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As CCMMVVMC son as propietarias dos 
MMVVMC, e están compostas polo 
conxunto de veciños titulares de unidades 
económicas, con casa aberta e residencia 
habitual nas entidades de poboación ás 
que tradicionalmente se adscribise o seu 
aproveitamento e que veñan exercendo 
segundo os usos e costumes da 
Comunidade, algunha actividade 
relacionada con aqueles.
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A actividade principal das CCMMVVMC é a 
extracción de madeira dos seus montes, 
pero cada vez máis estás comunidades 
están apostando pola diversificación de 
usos como a produción de froitos, resina, 
cogomelos etc. e recuperando actividades 
tradicionais que foron caendo en desuso 
como a gandeiría extensiva.
Estas actividades xeran postos de traballo 
no rural ademais doutros servizos como a 
prevención de incendios ou os servizos 
recreativos.
As CCMMVVMC representan para as comu-
nidades rurais nas que están asentadas un 
motor de dinamización socioeconómico. 
No conxunto de Galicia o total das comuni-
dades de montes xeran ao redor de 40 
millóns de euros anuais en investimentos 
nos seus montes.

MVMC

Os montes en 
Galicia e o 
papel das 
Comunidades 
de Montes en 
Man Común1. Recollida dos materiais: Nun monte cercano 

podes recoller as partes das plantas para a 
elaboración do herbario, tantas partes como sea 
posible (follas, flores, tronco). Anota nun caderno 
datos de onde recolleches a planta e en que 
data.

2. Secado e prensado: Para conservar as plantas 
debes colocalas entre dous papeis de periódico e 
colocar enriba algún obxeto pesado, debes 
cambiar os papeis cada dous días para ir 
secando as plantas.

3. Montaxe do herbario: Unha vez secas, coloca as 
plantas nunha cartulina e pocede a fixalas cunha 
tira adhesiva.

Fai o teu herbario 

Nos nosos montes existen unha gran variedade de árbores e arbustos ou especies 
herbáceas, que moitas veces pasan desapercibidas, unha boa forma de coñecelas é 
facendo un herbario. Para iso debes seguir os seguintes pasos:
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Terreos áridos, rochedos e 
arenais
Construcións e infraestruturas 
destinadas ao servizo do monte, 
equipamentos e infraestruturas 
recreativas
Antigos terreos de uso agrícola 
abandonados e que fosen 
transformados a usos forestais e 
formen parte de superficies 
continuas

Os montes galegos están formados por un 
amplo número de especies, tanto especies 
arbóreas, arbustivas ou de matogueira e 
herbáceas, entre elas as seguintes:

Nos montes galegos coexisten multitude 
de usos e servizos como poden ser: 

Entre os propietarios privados destaca 
unha figura case exclusiva da nosa 
comunidade, os Montes Veciñais en Man 
Común. Tan só existen figuras parecidas 
de propiedade forestal en Asturias e nas 
comarcas próximas a Galicia da Comu-
nidad Autonóma de Castilla y León e na 
rexión norte de Portugal, figura coñecida 
no país veciño como os baldios.

Principais especies 
que atopamos nos 
montes galegos

Os usos 
do monte

A propiedade 
do monte en 

Galicia

Que son os 
Montes Veciñais 
en Man Común?

Son aqueles que «con independencia 
da súa orixe, das súas posibilidades 
produtivas, do seu aproveitamento 

actual e a súa vocación agraria, 
pertenzan a agrupacións veciñais na 

súa calidade de grupos sociais e como 
entidades administrativas e que se 

veñan aproveitando 
consuetudinariamente en réxime de 

comunidade sen asignación de cuotas 
polos membros daquelas na súa 

condición de veciños».
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Montes Veciñais en 
Man Común 
(MMVVMC), 
clasificados polos 
xurados provinciais

superficie total 
da Comunidade 

Autónoma

superficie dos 
MMVVMC
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total dos 
MMVVMC

ata 
40 m

caducifolia

Especie típica do clima atlántico, está 
presente en toda a metade norte da 
Península Ibérica.
Ten unha madeira de moi boa calidade, 
sendo utilizada para a construción 
naval, as travesas dos ferrocarrís ou a 
construción de barrís para o viño. É 
utilizada tamén como combustible 
grazas ao seu alto poder calorífico.

Carballo 
(Quercus robur L.)

ata 
30 m

caducifolia

Está presente en toda a Península 
Ibérica, aínda que é máis abundante na 
metade norte. 
Ten unha madeira de gran calidade, 
utilizada para vigas e postes en cons-
trución. Utilizada en Galicia en cestería 
grazas á súa flexibilidade. Aproveitado 
na actualidade maioritariamente para 
produción de froito.

Castaño
(Castanea sativa Mill.)

ata 
25 m

perenne

Distribuída por toda a Península Ibérica, 
con presenza tanto de forma natural 
como polo seu uso en repoboacións 
forestais.
Utilizada tradicionalmente para a 
extracción de resina, na actualidade os 
seus usos principais están na constru-
ción de embalaxes, palets e taboleiros.

Piñeiro do país 
(Pinus pinaster Aiton.)

propiedade 
privada

propiedade
pública

administración 
autonómica 
e local

41,81%
30,53% OurenseLugo

20,41%
Pontevedra
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A Coruña

Bosque
de frondosas 

Combinación
de vexetación

Pasteiro
ou pradaría

Bosque
de coníferas
Bosque mixto

Matogueira

O monte está formado, 
ademais de polas masas 
forestais arbóreas, 
arbustivas, de matogueira 
ou herbáceas, por:

Produción de 
resina e cortiza

Usos recreativos e 
actividades deportivas

Usos 
culturais

Actividades 
de caza e 
pesca

Produción gandeira en 
sistemas silvopastorais

Produción de madeira, 
cortiza, leña e biomasa

Produción de 
froitos e plantas 
medicinais

Produción de mel e os seus 
derivados e cogomelos


