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Comercialización da madeira

Obtén o mellor prezo para a túa madeira: vende a través da AFG

www.asociacionforestal.org

Sede Central
Rúa do Vilar, nº 33, 1º
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tel.: 981 564 011
Fax: 981 563 379
asforgal@iies.es

Oficina en As Pontes
Avda. de Ortigueira, nº 49, Ba
15320 AS PONTES
Tel. e Fax: 981 440 537
afgponts@iies.es

Oficina en Xinzo-Ponteareas
Centro Cultural de Xinzo
36891 PONTEAREAS
Tel. e Fax: 986 660 864
afgxinzo@iies.es
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C M Y CM MY CY CMY K

Comercialización
da madeira

Producir madeira supón moitos anos de coidados e

gastos. Resulta polo tanto imprescindible que o propietario

coñeza a cantidade, a calidade e o valor da madeira que

vai vender e decidir sobre o método de venda.

A Asociación Forestal de Galicia, a través da súa empresa

Selga, Compañía Galega de Silvicultores, S.L., ofrece

aos propietarios forestais e ás comunidades de montes

veciñais en man común tres sistemas para comercializar

a madeira:

Organización de poxas públicas

• Sinalamento e valoración previa da madeira en pé.
• Informe de valoración: lotes, especie, número de pés, volume,

prezo base, localización, modelo de plica, prazo de entrega, data
da poxa, condicións, contacto para visitar o lote.

• Publicidade da poxa a madeireiros, serradoiros e industrias da
madeira.

• Prego de condicións a disposición do empresario.
• Apertura de plicas na poxa.
• A oferta deberá ser maior ca o prezo base.

_ Se a oferta é superior ó prezo índice adxudícase directamente.
_ Se a oferta se atopa entre o prezo base e o prezo índice o

propietario decide se acepta a oferta ou non.
• O empresario deberá entregar no momento da adxudicación a

fianza pertinente.
• Levántase acta da poxa, entréganse os permisos e o prego de

condicións.

Venda con valoración previa
• Sinalamento e valoración previo da madeira según calidades.
• Informe de valoración e prezo por lote.
• Contacto con serradoiros e madeiristas para amosarlles os lotes

de madeira.
• Adxudicación en pé á mellor oferta.
Vantaxes:
• O propietario coñece de antemán o volume, a calidade e o prezo

orientativo do lote de madeira.
• Págase o importe ao mes de adxudicarse o lote.
• Non é preciso un control da madeira extraída.
Inconveniente:
• Custo engadido da valoración da madeira.

Venda a resultas

• Negociación coas industrias para
a venda directa de madeira.

• Prezo prefixado por tonelada
(en pé ou en cargadoiro).

• Posibilidade de aproveitamento polo comprador ou subcontratado
polo propietario.

• Adxudícase á mellor oferta por tonelada, metro cúbico ou estéreo.
• Pago en función das medidas que se realizan na fábrica receptora

da madeira ó prezo acordado previamente.
Vantaxes:
• Comodidade e facilidade na venda para o propietario.
• Cobro ao mes seguinte da adxudicación. Posibilidade de adianto.
• Prezos con diferenciación de destinos.
• Pesaxe en básculas homologadas.
• Non é preciso realizar valoración.
Inconvenientes:
• Necesidade de control da saída dos camións.
• Perda de peso da madeira en cargadoiro.
• O propietario non sabe o valor da madeira antes de adxudicala.

A AFG redacta para o
propietario o contrato de
compra-venda de madeira
que inclúe as seguintes
cláusulas:
• Manifesto de acordo.
• Obxeto e forma de venda.
• Prezo da madeira.
• Forma de pago.
• Indicación de se se trata de

madeira con certificación forestal.
• Prazo de execución dos aproveitamentos.
• Responsabilidades e danos en infraestruturas.
• Áreas de almacenamento de madeira no monte.
• Tratamento da biomasa e dos restos de corta.
• Notificacións e permisos de corta.
• Seguridade e hixiene no traballo.
• Recoñecemento final.
• Sinatura do propietario e do comprador.


