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Importancia dos sumidoiros de carbono na Lei 

de montes de Galicia 

A xestión forestal sustentable é a organización, a 
administración e o uso dos montes de forma e coa intensidade 
que permitan manter a súa biodiversidade, produtividade, 
vitalidade, potencialidade e capacidade de rexeneración, para 
atender, agora e no futuro, as funcións ecolóxicas, económicas 
e sociais relevantes no ámbito local, nacional e global, e sen 
producir danos a outros ecosistemas (art. 8.37 da Lei 7/2012, 
do 28 de xuño, de montes de Galicia). 

 

 

 
 



 A xestión forestal sustentable é un dos principios que inspiran a lei de 
montes de Galicia (art. 3). 

 A Administración forestal desenvolverá accións de fomento do sector 
forestal co fin de promover o desenvolvemento sustentable dos montes 
galegos, baseándose (...) na comercialización dos produtos do monte e 
do seu papel como sumidoiros de carbono (art.119.1).  
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      A consellaría competente en materia de montes articulará, consonte as previsións da Lei 
estatal 2/2011, do 4 de marzo, de economía sustentable, ou da normativa que, se for o 
caso, a substitúa, as medidas que se consideren necesarias para procurar a xeración e a 
conservación das masas forestais e da produción e comercialización de produtos 
forestais procedentes de explotacións galegas con certificación forestal, así como dos 
produtos derivados con certificación no seu proceso produtivo no ámbito galego, para os 
efectos de aumentar a capacidade de almacenamento de CO2 nos sumidoiros galegos 
(disposición adicional 3ª).   

 

 



Importancia dos sumidoiros de carbono na Lei 

de montes de Galicia 
Para tal efecto, a Xunta de Galicia promoverá: 

 

a) O establecemento dun cálculo anual do efecto sumidoiro dos bosques galegos. 

b) A captación de financiamento para a realización de forestacións para compensar a 
emisión de CO2 en actividades empresariais. 

c) Medidas de xestión forestal e de silvicultura encamiñadas á adaptación, á resiliencia e á 
resistencia dos montes aos cambios futuros das variables meteorolóxicas, mediante, entre 
outras, o fomento de repoboacións e a restauración con especies arbóreas e arbustivas 
adecuadas. 

d) O desenvolvemento dos instrumentos baseados no mercado para abordar eficientemente 
a conservación e a mellora dos activos naturais e dos servizos que estes prestan. 

 



Recapitulando 

- O efecto sumidoiro dos bosques é un dos moitos recursos que se 
obteñen dos terreos forestais. 

 

- O papel dos bosques como sumidoiros de CO2 poténciase por medio da 
xestión forestal sustentable. 

 

- Ao mesmo tempo, a captura de carbono nos bosques constitúe un 
indicador de xestión forestal sustentable. 
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A ordenación de montes, clave na xestión 

forestal sustentable e na creación de sumidoiros 

de CO
2  

- A ordenación de montes supón a organización no tempo e no espazo, 
tecnicamente xustificada, dos recursos forestais, de todos os aproveitamentos do 
monte e das especificacións técnicas para a súa xestión sustentable (art. 77.2 da 
Lei 7/2012). 

-  Os propietarios de montes que queiran acceder aos mercados de intercambio de 
carbono deben ter ordenados os ditos montes. 

-  A ordenación é imprescindible para a correcta xestión e aproveitamento dos 
montes, incluíndo o seu papel como sumidoiros. 

 

 

 



 

 

 

 

Tipos de instrumentos de ordenación e xestión en 

Galicia (Decreto 52/2014) 

Instrumento Tipo Dirixidos 

Ordenación Proxecto de 
ordenación 

Montes públicos, os montes protectores e os de xestión 
pública, así como os MVMC superiores a 25 ha ou montes de 
particulares superiores a 25 ha en couto redondo para unha 
mesma propiedade. 

Instrumento Tipo Dirixidos 

Xestión 

 

Documento simple de 
xestión 

Non superiores a 25 ha en couto redondo para 
unha mesma propiedade. 

Documento compartido de 
xestión 

Conxunto de propietarios, onde ningunha 
superficie dunha mesma propiedade supere as 25 
hectáreas en couto redondo. 

Adhesión a modelos 
silvícolas orientativos e 
códigos de boas prácticas 
(Orde Consellería) 

Non superiores a 25 ha en couto redondo para 
unha mesma propiedade. 

 



     Aínda que a superficie ordenada en Galicia incrementouse en mais 

dun 40% entre 2011 e 2016, segue a supor menos do 12% da  

superficie forestal total.  

Evolución da superficie ordenada en Galicia 

 
 

 



Evolución da superficie ordenada en Galicia 

Non obstante, esta porcentaxe aumentará rapidamente: os montes ou 

terreos forestais deberán dispoñer dun instrumento de ordenación ou de 

xestión forestal obrigatorio e vixente, como máximo, no prazo de seis 

anos desde a publicación das instrucións de ordenación de Galicia (é 

dicir, o 08/05/2020). Pasado este prazo sen aprobación, non se 

autorizarán aproveitamentos forestais nos ditos montes. 

(Disp. trans. 6ª da Lei 7/2012). 

 

 

 
 

 



Certificación forestal 

Procedemento voluntario polo cal un terceiro independente proporciona 
unha garantía escrita tanto de que a xestión forestal é conforme con 
criterios de sustentabilidade como de que se realiza un seguimento 
fiable desde a orixe dos produtos forestais (art. 8.7, Lei 7/2012). 

 

 

 
 

 



Certificación forestal 

 

 

 
 

 

PARA QUE?: 
Garante aos consumidores que os produtos de 
orixe forestal adquiridos proceden de montes 
xestionados de xeito sustentable. 



 

 

 
 

 

Certificación forestal. Datos PEFC 
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Certificación forestal. Datos FSC 

Tanto en PEFC como en FSC, a cantidade de carbono 

secuestrado constitúe un indicador da xestión forestal 

sustentable dos montes. Estes deben estar ordenados. 



1. A xestión forestal sustentable é a forma correcta de 

administrar os terreos forestais, maximizando os 

recursos que poden obterse deles (incluíndo o 

efecto sumidoiro de CO
2
) e garantindo, asemade, a 

súa persistencia no tempo. 

 

2. A xestión forestal sustentable lévase a cabo 

executando o instrumento de ordenación ou de 

xestión do monte. 

Conclusións 



3. En poucos anos, os montes galegos deberán estar 

ordenados para que se autoricen aproveitamentos 

neles. 

 

4. Que un monte estea ordenado é, así mesmo, un 

dos principais requisitos para que se poida certificar 

e para que poida acceder aos mercados de 

intercambio de carbono.  

 

 

Conclusións 


