 

axuda implementada pola Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha con 



fondos propios a maiores da propia medida do PDR para axudas agroambientais e 

de produción ecolóxica, que foi dotada con 50 millóns de euros en Novembro do 

2017, cun importe de 123 euros por hectárea xestionada con pastoreo, 

precisamente para preservar a gandería extensiva e a contribución á prevención 

de lumes forestais. 

Esta medida defende e coloca no seu sitio a figura do/a PASTOR/A, como 

merece, como xestionador e mantenedor da paisaxe e do territorio, como 

vixiante fronte as amenzas dos lumes forestais e como trashumante entre 

territorios veciños. 

-¿Por qué non podemos ter plans específicos como da Consejería de Agricultura 

de Andalucía que recuperou un rabaño de 660 ovellas de raza segureña para 

xestionar a biomasa do Cerro do Sol en Granada a carón da Alhambra de Granada, 

como método de prevención de risco de lumes. 

Moitos de vostedes ao mellor xa coñecerán un convenio asinado entre OVICA e a 

Secretaría Xeral da Consellería de Medio Rural entre o 2006 e o 2009, que 

permitiu asesorar a máis de 115 comunidades de montes veciñais en man 

común, fundamentalmente entre as provincias de Lugo e Ourense, en materia de 

xestión da biomasa e de aproveitamento silvopastoríl no monte con este tipo de 

gando. 

Este convenio que foi rescindido no seu día por falta orzamentaria permitiu acadar 

cun éxito un asesoramento moi necesario e que a sociedade rural segue a 

demandar porque cada ano son máis os rapaces que desexan xestionar terras de 

montes veciñais en man común. 

Nos últimos tempos produciuse un “boom” en toda a franxa das rías baixas, 

fundamentalmente con orientación de caprino cárnico (Meira en Moaña, Hío en 

Cangas, Beluso en Bueu, O Rosal, Gondomar, Lourizán, Coruxo en Vigo son 

expoñentes dunha demanda non cuberta pola administración e que tratamos de 

dar cobertura dende a Asociación cun recursos moi limitados).  

Nos últimos 5 anos OVICA non recibiu ningunha axuda directa por parte da 

Consellería de Medio Rural ou da Consellería de Medio Ambiente para a 



implantación de convenios de traballo que propiciasen unha mellora da situación a 

pesar de presentar propostas anuais, que foron rexeitadas en tódolos casos. 

Unha destas propostas é o fomento do pastoreo urbano acompañado de plans de 

sensibilización ambiental entre os rapaces de educación infantil (con expoñentes 

de referencia como Londres, París, Madrid ou San Sebastián onde xa se está a 

realizar con éxito, aínda que non dispoña dunha vinculación ao rural tan directa 

como podemos dispoñer en Galicia) e a creación dunha aplicación telemática que 

permita poñer en contacto ao demandante de superficie abandonada e 

improdutiva con aquelas comunidades de montes veciñais en man común que 

dispoñen de terras válidas para este aproveitamento silvopastoril”. 

 

  



BLOQUE III: Conclusións 

“A continuación imos enumerar unha serie de conclusións acompañada da 

proposta dunha serie de medidas que dende OVICA xa trasladamos en Outubro á 

Conselleira de Medio Rural e que consideramos, son fundamentais para paliar os 

lumes en Galicia: 

1.- NON se precisan máis leis ou normativas. Chega con aplicar correctamente as 

políticas de xestión e ordenación territorial existentes. A xestión do territorio é 

imprescindible para que se poida mudar a dinámica de lumes de xeito recurrente. 

Deben fomentarse os aproveitamentos diversos e complementarias que nos 

proporciona o monte: USO AGROGANDEIRO, FORESTAL E SILVOPASTORIL (os 

usos mixtos son e deben ser compatibles). 

2.- Implantación novamente de convenios silvopastorís que permitan un 

asesoramento real a emprendedores quen o demanden, fundamentalmente ás 

comunidades de montes veciñais en man común. Permitirían como no caso do 

que estivo vixente entre OVICA e a Consellería de Medio Rural: 

a) Valorizar as actividades agro-gandeiras e forestais e das súas producións, a 

través da diversificación, así como do territorio, e contribuíndo a fixar e manter 

poboación no medio rural e á compatibilidade entre gandería extensiva e fauna 

salvaxe. 

b) Ordenar o territorio a través da xestión da superficie infrautilizada, e 

aumentando deste modo a base territorial das explotacións. 

c) O Control da biomasa a través do pastoreo cos rabaños de gando ovino e 

caprino, sendo un elemento fundamental na prevención de incendios ao mesmo 

tempo que revalorizan a produción gandeira e forestal. 

3.- Débese realizar un estudio exhaustivo a nivel de toda Galicia para recuperar 

zonas abandonadas de montes privados, Montes veciñais en man común, e 

espazos públicos propiedade das administracións como o fomento do pastoreo 

urbano. 



Este tipo de pastoreo favorece a conservación da biodiversidade e a vía ecolóxica 

que, habitualmente sofre certa fragmentación no ámbito urbano (as ovellas están 

consideradas como trashumantes e expanden polas corredoiras que transitan as 

sementes alonxadas na súa lá, no seu aparato dixestivo e nas súas pezuñas). 

Este tipo de pastoreo favorece o  coñecemento destes animais, e o seu 

recoñecemento público tamén permite unha maior difusión da súa función 

ambiental e poden ser incluso obxecto de visitas de escolares ou de rapaces 

xoves que nunca tiveron a oportunidade de ver este tipo de animais debido á falta 

de contacto co medio rural.  

Estes animais poden acceder a zonas onde as máquinas non teñen aceso e 

suplen con fertilización orgánica natural aquelas zonas deficientes en nutrintes 

básicos (nitróxeno, fósforo e potasio). 

O pastoreo permite reducir o impacto medioambiental da poboación, xa que 

supón unha alternativa ecolóxica ao emprego de maquinaria (consumo de 

combustibles fósiles, e elevadas emisións de dióxido de carbono á atmosfera) e 

aos tratamentos químicos aos que son sometidos moitos espazos verdes. 

4.- DEBE suprimirse a prohibición de pastorear en terreos queimados nos dous 

anos sucesivos ao incendio por parte do gandeiro. Debe modificarse a lei para dar 

acollida a esta demanda de PRIMEIRA NECESIDADE. A lexislación actual só 

conduce ao abandono desa terra. Se os gandeiros que quedaron sen alimento e 

coa maior parte da superficie queimada ou afectada non poden pastorear no 

inverno, a explotación gandeira está condenada ao seu peche. 

Neste senso, débese facilitar o procedemento administrativo de emisión do 

informe dos DISTRITOS FORESTAIS tras os lumes, que son posteriormente 

enviados ao FOGGA para permitir declarar esa superficie na PAC dos anos 

posteriores. O pastoreo sobre esa zona queimada é a mellor forma de rexenerala 

e de continuar co uso agrícola e gandeiro e evitar así o seu abandono posterior. 

Se esa superficie se prohibe usar e declarar na PAC, os ingresos merman e o 

gandeiro deixa de poder eses recursos na propia reinversión para o mantemento 

e mellora das condicións produtivas. 



5.- Débense autorizar as queimas controladas na época de inverno para rexenerar 

os pastos e zonas de monte abandonadas. Débese fomentar un uso controlado 

do lume e ben xestionado como se leva facendo en Galicia dende tempos 

inmemoriables. Debe deixar de ser tratada a queima como un “tabú” social e se 

debe facilitar a formación e sensibilización por parte da administración para 

recuperar estas tarefas, que en moitos casos constitúen a única alternativa de 

recuperación desa superficie. Existen exemplos de prácticas sostibles e ben 

realizadas nos últimos anos, en concellos como A Pontenova, Chandrexa de 

Queixa ou Vilariño de Conso. 

Esta medida é vital no interior de Ourense e na Serra Oriental xa que evitará no 

futuro as queimas incontroladas na época de verán e que se cheguen a producir 

situacións de neglixencias por un mal uso e non control da queima xerada. 

6.- A administración debe realizar un control máis estrito da obriga de deixar o 

monte limpo incrementando o réxime de sancións ou penalizacións. Os restos de 

biomasa deben ser retirados das zonas queimadas sen arder e tratar de 

establecer controis de vixianza de acumulación de biomasa nos montes sen 

recoller despois de aclareos, podas, ou desbrozes, xa que constitúen un auténtico 

polvorín ademais de limitar o aceso á superficie que ocupan por parte dos animais 

para un aproveitamento silvopastoríl mediante a gandería extensiva. 

7.- É fundamental flexibilizar o réxime sancionador en materia de incumprimento 

dos marcos de plantación, así como na corta de masas de especies forestais e 

axilizar a resolución dos expedientes. Hoxe en día poden pasar máis de dous anos 

dende o inicio do procedemento por parte do agricultor/a ou gandeiro/a que 

denuncia esa irregularidade e a pon en coñecemento da autoridade. Existen 

casos sangrantes nos que as forzas e corpos de seguridade do Estado (Seprona) 

inician o procedemento administrativo e sancionador a unha persoa que incumpre 

a normativa vixente e o expediente queda paralizado durante ese longo período 

nas mesas do servizo xurídico da Xunta de Galicia sen propoñer ningún tipo de 

solución nin establecer a sanción administrativa correspondente. 

 



8.- O aceso á terra é un factor clave. Debe dotarse con máis recursos materiais e  

humanos o BANCO DE TERRAS e crear un BANCO DE EXPLOTACIONS agrícolas e 

gandeiras que evite que as granxas que se vexan obrigadas a pechar, volten en 

improdutiva a superficie territorial que xestionan. 

9.- Deben dotarse de medios os organismos encargados de actualizar a 

información referente aos propietarios das terras de monte e facilitar o aceso á 

información para evitar o abandono de terras cun elevado potencial produtivo. A 

renovación e actualización peiódica e constante do Catastro é fundamental para 

propiciar o contacto entre a oferta e a demanda de terras improdutivas e 

abandonadas. 

10.- Débese recuperar o anterior programa de implantación de pastos en zonas 

de montaña dentro de Galicia, que estivo vixente no período 1984-2016 no que 

se executaron case 700 proxectos, case todos desenvoltos en Comunidades de 

Montes Veciñais en Man Común. Mobilizáronse preto de 25.000 hectáreas que 

permitiron xerar un movemento dinamizador nas zonas nas que se implantou 

grazas á recuperación da gandería extensiva como motor produtivo do sector 

primario. Estes proxectos exerceron un enorme efecto demostrador tanto nas 

comunidades nas que se desenvolveron como nas zonas colindantes, que 

permitiu mellorar as técnicas e o manexo do gando, tanto en zonas de montaña 

interior como na zona norte de Lugo.  

11.- Débese incidir na mellora da FORMACIÓN dos nosos/as gandeiros/as para 

poder levar a cabo os seus proxectos de vida indistintamente se optan polo 

vacún, ovino, cabrún, cabalar, apícola, aproveitamento do castaña, usos 

micolóxicos, aproveitamento da resina, froitos secos, usos forestais, etc... Non se 

pode condicionar a decisión final do futuro dos mozos/as, pola NON 

dispoñibilidade dunha formación oficial axeitada e acreditada que lle permita 

afrontar con garantías de éxito o seu proxecto de futuro no rural. Igualmente se 

debe incidir dende a educación primaria nos colexios sobre a concienciación e 

sensibilización ambiental e na propia autoestima das xentes do rural. 

 



12.- En definitiva, tratarase de aplicar políticas que incidan no fomento da 

DIVERSIFICACION PRODUTIVA do monte, que fomenten os diferentes usos e os 

compatibilizen entre sí, valorizando deste xeito a potencialidade do monte e 

favorecendo unha alternativa de vida que evite o abandono do noso rural.” 


