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O Pleno do Parlamento, na sesión do 23 de febreiro de 2021, adoptou os seguintes
acordos:

Procedementos de control e impulso
Programas e Plans
Aprobación das propostas de resolución no Pleno
- 8904 (11/PEP-000001)
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Primeira revisión do Plan forestal de Galicia
BOPG n.º 84, do 28.01.2021
Resolución número 1
“O Parlamento insta á Xunta de Galicia a incorporar ao Plan Forestal de Galicia 20212040 “Cara á neutralidade carbónica”, os documentos de planificación, de carácter
estratéxico, para as principais producións forestais do monte galego, en particular:
Da produción de castaña (Medidas I.1.3, II.2.3, III.1.1 e IV.1.2).
Da produción de cogomelos (Medidas I.1.5, V.1.1, V.2.1, VI.2.2).
Da produción madeireira (Medidas I.1.1., I.1.2, I.1.3, I.2.2, I.3.1, II.2.3, III.1.1,
II.1.2, III.2.1, IV.2.1, IV.2.2, IV.2.3, IV.2.4, IV.3.1, V.1.1, V.2.1, VI.2.2).
Da produción da cortiza e resina (Medidas I.1.5, V.1.1, V.2.1, VI.2.2).
Outras producións (mel, froitos, plantas aromáticas e medicinais...) (Medidas
I.1.5, V.1.1, V.2.1, VI.2.2).
De xeito tal, que determine as producións, en superficie, cantidade e características, que
o monte galego debe subministrar para situalo nunha posición estratéxica nos mercados
nacionais e internacionais, abordando tamén a transformación dos seus produtos. En
particular, o plan estratéxico para a produción industrial da madeira deberá desagregar as
necesidades para as principais formacións arboradas de Galicia.

CSV: REXISTROovokZf2Bh9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Estes instrumentos de planificación deben ser froito do consenso da cadea monteindustria galega, ter un horizonte temporal amplo e estar sometidos a un seguimento
continuado que propicie, de ser necesario, as pertinentes revisións.”
Aprobada por 41 votos a favor, 32 en contra e ningunha abstención.
Resolución número 2
“O Parlamento insta á Xunta de Galicia a ser máis ambiciosos nos obxectivos e medidas
en materia de información e estatística forestal no Plan Forestal de Galicia 2021-2040.
Neste senso, tentaranse incorporar actuacións na planificación estatística da Comunidade
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Autónoma para estudar a caracterización económica e socio demográfica do monte
galego que permitan describir ás explotacións forestais, os seus titulares e a cadea forestal
da madeira e doutros recursos forestais. Esta liña de actuación esixirá dun traballo
coordinado entre os diferentes organismos e departamentos da Xunta de Galicia con
competencias na materia.”
Aprobada por 41 votos a favor, 32 en contra e ningunha abstención.
Resolución número 3
“O Parlamento insta á Xunta de Galicia a que estea desenvolto, antes de que remate o ano
2022, o Inventario forestal continuo de Galicia (IFCG) declarado como unha medida
fundamental (Medida V.1.1) dentro do Plan Forestal de Galicia 2021-2040. Debe estar
baseado no coñecemento académico e científico das escolas forestais universitarias de
Galicia, e os datos que se vaian obtendo de dito inventario deberán ser difundidos dun
xeito continuado e público.”
Aprobada por 41 votos a favor, 32 en contra e ningunha abstención.
Resolución número 4
“O Parlamento insta á Xunta de Galicia a reservar os importes provenientes dos
orzamentos anuais da Xunta de Galicia, dispostos no Plan Forestal de Galicia 2021-2040,
que aseguren o necesario apoio orzamentario para a execución dos plans, programas e
medidas contemplados en dito documento.”
Aprobada por 41 votos a favor, 32 en contra e ningunha abstención.
Resolución número 5
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“O Parlamento insta á Xunta de Galicia a establecer un plan de seguimento continuado
que avalíe o grao de execución dos plans, programas e medidas declarados no Plan
Forestal de Galicia 2021-2040, en particular:
O Plan Forestal de Galicia deberá ser actualizado ao final de cada un dos períodos
de aplicación (cada cinco anos).
En adición existirá unha avaliación interna do grao de desenvolvemento do Plan,
de carácter bianual, como referencia para analizar o seu nivel de cumprimento. Os
resultados que se obteñan detallaranse nun informe de avaliación que será presentado ao
Consello Forestal de Galicia e ante esta cámara parlamentaria.
As consellerías da Xunta de Galicia responsables na execución das diferentes
iniciativas, programas e liñas de acción da Revisión do PFG deberán informar anualmente
ao Consello Forestal sobre os resultados da execución do orzamento público.
A consellería con competencias en materia forestal deberá dispor dun acceso
público, a través do seu portalweb, a un panel de control que monitorice, analice e amose
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de maneira visual os indicadores quinquenais de seguimento, coas súas métricas e datos
fundamentais para facer un seguimento do estado de execución (%) e da súa
consecución.”
Aprobada por 41 votos a favor, 32 en contra e ningunha abstención.
Resolución número 6
“O Parlamento de Galicia acorda a aprobación desta primeira revisión que se lle fai ao
actual Plan Forestal de Galicia denominada Plan Forestal de Galicia 2021-2040 “Cara á
neutralidade carbónica”.
Aprobada por 41 votos a favor, 32 en contra e ningunha abstención.
O que lle comunico para o seu coñecemento e para os efectos oportunos.
Santiago de Compostela, 25 de febreiro de 2021
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