
Decreto ../2017, do ... de ........, polo que se crea e desenvolve o rexistro de masas consolidadas de frondosas

autóctonas.

A superficie forestal galega está ao redor das 2.000.000 ha. A mediados do século XX tan só unhas 540.000 ha

estaban arboredos, pero esta superficie foi crecendo ata alcanzar 1.416.000 segundo datos do 4º Inventario fo-

restal nacional (2009-11). Este notorio cambio foi acompañado dunha expansión das masas de frondosas autóc-

tonas, dominadas principalmente polo carballo (Quercus robur) e o melojo (Quercus pyrenaica), cuxa extensión

é de 415.000 ha.

Con todo, o grao de aproveitamento destas masas é moi baixo. Baste sinalar que as masas de piñeirais e eucalip-

tales presentan un crecemento anual duns 11 millóns m3cc/ano dos que veñen aproveitando en torno ao 65%,

mentres que as frondosas autóctonas crecen a un ritmo de 1,9 millóns m3cc/ano dos que unicamente se aproveita

entre un 14 e un 21%.

A Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia crea o Sistema rexistral forestal de Galicia, como rexistro

administrativo de consulta pública adscrito á consellería competente en materia forestal, no que se inscribirán o

conxunto de datos pertencentes ao Rexistro de masas consolidadas de frondosas autóctonas, entre outros. Neste

Rexistro de masas consolidadas de frondosas autóctonas deben rexistrarse aquelas masas descritas no artigo

93.1 da esa lei.

A continuación, o apartado 93.2 dita que, para o seu aproveitamento, precisarán dispoñer dun documento com-

partido de xestión aprobado pola Administración forestal. Iso pode parecer contraditorio co disposto no artigo

77 da propia Lei 7/2012 ao establecer en que casos os terreos forestais están obrigados a dotarse dun proxecto

de ordenación ou un documento simple de xestión, polo que este decreto entra a aclarar as obrigacións en mate-

ria de ordenación destas masas.

De acordo co artigo 27.10 do Estatuto de autonomía de Galicia, corresponde á comunidade autónoma galega a

competencia exclusiva en materia de montes, aproveitamentos forestais, vías pecuarias e pastos, sen prexuízo

do disposto no artigo 149.1.23 da Constitución.

O Decreto 166/2015, do 13 de novembro, polo que se aproba a estrutura orgánica da Consellería do medio rural,

establece que esta é o órgano da Administración galega competente en materia de montes.

O borrador de decreto foi sometido a estudo do Consello Forestal de Galicia.

Na súa virtude e en uso das atribucións conferidas pola Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da

Xunta de Galicia e da súa Presidencia, por proposta da conselleira do Medio Rural, de acordo/oído co Consello

consultivo  e  despois  de  deliberación  do  Consello  da  Xunta  de  Galicia  na  súa  reunión  do  día

____________________,

DISPOÑO



Artigo 1. Obxecto

Este decreto ten por obxecto:

a) Crear e desenvolver o Rexistro de masas consolidadas de frondosas autóctonas.

b) Establecer o procedemento de inscrición, modificación e baixa, de oficio ou a solicitude do interesado,

dalgunha destas masas (código de procedemento MR999Z).

c) Regular as obrigacións en materia de instrumentos de ordenación e xestión forestal.

CAPÍTULO I

Rexistro de masas consolidadas de frondosas autóctonas

Artigo 2. Creación do Rexistro de masas consolidadas de frondosas autóctonas

1. Créase o Rexistro de  masas consolidadas de frondosas autóctonas (en adiante o Rexistro), no que se inclui-

rán aquelas masas de frondosas do anexo I da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de Montes de Galicia, cunha super-

ficie en couto redondo de polo menos 15 hectáreas e cunha idade media de polo menos vinte anos. Quedan

excluídas as plantacións forestais.

2. O Rexistro forma parte do Sistema rexistral forestal.

3. O Rexistro ten carácter administrativo e é de acceso público.

4. A inscrición no Rexistro non atribúe presunción de ningún tipo con respecto á propiedade ou posesión dos

bens inscritos ou á titularidade dos dereitos que afectan ou poden afectar as masas obxecto de inscrición nes-

te Rexistro.

Artigo 3. Requisitos das masas consolidadas de frondosas autóctonas

1. Dentro do límite das masas só incluiranse terreos que teñan a consideración de monte de acordo co concepto

establecido no artigo 2 da Lei 7/2012, do 28 de xuño.

2. Nas masas para rexistrar admitirase a presenza doutras especies arbóreas sempre que non representen máis

dun 10% do número de pés maiores (pés con diámetro normal igual ou superior a 7,5 cm).

3. A idade media da masa medirase sobre os pés maiores das frondosas autóctonas mediante métodos de inven-

tario forestal.

4. O estrato arbóreo deberá presentar unha fracción de cabida cuberta igual ou superior ao 50%.

Artigo 4. Datos rexistrais

1. O Rexistro constará dunha base cartográfica dixital na que estean representados os límites das masas inscri-

tas.

2. Esta base cartográfica utilizará o sistema de referencia geodésico ETRS89 (European Terrestrial Reference

System 1989) e o sistema de referencia de coordenadas ETRS-Transversa de Mercator (ETRS-TM), de con-



formidade co Real Decreto 1071/2007, do 27 de xullo, polo que se regula o sistema geodésico de referencia

oficial en España.

3. Asociada a cada límite, o Rexistro inscribirá a seguinte información:

a) Un número de índice correlativo.

b) A vixencia do límite.

c) A resolución pola que se acorde a inscrición da masa ou a modificación que estableza este como novo lí-

mite.

d) A data de inscrición ou modificación que estableza o límite.

e) En caso de que a masa cause baixa no rexistro ou se modifique o seu límite, el número do índice corres-

pondente ao límite que se modifica ou dá de baixa.

f) En caso de que a masa cause baixa no rexistro ou se modifique o seu límite, la resolución pola que se

acorde a súa baixa ou a modificación que estableza a substitución deste límite por un novo.

g) En caso de que a masa cause baixa no rexistro ou se modifique o seu límite, la data de baixa ou de substi-

tución deste límite por un novo.

h) A superficie actual da masa.

i) A idade media da masa.

j) A composición específica do voo arbóreo.

4. O dato de vixencia dos límites das masas establecerase segundo os seguintes criterios:

a) O límite das masas que se inscriban por primeira vez rexistraranse como “Límite vixente”.

b) Cando se produza unha modificación, o dato de vixencia do límite vixente da masa cambiarase a “Límite

non vixente por modificación” e o novo límite inscribirase como “Límite vixente”.

c) Cando se produza unha baixa, o dato de vixencia do límite vixente da masa cambiarase a “Límite non

vixente por baixa”.

Artigo 5. Iniciación

O procedemento de inscrición poderá iniciarse de oficio ou a solicitude do interesado.

Artigo 6. Iniciación a solicitude do interesado

1. A iniciación a solicitude do interesado poderá realizarse por calquera persoa que sexa propietaria dunha parte

ou  da  totalidade  da  masa  para  inscribir,  mediante  o  formulario  do  anexo  III (código  de  procedemento

MR999Z).

2. As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñi-

ble na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal.

A presentación electrónica será obrigatoria para as administracións públicas, as persoas xurídicas, as entida-

des sen personalidade xurídica, as persoas que exerzan unha actividade profesional para a que se requira co-

legiación obrigatoria para os trámites e actuacións que realicen coas a dministracionespúblicas no exercicio



da súa actividade profesional, as persoas representantes dunha das anteriores e as persoas empregadas das ad-

ministracións públicas nos trámites realizados pola súa condición de empregado público.

Se algunha das persoas interesadas presenta a súa solicitude presencialmente, solicitaráselle para que a emen-

de a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da

solicitude aquela en a que fose realizada a emenda.

Para a presentación das solicitudes poderá utilizarse calquera dos mecanismos de identificación e firma ad-

mitidas  pola  sede  electrónica  da  Xunta  de  Galicia,  incluído  o  sistema  de  usuario  e  clave  Chave365

(https://sede.xunta.gal/chave365).

Aquelas persoas non obrigadas á presentación electrónica, opcionalmente, poderán presentar as solicitudes

presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento

administrativo común, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Gali-

cia.

Artigo 7. Documentación complementaria necesaria para a tramitación do procedemento

1. As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude a seguinte documentación:

a) Memoria xustificativa coa descrición da masa para inscribir, asinada por persoal técnico competente en

materia forestal, na que se incluirá un inventario forestal.

b) Cartografía co límite da masa para inscribir, en formato shape georreferenciado.

A táboa de atributos da capa co límite descríbese no anexo II.

c) Plano a escala 1:5000 ou máis precisa co límite da cartografía anterior sobre ortofotografía actual e parce-

lario catastral.

d) Listado de parcelas catastrais afectadas pola masa para inscribir.

e) Títulos de propiedade que xustifiquen a capacidade para iniciar o procedemento de acordo co establecido

no artigo 6.1.

f) No seu caso, acreditación da condición de representante e dos poderes que ten recoñecidos para poder ac-

tuar en nome do solicitante.

2. A memoria xustificativa evidenciará a condición de monte de todos os terreos incluídos na masa e describirá,

a partir dos datos obtidos do inventario:

a) A composición específica dos pés maiores das especies arbóreas, tanto das especies de frondosas autócto-

nas como do resto de especies.

b) A estrutura diamétrica e de idades do arboledo e a idade media da masa.

c) A fracción de cabida cuberta do estrato arbóreo.

3. Non será necesario presentar os documentos que xa fosen presentados anteriormente sempre que a persoa in-

teresada expresase o seu consentimento para que sexan consultados ou obtidos eses documentos. Para estes

efectos, a persoa interesada deberá indicar en que momento e ante que órgano administrativo presentou os ci-

tados documentos.



Nos supostos de imposibilidade material de obter o documento, o órgano competente poderá requirirlle á per-

soa interesada a súa presentación ou, na súa falta, a acreditación por outros medios dos requisitos aos que se

refire o documento, con anterioridade á formulación da proposta de resolución.

4. A documentación complementaria presentarase preferiblemente por vía electrónica. As persoas interesadas

responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. Excepcionalmente, a Administración po-

derá requirir a exhibición do documento orixinal para compároo da copia electrónica presentada.

A presentación electrónica será obrigatoria para os suxeitos obrigados á presentación electrónica da solicitu-

de. Se algunha das persoas interesadas presenta a documentación complementaria presencialmente, requirirá-

selle para que a enmiende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como

data de presentación aquela en a que fose realizada a emenda.

Aquelas persoas non obrigadas á presentación electrónica, opcionalmente, poderán presentar a documenta-

ción complementaria presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa regula-

dora do procedemento administrativo común.

5. Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude deberase indicar o código e

o órgano responsable do procedemento, o número de rexistro de entrada da solicitude e o número de expe-

diente se se dispón del.

6. No caso de que algún dos documentos que se van a presentar de forma electrónica superase os tamaños má-

ximos establecidos ou tivese un formato non admitido pola sede electrónica da Xunta de Galicia, permitirase

a presentación de leste de forma presencial dentro dos prazos previstos e na forma indicada no parágrafo an-

terior. A información actualizada sobre o tamaño máximo e os formatos admitidos pode consultarse na sede

electrónica da Xunta de Galicia.

7. Para a tramitación das solicitudes consultaranse automaticamente os datos incluídos nos seguintes documen-

tos elaborados polas Administracións públicas:

a) Identidade da persoa representante.

b) Identidade das persoas solicitantes.

Artigo 8. Trámites administrativos posteriores á presentación de solicitudes

A sede electrónica da Xunta de Galicia ten a disposición das persoas interesadas unha serie de modelos normali-

zados para facilitala a realización de trámites administrativos despois da presentación das solicitudes de inicio.

Estes modelos presentaranse por medios electrónicos accedendo ao Cartafol do cidadán da persoa interesada

dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia. Cando as persoas interesadas non resulten obrigadas á pre-

sentación electrónica das solicitudes tamén poderán presentalos presencialmente en calquera dos lugares e re-

xistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.



Artigo 9. Pluralidade de persoas solicitantes

As pretensións dunha pluralidade de persoas de contido e fundamento idéntico ou substancialmente similar po-

derán formularse nunha única solicitude. Neste suposto, deberá presentarse coa solicitude a listaxe completa de

persoas solicitantes segundo o modelo específico dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia. As actua-

cións efectuaranse co representante ou coa persoa interesada que expresamente sinalen e, na súa falta, coa que

figure en primeiro termo.

Artigo 10. Iniciación de oficio

A iniciación de oficio farase por acordo dun órgano competente, que será calquera dos servizos centrais e

provinciais da Administración forestal.

Ao expediente incorporarase a seguinte documentación:

a) Memoria xustificativa coa descrición da masa para inscribir, asinada por persoal técnico competente en

materia forestal, na que se incluirá un inventario forestal.

b) Cartografía co límite da masa para inscribir, en formato shape georreferenciado.

A táboa de atributos da capa co límite descríbese no anexo II.

c) Plano a escala 1:5000 ou máis precisa co límite da cartografía anterior sobre ortofotografía actual e parce-

lario catastral.

d) Listado de parcelas catastrais afectadas pola masa para inscribir.

Artigo 11. Instrución

1. Os expedientes instruiranse na Dirección xeral de ordenación forestal pola persoa encargada do Sistema re-

xistral forestal.

2. No caso dos procedementos iniciados a solicitude do interesado, unha vez que a documentación estea com-

pleta, solicitarase un informe ao servizo de montes da provincia en que se atope a masa para que comprobe

se a masa forestal que se solicita inscribir é, en efecto, unha masa consolidada de frondosas autóctonas. No

caso de que non o fose, sinalaranse os requisitos dos artigos 2.1 e 3 que non se cumpren e pasarase ao trámite

de audiencia.

O informe tamén poderá propoñer a modificación do límite da masa para:

a) Mellorar a definición dos seus lindes.

b) Favorecer a agrupación dos propietarios forestais da masa que deban dotarse dun documento compartido

de xestión, facilitando a súa planificación e a execución dos traballos selvícolas.

3. Cando se iniciou o procedemento de inscrición de oficio ou se conte co informe favorable do servizo de

montes nos procedementos iniciados a solicitude do interesado, abrirase un período de información pública

mediante a publicación dun anuncio no Diario oficial de Galicia a fin de que calquera persoa física ou xurídi-

ca poida examinar a memoria xustificativa coa descrición da masa, o informe favorable do servizo de mon-

tes, o plano da masa e a listaxe de parcelas catastrais afectadas.



O anuncio sinalará o lugar de exhibición e o prazo para formular alegacións, que levará a cabo na web da

consellería competente en materia forestal durante un prazo de 2 meses.

Durante este tempo, os propietarios das parcelas catastrais afectadas poderán presentar as alegacións que es-

timen oportunas. Para iso deberán utilizar o formulario do anexo IV, achegando a seguinte documentación:

a) Título de propiedade da persoa que alega sobre algunha das parcelas catastrais afectadas.

b) No seu caso, acreditación da condición de representante e dos poderes que ten recoñecidos para poder ac-

tuar en nome do solicitante.

4. Na tramitación das alegacións consultaranse automaticamente os datos incluídos nos seguintes documentos

elaborados polas Administracións públicas:

a) Identidade da persoa representante.

b) Identidade da persoa que alega.

5. Admitido o título de propiedade sobre unha parcela afectada, a persoa que alega pasará a ser considerada in-

teresada no procedemento. As demais alegacións serán inadmitidas aínda que terán dereito a obter da Admi-

nistración forestal unha resposta razoada.

6. Instruído  o  procedemento,  e  inmediatamente  antes  de  redactar  a  proposta  de  resolución,  poñerase  de

manifesto  aos  interesados  ou,  no  seu  caso,  aos  seus  representantes.  Finalizado  o  trámite  de  audiencia

procederase a resolver o que proceda.

7. Cando se resolva a inscrición dunha masa no Rexistro, procederase a actualizar a cartografía do rexistro e á

súa publicación.

Artigo 12. Prazo de resolución e efectos

1. O prazo máximo no que debe notificarse a resolución expresa é de seis (6) meses en todos os procedementos

iniciados, calquera que sexa a súa forma de iniciación.

2. Nos procedementos iniciados a solicitude do interesado, o vencimiento do prazo máximo sen notificarse re-

solución expresa, lexitima aos interesados para entendela estimada por silencio administrativo.

3. Nos procedementos iniciados de oficio, o vencimiento do prazo máximo sen notificarse resolución expresa,

producirá a súa caducidade.

Artigo 13. Notificacións

1. As notificacións de resolucións e actos administrativos practicaranse preferentemente por medios electróni-

cos e, en todo caso, cando as persoas interesadas resulten obrigadas a recibilas por esta vía. As persoas inte-

resadas que non estean obrigadas a recibir notificacións electrónicas poderán decidir e comunicar en calquera

momento que as notificacións sucesivas practíquense ou deixen de practicar por medios electrónicos.

2. As notificacións electrónicas realizaranse mediante o Sistema de Notificación Electrónica de Galicia - Notifi-

ca.gal dispoñible a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal). Este sistema remi-



tirá ás persoas interesadas avisos da posta a disposición das notificacións á conta de correo e/ou teléfono mó-

bil que consten na solicitude. Estes avisos non terán, en ningún caso, efectos de notificación practicada e a

súa falta non impedirá que a notificación sexa considerada plenamente válida.

3. A persoa interesada deberá manifestar expresamente a modalidade escollida para a notificación (electrónica

ou en papel). No caso de persoas interesadas obrigadas a recibir notificacións só por medios electrónicos de-

berán optar en todo caso pola notificación por medios electrónicos, sen que sexa válida, nin produza efectos

no procedemento, unha opción diferente.

4. As notificacións por medios electrónicos entenderanse practicadas no momento en que se produza o acceso

ao seu contido. Cando a notificación por medios electrónicos sexa de carácter obrigatorio, ou fóra expresa-

mente elixida polo interesado, entenderase rexeitada cando transcorresen dez días naturais desde a posta a

disposición da notificación sen que se acceda ao seu contido.

5. Se o envío da notificación electrónica non fose posible por problemas técnicos, a Administración xeral e do

sector público autonómico de Galicia practicará a notificación polos medios previstos na normativa regula-

dora do procedemento administrativo común.

Artigo 14. Procedemento de baixa

1. As masas inscritas no Rexistro poderán darse de baixa, de oficio ou a solicitude do interesado, cando perdan

algunha das condicións establecidas nos artigos 2.1 e 3.

2. A iniciación a solicitude do interesado só poderá admitirse cando solicite algún dos propietarios das parcelas

catastrais afectadas pola masa.

3. O procedemento para seguir será o mesmo que o establecido para a inscrición, debendo neste caso achegar

coa solicitude a seguinte documentación:

a) Memoria xustificativa aducindo os motivos polos que se debe dar de baixa a masa do Rexistro, asinada

por persoal técnico competente en materia forestal, na que se incluirá un inventario forestal cando sexa

necesario .

b) Cando o motivo sexa a perda de superficie, cartografía co límite da masa residual, en formato shape geo-

rreferenciado.

A táboa de atributos da capa co límite descríbese no anexo II.

c) Cando o motivo sexa a perda de superficie, plano a escala 1:5000 ou máis precisa co límite da cartografía

anterior sobre ortofotografía actual e parcelario catastral.

d) Títulos de propiedade que xustifiquen a capacidade para iniciar o procedemento de acordo co establecido

no artigo 6.1.

e) No seu caso, acreditación da condición de representante e dos poderes que ten recoñecidos para poder ac-

tuar en nome do solicitante.

4. No trámite de audiencia poñerase o procedemento de manifesto aos interesados, incluíndo polo menos aos

seguintes:



a) Os interesados que se acudan no procedemento de baixa que se está tramitando.

b) Os interesados que se acudisen no procedemento de alta ou modificacións anteriores.

c) Os que teñan un instrumento de ordenación ou xestión forestal que afecte á masa.

Artigo 15. Procedemento de modificación

1. Os límites das masas inscritas no Rexistro poderán modificarse, de oficio ou a solicitude do interesado, por

extensión ou por redución, sempre que en ningún momento perdan algunha das condicións establecidas nos

artigos 2.1 e 3.

2. A iniciación a solicitude do interesado só poderá admitirse cando solicite algún dos propietarios das parcelas

catastrais que pasen a ou deixen de estar afectadas pola masa, segundo trátese dunha extensión ou redución,

respectivamente.

3. O procedemento para seguir será o mesmo que o establecido para a inscrición, debendo neste caso achegar

coa solicitude a seguinte documentación:

a) Memoria xustificativa coa descrición de masa a modificar, asinada por persoal técnico competente en ma-

teria forestal, na que se incluirá un inventario forestal.

b) Cartografía co límite modificado da masa, en formato shape georreferenciado.

A táboa de atributos da capa co límite descríbese no anexo II.

c) Plano a escala 1:5000 ou máis precisa co límite da cartografía anterior sobre ortofotografía actual e parce-

lario catastral.

d) Listado de parcelas catastrais afectadas pola masa para inscribir, identificando cales permanecen afecta-

das, cales se incorporan e cales deixan de estalo.

e) Títulos de propiedade que xustifiquen a capacidade para iniciar o procedemento de acordo co establecido

no artigo 6.1.

f) No seu caso, acreditación da condición de representante e dos poderes que ten recoñecidos para poder ac-

tuar en nome do solicitante.

4. No trámite de audiencia poñerase o procedemento de manifesto aos interesados, incluíndo polo menos aos

seguintes:

a) Os interesados que se acudan no procedemento de modificación que se está tramitando.

b) Os interesados que se acudisen no procedemento de alta ou modificacións anteriores.

c) Os que teñan un instrumento de ordenación ou xestión forestal que afecte á masa.



CAPÍTULO II

Obrigacións en materia de instrumentos de ordenación e xestión forestal

Artigo 16. Instrumentos de ordenación ou xestión forestal

Ao obxecto de asegurar a sustentabilidade das masas inscritas no Rexistro, cada unha delas precisará, para o seu

aproveitamento, dispoñer de instrumentos de ordenación ou xestión do xeito seguinte:

a) Cada parte da masa pertencente a un monte que estea obrigado a dotarse dun proxecto de ordenación ou

documento simple de xestión, rexerase polo establecido nel.

b) Para o resto da masa, o conxunto de propietarios deberá dotarse dun documento compartido de xestión.

No caso de que fose un único propietario, deberá dotarse dun documento simple de xestión ou un docu-

mento de adhesión expresa a referentes de boas prácticas e aos modelos selvícolas ou de xestión forestal

orientativos.

O documento compartido de xestión será aprobado pola maioría simple dos propietarios coñecidos.

Artigo 17. Agrupación de propietarios

A Administración forestal promoverá e fomentará a agrupación dos propietarios forestais das masas inscritas no

Rexistro, a fin de facilitar a planificación e execución da súa adecuada xestión.

Disposición adicional primeira. Datos de carácter persoal

De conformidade coa Lei orgánica 15/1999, de 13 decembro, de protección de datos de carácter persoal, os da-

tos persoais recollidos na tramitación deste procedemento, cuxo tratamento e publicación autoricen as persoas

interesadas mediante a presentación das solicitudes, serán incluídos nun ficheiro denominado “Relacións admi-

nistrativas coa cidadanía e entidades” co obxecto de xestionar o presente procedemento, así como para informar

as persoas interesadas sobre a súa tramitación. O órgano responsable deste ficheiro é a Secretaría xeral técnica

da Consellería do Medio Rural. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición poderanse exercer

ante o órgano responsable, mediante o envío dunha comunicación á seguinte dirección: Consellería do Medio

Rural - Secretaría xeral técnica, Edificio administrativo de San Caetano, San Caetano s/n, 15781 Santiago de

Compostela, A Coruña ou a través dun correo electrónico a sxt.medio-rural@xunta.gal.

Disposición adicional segunda. Da actualización dos formularios e presentación de solicitudes

Os modelos normalizados aplicables na tramitación dos procedementos regulados na presente disposición pode-

rán ser modificados co obxecto de mantelos actualizados e adaptados á normativa vixente. A estes efectos, será

suficiente a publicación destes modelos adaptados ou actualizados na sede electrónica da Xunta de Galicia,

onde estarán permanentemente accesibles para todas as persoas interesadas.



Disposición final primeira. Facultade de desenvolvemento

Facúltase á persoa titular da consellería competente en materia de montes para que dite as disposicións neces-

arias para o desenvolvemento deste decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor

O presente decreto entrará en vigor aos vinte días da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela,                                 

Alberto Núñez Feijoo

Presidente

Ángeles Vázquez Mejuto

Conselleira do Medio Rural



Anexo I

Especies de frondosas autóctonas

Son frondosas autóctonas as siguienes especies:

• Aliso: Alnus glutinosa (L.) Gaertn.

• Arce: Acer pseudoplatanus L.

• Bidueiro: Betula sp.

• Fresno: Fraxinus excelsior L.

• Fresno de folla estreita: Fraxinus angustifolia Vahl.

• Castiñeiro: Castanea sativa Mill.

• Castiñeiro híbrido: Castanea x híbrida (resistente tinta)

• Cerdeira: Prunus avium L.

• Carballo: Quercus robur L.

• Rebollo: Quercus pyrenaica Will.

• Alcornoque: Quercus suber L.

• Carballo albar: Quercus petraea (Matts) Liebl.

• Aciñeira: Quercus ilex L. ssp. ballota (Desf.) Samp.

• Quercus rotundifolia Lam.

• Avellano: Corylus avellana L.

• Haia: Fagus sylvatica L.

• Olmo: Ulmus glabra Huds.

• Ulmus minor Miller.

• Laurel: Laurus nobilis L.

• Mostajo: Sorbus aria L.

• Serbal dos cazadores: Sorbus aucuparia L.

• Nogueira: Juglans rexia L.

• Madroño: Arbutus unedo L.



Anexo II

Características da táboa de atributos das capas cos límites das masas

Na tramitación dos procedementos en que sexa necesario presentar unha cartografía co límite da masa para

inscribir, modificar ou dar de baixa, esta información achegarase en formato shape georreferenciado, de tipo po-

ligonal. A súa táboa de atributos terá a seguinte estrutura de campos:

Campo Tipo Tamaño Precisión Descrición

IdNuevo Numérico 3 0

Xeralmente,  a capa terá un único polígono que se

identificará  co  número  1.  Con  todo,  cando  se

produce unha redución da masa que dá lugar a dous

ou máis masas consolidadas, deben identificarse por

separado.

IdRMCFA Numérico 5 0

Nos  casos  de  modificación  ou  baixa,  número  do

índice no Rexistro correspondente ao límite que se

modifica ou dá de baixa.

SupCoto Numérico 10 4 Superficie total do coto redondo, en hectáreas.

Edad Numérico 3 0 Idade media da masa, en anos.

FCC Numérico 3 0
Fracción  de cabida  cuberta  do estrato  arbóreo,  en

porcentaxe.

OcupaFA Numérico 3 0
Porcentaxe do número de pés maiores pertencentes

a frondosas autóctonas.

Especies Texto 255 0

Listaxe  de  especies  arbóreas  presentes  na  masa,

ordenadas  de  maior  a  menor  número  de  pés

maiores.

Interesa Texto 255 0 Nome e apelidos da persoa solicitante.

Tecnico Texto 255 0

Nome e apelidos do técnico competente en materia

forestal que asina a memoria xustificativa e elabora

esta cartografía.

Fecha Data Data de elaboración desta cartografía.



PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO

INSCRICIÓN, MODIFICACIÓN E BAIXA NO REXISTRO DE MASAS CONSOLIDADAS DE 
FRONDOSAS AUTÓCTONAS MR999Z SOLICITUDE

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

TIPO NOME DA VÍA NUM BLOQ PISO PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO FAX TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

E, NA SUA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Notifíquese a: ● Persoa solicitante ● Persoa representante
Enviaranse avisos de posta a disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a continuación:
TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO 

ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE
As persoas obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coa Administración deberán optar, en todo caso, pola notificación por medios 

electrónicos sen que sexa válida para elas, nin produza efectos, unha opción diferente. 

● Electrónica a  través  do  Sistema  de  Notificación  Electrónica  de  Galicia  Notifica.gal  (https://notifica.xunta.gal).  Só  se  poderá  acceder  á
notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada.
● Postal (cubrir a dirección postal só se é distinta da indicada anteriormente)
As notificacións que se practiquen en papel estarán tamén a disposición da persoa indicada anteriormente no Sistema de Notificación Electrónica
de Galicia Notifica.gal, para que poida acceder a o seu contido de forma voluntaria.
TIPO NOME DA VÍA NUM BLOQ PISO PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO 
POSTAL

PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

OBXECTO DA SOLICITUDE
� Inscrición
� Modificación
� Baixa

LOCALIZACIÓN DA MASA
Provincias Termos municipais Número do índice no RMCFA*

* No caso de solicitudes de modificación ou baixa, indicar o número da masa para modificar ou dar de baixa.

DATOS BÁSICOS DA MASA
Superficie total do coto redondo, en hectáreas:

Idade media da masa, en anos:
Fracción de cabida cuberta do estrato arbóreo, en porcentaxe:

Porcentaxe do número de pés maiores pertencentes a frondosas autóctonas:

ANEXO III



Listaxe  de  especies  arbóreas  presentes
na masa,  ordenadas de maior a menor
número de pés maiores.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
SOLICITUDES DE INSCRICIÓN
□ Memoria xustificativa coa descrición da masa para inscribir, asinada por persoal técnico competente en materia forestal, na que se incluirá un 
inventario forestal.
□ Cartografía co límite da masa para inscribir, en formato shape georreferenciado.
□ Plano a escala 1:5000 ou máis precisa co límite da cartografía anterior sobre ortofotografía actual e parcelario catastral.
□ Listaxe de parcelas catastrais afectadas pola masa para inscribir.
SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN
□ Memoria xustificativa coa descrición de masa a modificar, asinada por persoal técnico competente en materia forestal, na que se incluirá un 
inventario forestal.
□ Cartografía co límite modificado da masa, en formato shape georreferenciado.
□ Plano a escala 1:5000 ou máis precisa co límite da cartografía anterior sobre ortofotografía actual e parcelario catastral.
□ Listaxe de parcelas catastrais afectadas pola masa para inscribir, identificando cales permanecen afectadas, cales se incorporan e cales deixan 
de estalo.
SOLICITUDES DE BAIXA
□ Memoria xustificativa aducindo os motivos polos que se debe dar de baixa a masa do RMCFA, asinada por persoal técnico competente en materia 
forestal, na que se incluirá un inventario forestal cando sexa necesario.
□ Cando o motivo sexa a perda de superficie, cartografía co límite da masa residual, en formato shape georreferenciado.
□ Cando o motivo sexa a perda de superficie, plano a escala 1:5000 ou máis precisa co límite da cartografía anterior sobre ortofotografía actual e 
parcelario catastral.
SOLICITUDES DE INSCRICIÓN, MODIFICACIÓN E BAIXA

PRESENTADO COD.PROC. ANO
□ Títulos de propiedade que xustifiquen a capacidade para iniciar o procedemento de acordo 
co establecido no artigo 6.1.

□

□ Acreditación da condición de representante e dos poderes que ten recoñecidos para poder actuar en nome do solicitante.
□ No caso de pluralidade de persoas soliciantes, listado completo de persoas solicitantes segundo o modelo específico dispoñible na sede 
electrónica da Xunta de Galicia.

COMPROBACIÓN DE DATOS 
Os  documentos  relacionados  serán  obxecto  de  consulta  ás  Administracións  públicas.  No  caso  de  que  as  persoas
interesadas opóñanse a esta consulta, deberán indicalo no cadro correspondente e achegar unha copia dos  documentos.

OPÓÑOME Á
CONSULTA 

▪ DNI ou NIE das persoas solicitantes / NIF das entidadeé solicitantes �

▪ DNI ou NIE da persoa representante �

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmaselle de
que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia co obxecto de xestionar o
presente procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a Secretaría xeral
técnica  da  Consellería  do  Medio  Rural,  como  responsable  do  ficheiro,  solicitándoo  mediante  o  envío  dun  correo  electrónico  a  sxt.medio-
rural@xunta.gal.

LEXISLACIÓN APLICABLE
Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia
Decreto ___________ polo que se crea e desenvolve o rexistro de masas consolidadas de frondosas autóctonas.

FIRMA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Dirección xeral de ordenación forestal



PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO

INSCRICIÓN, MODIFICACIÓN E BAIXA NO REXISTRO DE MASAS CONSOLIDADAS DE 
FRONDOSAS AUTÓCTONAS MR999Z ALEGACIÓNS

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

TIPO NOME DA VÍA NUM BLOQ PISO PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO FAX TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

E, NA SUA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Notifíquese a: ● Persoa solicitante ● Persoa representante
Enviaranse avisos de posta a disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a continuación:
TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO 

ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE
As persoas obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coa Administración deberán optar, en todo caso, pola notificación por medios 

electrónicos sen que sexa válida para elas, nin produza efectos, unha opción diferente. 

● Electrónica a  través  do  Sistema  de  Notificación  Electrónica  de  Galicia  Notifica.gal  (https://notifica.xunta.gal).  Só  se  poderá  acceder  á
notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada.
● Postal (cubrir a dirección postal só se é distinta da indicada anteriormente)
As notificacións que se practiquen en papel estarán tamén a disposición da persoa indicada anteriormente no Sistema de Notificación Electrónica
de Galicia Notifica.gal, para que poida acceder a o seu contido de forma voluntaria.
TIPO NOME DA VÍA NUM BLOQ PISO PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO 
POSTAL

PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

IDENTIFICACIÓN DO EXPEDIENTE
Código de expediente:

Data de publicación do anuncio no Diario oficial de Galicia:

ALEGACIÓNS QUE REALIZA:

ANEXO IV



DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
PRESENTADO COD.PROC. ANO

□ Título de propiedade da persoa que alega sobre algunha das parcelas catastrais afectadas. □
□ Acreditación da condición de representante e dos poderes que ten recoñecidos para poder actuar en nome do solicitante.
□ No caso de pluralidade de persoas soliciantes, listado completo de persoas solicitantes segundo o modelo específico dispoñible na sede 
electrónica da Xunta de Galicia.
□ Outra documentación:
□ Outra documentación:
□ Outra documentación:

COMPROBACIÓN DE DATOS 
Os  documentos  relacionados  serán  obxecto  de  consulta  ás  Administracións  públicas.  No  caso  de  que  as  persoas
interesadas opóñanse a esta consulta, deberán indicalo no cadro correspondente e achegar unha copia dos  documentos.

OPÓÑOME Á
CONSULTA 

▪ DNI ou NIE da persoa que alega / NIF da entidade que alega �

▪ DNI ou NIE da persoa representante �

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmaselle de
que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia co obxecto de xestionar o
presente procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a Secretaría xeral
técnica  da  Consellería  do  Medio  Rural,  como  responsable  do  ficheiro,  solicitándoo  mediante  o  envío  dun  correo  electrónico  a  sxt.medio-
rural@xunta.gal.. 

LEXISLACIÓN APLICABLE
Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia
Decreto ___________ polo que se crea e desenvolve o rexistro de masas consolidadas de frondosas autóctonas.

FIRMA DA PERSOA QUE ALEGA OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Dirección xeral de ordenación forestal


