Qué resultado se espera de SAXMEL?
Tras unha fase de implantación, de aproximadamente
18 meses, Saxmel espera lograr a dinamización de
entre o 50-60% do territorio e do conxunto de
actores locais, así como a mellora dun conxunto
de índicadores que implementa o sistema
(superﬁcie forestal posta en valor, nº de empregos
de base forestal, capital movilizado no territorio,
nº de agrupacións, nº de proxectos innovadores
postos en marcha,...).

SISTEMA DE APOIO Á XESTIÓN DOS MONTES NO EIDO LOCAL

Finalizada esta primeira fase o sistema entra na
fase de produción, e tanto a ferramenta como a
base de datos serán cedidas a unha entidade de
gobernanza local deseñada e posta en marcha a
o longo deste período e representativa dos actores,
que será a responsable de manter o servizo activo
de forma indeﬁnida mellorando asi os resultados
acadados na primeira fase de forma progresiva e
servindo de punto de acceso a o recurso forestal
para calquera interesado no seu desenvolvemento.
O seu auto-mantemento ﬁnanceiro tamén é
obxecto de deseño durante a fase de implantación
e buscará a independencia do servizo mediante
un modelo mixto que garanta o seu funcionamento
cada ano.
Pilares que o sustentan: transparencia, proximidade,
participación activa, obxetividade, xeración de
sinerxias, integración, autonomía de goberno,
autonomía de ﬁnanzamento, mellora continúa.
A clave do éxito de SAXMEL será por tanto:
lograr a participación activa de todos os
actores, que deberán ser capaces de entender
que cada un deles xoga un papel igualmente
importante no desenvolvemento óptimo do
recurso forestal.

Participación
Activa
Punto de Atención a o Usuario de SAXMEL en Gondomar:

Centro Cultural da Comunidade
de Montes de Vincios

no desenvolvemento dos
recursos forestais

USUARIOS/ACTORES
O recurso forestal en Gondomar, a o igual que en
toda Galicia, ten unha pontecialidade enorme que
aínda é necesario desenvolver. Este recurso non só
son os produtos dos montes, senon tamén o medio
natural, o emprego que é capaz de xerar, as empresas,
a cultura, o coñecemento entorno a os montes,
e calquera outra faceta ligada a os mesmos, e a súa
complexidade é tal que require da posta en marcha
de ferramentas especializadas e adaptadas a cada
territorio que permitan o seu pleno desenvolvemento.
Que é SAXMEL?
Saxmel é un innovador servizo de dinamización
e apoio integral a o sector forestal, que ten por
obxectivo lograr a optimización do recurso forestal
a través da participación activa de todos os axentes
socio-económicos nun territorio concreto que
interactúan con dito recurso en calquera das súas
facetas (económica, social, medioambiental, pública,
cultural...).
A identiﬁcación e aproveitamento de sinerxias que
existen entre os diferentes actores e as súas iniciativas
é unha das claves de Saxmel, buscando que cada
unha das accións postas en marcha no territorio sexa
de utilidade para desencadear moitas outras a súa vez.
A quen vai dirixido SAXMEL?
Saxmel vai dirixido por tanto a todo un conxunto de
actores/usuarios: propietarios forestais, comunidades
de montes, emprendedores, empresas, asociacións,
administracións públicas, universidade, profesionais,
cientíﬁcos e académicos, inversores, e cidadanía en xeral.
Cómo funciona SAXMEL?
O servizo Saxmel ten tras de sí unha ferramenta
dixital (o sistema Saxmel) deseñada especíﬁcamente
para o sector tendo en mente todos e cada un dos
actores que participan de calquera xeito. Todas as
accións e iniciativas que Saxmel pon en marcha,
estratéxicas para a dinamización do recurso, foron
deseñadas minuciosamente para lograr o éxito do
seus obxectivos (creación dunha agrupación forestal,
identiﬁcación da propiedade da terra, apoio a unha
comunidade de montes, promoción e apoio dunha
iniciativa empresarial, mediación nun conﬂicto,
acompañamento a un emprendedor, difusión dunha
iniciativa pública,...).

• Propietario Forestal
• Comunidade de montes
• Empresas
• Universidades
• Profesionais
• Cientíﬁcos
• Administracións Públicas
• ...

SAXMEL
• Punto de atención
• Ténico Forestal
• Ferramenta Dixital

OBXETIVOS
• Difusión de iniciativas
• Identiﬁcación da propiedade
• Agrupacións forestais
• Mediación de conﬂictos
• Apoio a comunidades de montes
• Acompañamento a emprendedores
• ...

Saxmel interactúa cos actores a través dun Punto de
Atención a o Usuario ubicado no mesmo territorio.
Dende aquí un técnico forestal especializado e
formado nese territorio presta servizo de forma
pro-activa a todos os actores/usuarios. Unha base de
datos almacena tanto o conxunto de procesos e
procedementos que conforman Saxmel como os
datos sobre o recurso que progresivamente vai
recadando durante o seu funcionamento (actores,
territorio, proxectos, accións, ...)

Fase de Implantación

60%

18 meses

+100

Saxmel espera lograr a
dinamización de entre o
50-60% do territorio nos
concellos onde se implante

accions, iniciativas,
e proxectos postos
en marcha en
todo o territorio

Fase de Produción

Indeﬁnida

Tanto a ferramenta como
a base de datos serán
cedidas a unha entidade
de gorbernanza

Auto-mantemento ﬁnanceiro.
Buscarase a independencia
do servizo cada ano

