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Redacción PQF 

Podemos dicir que a consecución 
do deslinde do monte comunal é un 
dos grandes éxitos dos comuneiros 
de Atios. Despois de moitos anos de 
traballo e esforzo constante por parte 
das distintas directivas, o 30 de abril 
de 2013 o DOGA publicaba a orde que 
daba inicio ao deslinde dos montes 
comunais de Atios, o último que se 
realiza segundo a lei anterior. Uns días 
máis tarde, o 17 de xuño de 2013 daba 
comezo a primeira fase de apeo, é 

dicir, o percorrido a pé de cada metro 
por onde está marcado o linde físico 
do monte comunal de Atios. O pasado 
23 de abril comezou formalmente 
o apeo da 2ª fase. Eses días foron 
citados no torreiro do Roupeiro todos 
os afectados polo deslinde: a propia 
xunta reitora como representante da 
comunidade de montes de Atios, os 
numerosos propietarios particulares 
que teñen parcelas lindeiras co monte 
comunal e outros lindeiros como o 
concello.

O expediente está instruído polo 
enxeñeiro Guillermo Vega Alonso, 

funcionario da Consellería do Medio 
Rural e bo coñecedor da tramitación 
que conleva o procedemento do 
deslinde. 

Todos os propietarios que teñen 
coutadas ou leiras pegadas ao monte 
comunal recibiron unha carta na 
que se lles instaba a presentar a 
documentación (escritura, notas de 
rexistro ou certificación catastral) 
coa que demostren a posesión do seu 
terreo. Dispuxeron dun prazo para 
presentala (45 días na primeira fase e 

25 na segunda). Despois 
a Administración 
dispuña doutro prazo 
para o exame da 
documentación. A xunta 
de montes acepta que a 
documentación tamén 
se poida presentar no 
mesmo momento do 
apeo.

Hai treitos, a inmensa 
maioría, onde o acordo 
é fácil e se establece 
o linde sen maiores 
problemas. O enxeñeiro 
levanta acta do acordo e 
a liña de deslinde queda 
xa fixada. Pola contra, 
noutros puntos o acordo 

non é posible. Neste caso márcanse as 
dúas propostas, a da xunta de montes 
e a do propietario particular. Logo será 
a Consellería a que estableza a liña 
definitiva. Só aqueles propietarios que 
presentaran a documentación esixida 
na convocatoria do deslinde -é dicir, 
na forma e prazo que lles marcaron na 
carta-, poderán despois alegar contra 
a resolución da Administración. Unha 
vez que se resolva ese conflito na vía 
administrativa, só poderá ser recorrida 
na vía xudicial.

O acordo previo coas comunidades de 
montes de Cans e Budiño, explicados 

nas asembleas, facilitou o trámite, 
xa que deste xeito resolveuse o 
deslindamento dunha parte importante 
do perímetro comunal. No que respecta 
a Budiño, acordouse o seguinte 
deslinde entre as dúas parroquias: 
comeza no chamado “Marco do 
Padrón” que materializa a divisoria 
entre ambas parroquias do termo 
municipal do Porriño (Atios e San 
Salvador de Budiño) coa da Picoña, 
no municipio limítrofe de Salceda de 
Caselas. Deste e seguindo dirección 
Norte diríxese cara o chamado “Marco 
da Poza Vella”, deste e seguindo 
a dirección Oeste, cara o chamado 
“Marco do Faro” para continuar ata o 
“Marco da Regueira”. Deste e tomando 
dirección Oeste, baixa pola “Regueira 
do Penedo Loureiro” ao chamado 
“Marco do Vulcán”, continuando en 
dirección noroeste en aliñación recta 
ata o “Marco da Revoltiña” ou da 
“Cruz”. Deste ao “Marco Fontiñas” 
e seguindo o camiño de Valiño ao 
“Marco da Canteira García”. Deste 
e en dirección suroeste ao “Marco 
da Pía do Corvo” e coa mesma 
dirección continúa ata o “Marco do 
Porco Rachado”, pasa polo “Marco do 
Penedo da Bandeira” e ao “Marco dos 
Cojonelos”, que se atopa situado no 
quilómetro 1,750 da estrada que vai do 
Porriño a Salceda de Caselas. Deste en 
dirección Oeste ao “Marco das Regas 
das Aveleiras” continuando o deslinde 
parroquial coa mesma dirección ata 
o “Marco do Niño do Butre”, que se 
encontra situado no río Louro.

No caso de Cans estableceuse unha 
liña intermedia entre a Cruz do 
Chandeiro, límite proposto por Atios, e 
a Pena Aguda, límite que defende Cans. 
As asembleas respectivas aprobaron 
que “nin pa ti nin pa min”, senón que o 
límite está nunha liña intermedia.
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O deslinde administrativo do monte comunal é unha vella aspiración da xunta de montes de Atios. Despois 
de intentalo durante moitos anos polas boas, finalmente tivo que ser unha sentenza xudicial a que obrigara á Xunta 
de Galicia a acometer o deslinde. Comezou en 2013 e estase a realizar por fases, xa que levará aínda varios anos 
concluír o deslindamento dos máis de vinte quilómetros de perímetro que ten o noso monte comunal.

A cada quen, o seu

Os presidentes das comunidades de Atios e Budiño o 28 de 
maio de 2012, día en que se pactou o deslinde entre as dúas 
parroquias
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Deslinde entre as parroquias de Atios e Budiño

Deslinde entre as 
parroquias de Atios e Cans

Límite segundo Atios
Límite segundo Cans
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Fases do deslinde
TELÉFONOS DE INFORMACIÓN 
PARA O DESLINDE

986 80 54 12, Francisco Ferreiro
606 96 81 34, Suso, garda forestal


