
Referencia:  CFA 025/2021 – Servizo de Montes

RESOLUCIÓN  DA  DIRECCIÓN  XERAL  DE  PLANIFICACIÓN  E  ORDENACIÓN  FORESTAL  DO  CAMBIO  DE 
ACTIVIDADE FORESTAL A AGRÍCOLA SOLICITADO POR MARTIROSA, S.C.
FEITOS

PRIMEIRO. D. José Vázquez Sampedro, en representación de Martirosa, S.C; solicitou o 11 de marzo de  
2021, o cambio de actividade forestal a agrícola da parcela 79 do polígono 22, do concello de Brión, para 
adicala a terra arable.

SEGUNDO. O 12 de marzo de 2021 solicitase a emisión de informe por parte do Distrito Forestal III.

CONSIDERACIÓNS LEGAIS E TÉCNICAS

PRIMEIRA. A Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia establece no artigo 60 o procedemento  
para os cambios de actividade forestal a agrícola. O artigo 8 da Lei establece que por administración ou 
órgano  forestal  se  entende  o  órgano  da  Comunidade  Autónoma  con  rango  de  dirección  xeral  ou 
secretaría xeral con competencia en materia de montes.

SEGUNDA. O  Decreto  149/2018, do 5 de decembro, establece a estrutura orgánica da Consellería do 
Medio Rural  no que se atribúe á  Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal  a  competencia 
para  resolver  os  cambios  de  actividade forestal  a  agrícola.  Por  Resolución do 19 de xuño de 2013, 
delegase a competencia de resolución nas Xefaturas Territoriais da Consellería.

TERCEIRA.  É tamén de aplicación a Lei  39/2015,  de 1  de outubro,  do Procedemento Administrativo  
Común das  Administracións  Públicas,  e  a  Lei  21/2013,  de  9  de  decembro,  de  avaliación  ambiental,  
modificada pola Lei 9/2018 de 5 de decembro.

CUARTA. O informe emitido o 9 de abril de 2021 polo Distrito Forestal III, sinala que na parcela vexetan 
especies do Anexo I da Lei de montes de Galicia, ao tratarse dunha tala de masa forestal co propósito de  
cambiar  a  outro  tipo  de  actividade  do  solo,  é  unha  actuación  prevista  pola  lei  21/2013,  do  9  de 
decembro, de avaliación ambiental (BOE do 11/12/2013) no seu anexo II, grupo 1º, apartado b), polo que 
debe ser sometido a unha avaliación ambiental simplificada.

QUINTA. Requírese a sociedade solicitante o Estudio de Impacto Ambiental o 16 de abril de 2021, sendo 
aportado o 16 de xullo do mesmo ano, e a solicitude de inicio da avaliación recíbese no servizo o 19 de  
xullo de 2021.

SEXTA. O 21 de xullo de 2021 trasladase o Estudo de Impacto Ambiental ao Órgano Ambiental, sendo 
recibida no mesmo día.

SÉTIMA.  Con  data  7  de  marzo  de  2022,  o  Órgano  Ambiental  resolve  favorablemente  a  avaliación 
ambiental simplificada.

OITAVA. Segundo dispón o artigo 60 c) da Lei de montes de Galicia ao tratarse dunha curta de frondosas  
maiores de 10 anos do anexo I da Lei de montes de Galicia, precisarase autorización da Administración 
forestal,  logo  da  xustificación  de  actividade  agrícola  por  parte  do  promotor.   No  expediente  consta 
acreditación do Servizo de Explotacións Agrarias de que a sociedade solicitante é titular do REAGA G-
1501300246.

De acordo con todo o indicado, RESOLVO:
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AUTORIZAR o cambio de actividade forestal a agrícola da parcela 79 do polígono 22 no concello de Brión, 
para a implantación de terra arable, xa que non interferiría no desenvolvemento forestal da zona.

Lembre que no desenvolvemento do proxecto,  aplicaranse as  medidas  protectoras,  correctoras  e  de 
vixilancia ambiental propostas na documentación presentada polo promotor na tramitación ambiental,  
tendo en conta así mesmo as condicións sinaladas no apartado 4 (Condicións ambientais) da resolución 
do informe de impacto ambiental, do cal se achega copia.

Segundo prevé o artigo 42 da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental, esta resolución 
farase público a través do Diario Oficial de Galicia e da páxina web da Consellería de Medio Rural.

Cando se leve a cabo o cambio de actividade debe ter en conta que os traballos de instauración do  
pasteiro  ou  cultivo  eviten  ao  máximo  a  degradación  do  solo  pola  erosión,  así  como  seguir  as 
recomendacións do Código Galego de Boas Prácticas  Agrarias  no referente  a  aplicación dun aboado 
razoable e de respecto ao medio ambiente.
Segundo o previsto no artigo 10 do Decreto 200/2012, do 4 de outubro, polo que se regula o Rexistro de  
Explotacións Agrarias de Galicia (Reaga), os titulares de explotacións deberán comunicar as modificacións  
substanciais que nela se produzan, entre as que se inclúen os cambios nas orientacións produtivas ou as 
variacións  na  superficie  da  base  territorial. Estas  actualizacións  dos  datos  rexistrais  realizaranse 
empregando o formulario normalizado MR408B, dispoñible na Sede Electrónica da Xunta de Galicia ou na 
súa Oficina Agraria Comarcal de referencia. 
O  prazo  máximo  para  a  realización  do  cambio  de  actividade  e,  no  seu  caso,  do  aproveitamento 
madeireiro necesario, será de doce meses, que se contarán desde a data da notificación da autorización 
do cambio de actividade.
Contra a presente resolución, que non finaliza a vía administrativa, poderá interpoñerse recurso de alzada 
ante  o  Conselleiro  do  Medio  Rural  no  prazo  dun  mes  contado  a  partir  do  día  seguinte  ao  da  súa  
notificación de conformidade co establecido nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do 
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

A Coruña, na data da sinatura dixital

O Director Xeral de Planificación e Ordenación Forestal
P.D. (Resolución do 19/06/13 DOG 01/07/13)
O xefe territorial
José Manuel Santos Maneiro
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