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PRECIOS ORIENTATIVOS
DE LA MADERA GALLEGA
Noviembre 2008
PRECIOS EN CARGADERO DE CAMIÓN
€/m3

PRECIOS EN PARQUE DE FÁBRICA
€/m3

1
MADERA DE SIERRA
PINO GALLEGO Y PINO RADIATA

PINO GALLEGO Y PINO RADIATA

Precios de la rolla según calidad y diámetro en punta delgada.
Calidad normal: rolla derecha, verde, sin azular
ø 14 a 19 cm
33 €/m3 c/c
ø 20 a 29 cm
44 €/m3 c/c
ø superior a 30 cm
53 €/m3 c/c

Precios de la rolla según calidad y diámetro en punta delgada.
Calidad normal: rolla derecha, verde, sin azular
ø 14 a 19 cm
41 €/m3 c/c
ø 20 a 29 cm
51 €/m3 c/c
ø superior a 30 cm
61 €/m3 c/c

EUCALIPTO

EUCALIPTO
45 €/m3 c/c

ø superior a 35 cm

85-185 €/m3 c/c

Sierra (según usos)
Leña

ø superior a 35 cm

CASTAÑO
Sierra (según usos)

55 €/m3 c/c

ROBLE
50-95 €/m3 c/c
36-39 €/m3 c/c

2
MADERA PARA ASTILLAR
PINO GALLEGO Y PINO RADIATA

PINO GALLEGO Y PINO RADIATA

Precios de la madera de cualquier calidad, incluyendo raberones,
piezas torcidas o secas, ramas, etc. No se suele fijar diámetro mínimo.
Destino tablero
25-32 €/m3 c/c

Precios de la madera de cualquier calidad, incluyendo raberones,
piezas torcidas o secas, ramas, etc. No se suele fijar diámetro mínimo.
Destino tablero
34-41 €/m3 c/c

EUCALIPTO

EUCALIPTO
42-46 €/m3 c/c
52-56 €/m3 s/c
26 €/m3 c/c
20 €/m3 c/c

Destino pasta para papel
Destino tablero (> 8 cm)
Destino tablero (< 8 cm)

51-53 €/m3 c/c
61-65 €/m3 s/c
36 €/m3 c/c

Destino pasta para papel
Destino tablero

3
MADERA DE DESENROLLO O CHAPA
PINO GALLEGO

PINO GALLEGO

Precios rolla limpia de nudos, derecha, sin azular y con diámetros en
punta delgada mayores de 35 cm para desenrollo y mayores de 55
cm para chapa plana.
Desenrollo
68 €/m3 c/c
Chapa plana
110 €/m3 c/c

Rolla limpia de nudos, derecha, sin azular y con diámetros en punta
delgada mayores de 35 cm para desenrollo y mayores de 55 cm para
chapa plana.
Desenrollo
77 €/m3 c/c
Chapa plana
120 €/m3 c/c

EUCALIPTO
Desenrollo
Chapa plana
ø diámetro

c/c con corteza

47 €/m3 c/c
77 €/m3 c/c

EUCALIPTO
Desenrollo
Chapa plana

57 €/m3 c/c
87 €/m3 c/c

s/c sin corteza

Estos precios tienen un fin exclusivamente orientativo para el productor de madera y han sido proporcionados por selvicultores e industrias de la madera de las cuatro provincias gallegas. Los márgenes de precios que se indican obedecen al
precio mínimo y máximo de cada producto que ha sido facilitado. Desde aquí nuestro agradecimiento a todas las personas y las empresas que han colaborado.
(En la utilización de estos datos se ruega mencionar la fuente de información)
Para mayor información pueden dirigirse a las oficinas de la AFG
decembro 2008 |
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S E L V I C U L T O R E S
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PAPEL. 90% PASTA DE FIBRA VIRXE DE EUCALIPTO
PROCEDENTE DE BOSQUES DE XESTIÓN SOSTIBLE.

Francisco J. Fernández de Ana Magán
Presidente

O

tempo de outono é tempo de moita actividade no monte, é tempo de
colleita dos cogomelos, das castañas, das noces e tamén é tempo de matinar nos labores a realizar nos nosos montes e como non, de posicionarnos
ante a crise económica mundial que a uns nos afoga e a outros fainos estremecer.
Como sempre acontece, tamén neste caso, xa o tiñamos asumido dende hai
tempo; víase vir e mesmo moitos dicían que isto chegaría e lembraban outros tempos nos que tanta xente sufriu pola escaseza de todo. Tanto benestar como nos
tocou vivir non podía manterse por tanto tempo.
Como non hai mal que cen anos dure o importante é matinar que leccións podemos tirar de todo isto de xeito que nos sirvan cara o futuro.
Concordaremos en que a primeira lección é que países como o noso vivimos como
ricos, cando non o somos, sen producir unha riqueza real axeitada ás nosas posibilidades produtivas; o importante era especular non producir e iso remata afogando calquera economía.
Unha segunda lección pode ser o constatar o feito de que uns poucos viven demasiado ben a conta dos demais (chámense bancos, grandes industrias, centros
comerciais, empresas construtoras...) e que os responsables destas organizacións
de mercado nunca perden nin dan a cara cando chegan as vacas fracas, aínda que
arruinaran a moitos.
Neste sistema consumista moita xente viviu por enriba das súas posibilidades e
sempre dándolle a ganar fortunas a quen presta o diñeiro ou a quen oferta certos
bens de consumo ou desfrute pagando por eles moito máis do que valen.
Todo isto xustificábase coa chamada liberdade de mercado que todo o regulaba,
pero os resultados obtidos fan que se necesite un cambio de sistema porque este
non dá máis de si.
Xa en derradeiro lugar están os que de verdade producen bens básicos de consumo que manteñen a industria transformadora e dan lugar á verdadeira riqueza dun
país. As empresas agrarias e forestais, os pescadores, os produtores de enerxía,
entre outros moitos, pero que en conxunto son poucos, son quen de crear unha
economía saneada, sostible, capaz de multiplicar a riqueza básica sempre menosprezada polos intermediarios.
Considero que nestas circunstancias estamos os propietarios forestais galegos;
somos dos poucos produtores que vimos aportando unha riqueza básica cun forte
poder de valor engadido e nesta situación podemos actuar cara o futuro pois a
nosa fábrica, ecoloxicamente saneada, non pecha, non quebra e cun pouco de
axuda podemos seguir coidando os nosos montes e creando riqueza para cando as
condicións económicas melloren e os nosos produtos volten a ter valor de mercado nun tempo relativamente curto.
Esta actividade pode ser unha boa fórmula de aforro ou de manexo do diñeiro, cara
a cinco ou seis anos, investindo no monte facendo traballos de silvicultura, mellorando a calidade dos nosos produtos finais, e non metendo os cartos no ladrillo ou en
fondos bancarios que baixan cada día máis e non dan a seguridade prometida.
Este tempo de crises é unha boa ocasión para que as administracións apoien o traballo no sector forestal xa que é dos poucos sectores sobrevivientes desta desfeita dado
que nel se traballa a medio ou longo prazo facendo que os nosos aforros medren no
monte en forma de madeira ou doutros produtos tanxibles ou intanxibles; pero ademais disto estes investimentos actúan sempre como dinamizadores da economía en
xeral xa que a nosa actividade está viva e os nosos produtos seguen a medrar día a día
fornecendo as necesidades da sociedade que non van deixar de demandarse.
Nesta situación de crise económica xeneralizada pode ser un bo momento para que
o capital monte se faga en boa medida coa industria transformadora dos nosos produtos e poder obter así as rendas futuras que non obtemos coa soa venda das nosas
materias primas. Pode ser un bo momento se o sabemos aproveitar coa esperanza
de que cheguemos a dicir ¡non hai mal que por ben non veña!
decembro 2008 |

3

editorial

O propietario forestal ante
a crise económica

Maq. O MONTE 50 17/12/08 10:07 Página 4

[ Sumario ]
5

ACTUALIDADE
A investigación forestal en Galicia (I). Creación da Plataforma
Tecnolóxica Forestal Galega
As unidades de xestión forestal en Galicia

11

INFORMES TÉCNICOS
O castiñeiro nos montes veciñais na comarca do Condado
O comportamento do castiñeiro ante o lume
Proxecto de xestión conxunta de montes particulares en
San Cibrán de Ribarteme (As Neves)

19

ASEMBLEA
XXII Asemblea Xeral ordinaria da AFG en Narón

20

SANIDADE FORESTAL
A ameaza vén de Portugal: O nematodo da madeira do piñeiro

22

CERTIFICACIÓN FORESTAL
A certificación forestal PEFC

26

FISCALIDADE
Novo imposto sobre sucesións. Incidencia nas herdanzas e
doazóns de montes
Plan sectorial contable da actividade forestal. Unha necesidade urxente para o futuro do sector

31

VISITAS TÉCNICAS AOS SOCIOS
Visita técnica aos montes do Pino, Boqueixón, Sarria e
Folgoso do Courel

32

VIAXES TÉCNICAS
Programa de formación 2008 da AFG. Viaxe a Portugal e
Extremadura

34

NOVIDADES BIBLIOGRÁFICAS

35

NOTICIAS BREVES

37

AXENDA

41

MADEIRA

4

| decembro 2008

Maq. O MONTE 50 17/12/08 10:07 Página 5

A investigación forestal en Galicia (I)
actualidade

Pazo de Lourizán, nos seus xardíns está situado o antigo Centro de Investigacións Forestais de Lourizán
hoxe Centro de Investigación e Información Ambiental.

Creación da Plataforma
Tecnolóxica Forestal Galega
O desmantelamento da investigación no ámbito forestal que se está a producir en Galicia é un feito incuestionable. Ao mesmo tempo varias institucións, a impulso das iniciativas propias dos seus equipos ou respondendo a encargos específicos do sector, traballan con renovadas forzas pero de forma desartellada. Neste convulso marco nace a Plataforma Tecnolóxica Forestal Galega, un ente ao servizo do sector, liderado polas empresas e organizacións profesionais, que aparece como a entidade capaz de coller o temón e marcar o
rumbo que require o I+D forestal en Galicia.
En dous artigos, o presidente e o director da AFG analizan a situación da investigación en Galicia e plantexan, desde a perspectiva dos actores do sector, os retos aos que se enfronta a investigación forestal.

Francisco Dans del Valle
Director da AFG

Francisco Fernández
de Ana Magán
Presidente da AFG

Acabar con institucións asentadas, consolidadas no tempo co
esforzo de centos de expertos
que colaboraron no deu desenvolvemento aportando coñecementos e experiencia, convértese xa no noso sector nun
nefasto costume que conta con
moitos adeptos entre a nosa
clase política e mesmo no clube
de novos empresarios que

manexan importantes recursos
coa lixeireza de quen non ten
responsabilidade ante a sociedade. Véxase a práctica desaparición da actividade forestal no
Centro de Investigacións Forestais de Lourizán, con máis
de 65 anos de patrimonio
investigador e lugar de referencia forestal a escala mundial, e o
peche do centro de investigación de ENCE, punteiro na
mellora xenética do eucalipto.
Mentres uns pechan ou esmorecen, outros inician a súa
andadura tratando de asentar
proxectos ou promovendo

liñas de investigación de certo
calado. Uns e outros van tropezando co máis difícil: dispoñer de materia gris con facultades e coñecementos apropiados. Os bos expertos, os
que tantos recursos públicos
consumiron na súa formación, parten á diáspora cara
outros pagos da innovación ou
inician actividades pouco relacionadas cos súa anterior
dedicación investigadora.
Entre as institucións públicas
galegas que están desenvolvendo programas e liñas de
investigación pódese salientar
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Sede do Instituto de Investigacións Agrobiolóxicas de Galicia (CSIC) en Santiago de
Compostela.

no ámbito público: a Escola
Politécnica Superior da Universidade de Santiago de
Compostela, o Centro de Investigacións e Información
Ambiental de Lourizán dependente da Consellería de Medio
Ambiente, a Misión Biolóxica
de Galicia e o Instituto de
Investigacións Agrobiolóxicas
dependentes do CSIC, a Estación Fitopatolóxica de Areeiro dependente da Deputación
de Pontevedra e a Escola Universitaria de Enxeñería Técnica Forestal da Universidade
de Vigo. O CIS Madeira, centro
dependente da Consellería de
Innovación e Industria, aínda
que desenvolve algunhas liñas
de estudo relacionadas co
monte, centra a súa actividade
no desenvolvemento de proxectos de apoio á industria da
transformación da madeira e
do moble, traballando en
estreita colaboración co Cluster da madeira.
Dentro do ámbito privado,
algunhas organizacións profesionais, especialmente de propietarios forestais e viveiristas,
levan facendo un notable

6
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labor de I+D+i. A título individual, ou en colaboración con
centros investigadores, algunhas empresas do sector tamén
desenvolven proxectos de I+D.
Tamén é preciso citar iniciativas novidosas como é a constitución do Instituto Europeo
do Bosque Cultivado (IEBC),
unha rede de institucións e
organizacións que desenvolven liñas de investigación no
ámbito forestal e que agrupa
aos máis prestixiosos centros
do sur de Europa.
Todas as institucións citadas
manteñen contactos esporádicos entre os seus expertos
pero non existe unha relación
institucionalizada e menos
aínda unha estratexia de
investigación artellada entre
os diversos axentes institucionais do sector forestal.

centros de investigación, traballou intensamente na elaboración dos obxectivos estratéxicos para a investigación
forestal europea dos próximos
vinte anos. Este traballo realizouse no marco da Plataforma
Tecnolóxica Forestal Europea
que integra aos principais sectores da cadea monte-industria. Na elaboración da axenda
estratéxica europea de investigación forestal e na identificación das áreas de investigación participaron, entre outros
axentes, os propietarios forestais a través da Confederación
Europea de Propietarios
Forestais (CEPF) e a industria
da madeira a través das organizacións industriais europeas, CEPI e CEI-BOIS.
De modo xeral, os obxectivos
estratéxicos de investigación e
as áreas estratéxicas definidos a
escala europea son coherentes
coas demandas de investigación da silvicultura galega. Os
plantexamentos a escala europea, recollidos e editados pola
Comisión Europea en dous
cadernos en febreiro do 2007,
son unha guía eficaz para definir os plantexamentos galegos
e tamén para atopar unha boa
acollida aos proxectos e programas de investigación que se
impulsen desde Galicia.
No ano 2007, o goberno galego
promoveu con entusiasmo a
creación de diversas platafor-

As plataformas tecnolóxicas
Durante o ano 2005 e parte do
2006, un numeroso grupo de
expertos do ámbito forestal,
representando a organizacións profesionais europeas
da industria da madeira, dos
propietarios forestais e dos

Laboratorio do Centro de Mellora e
Desenvolvemento Agroambiental de
Tragsa en Maceda.
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mas tecnolóxicas en concordancia cos sectores económicos considerados estratéxicos.
Xurdiron entre outras a Plataforma Tecnolóxica Galega
Agroalimentaria, a Plataforma
Tecnolóxica Galega da Madeira e, máis recentemente, a
Plataforma Tecnolóxica Galega da Enerxía. Todas elas tocan
dalgunha maneira o sector
forestal pero ningunha delas
incide coa visión de conxunto
do monte que é preciso ter en
conta. A máis próxima, a
Plataforma Tecnolóxica Galega da Madeira, naceu exclusivamente vencellada á industria da madeira. Na súa constitución e na definición das súas
áreas estratéxicas de investigación non participaron os
representantes dos colectivos
profesionais
directamente
relacionados co monte. Esta
plataforma céntrase claramente no ámbito da transformación da madeira.

A Plataforma Tecnolóxica
Forestal Galega
Durante os primeiros meses
do 2008, representantes institucionais relacionados co
monte galego intercambiaron
opinións e reflexións sobre a

situación da investigación
forestal, lémbrese aquí o forestal como conxunto de actividades relacionadas cos bosques e por extensión en Galicia co monte. A maioría destes axentes opinaron que
debía promoverse a creación
dunha Plataforma Tecnolóxica
Forestal para artellar as iniciativas de I+D das empresas do
sector, das organizacións profesionais do monte, dos servizos forestais e dos viveiristas
forestais, aos departamentos
das universidades galegas que
realizan investigación forestal
e aos centros de investigación
forestal da administración
autonómica e estatal existentes en Galicia.
O liderado dos axentes vencellados á silvicultura, aos produtos e aproveitamentos non
madeireiros e, en xeral, á actividade forestal resulta esencial
para definir as necesidades da
investigación e para alcanzar
un sistema forestal verdadeiramente sostible, rendendo os
servizos e produtos que demanda a sociedade galega.
As actividades de I+D+i, dados
os antecedentes no eido da
investigación e as características actuais dos nosos montes,
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Viveiro do antigo Centro de Investigación de Ence en Pontevedra.

poden e deben ser afrontadas
con rigor e profesionalidade,
son estritamente necesarias
para diversificar os produtos
forestais e afrontar as debilidades e ameazas que o monte
presenta. Nun sector que presenta logros moi importantes
nos últimos anos, pero que
tamén arrastra unha pesada
carga de arcaísmo, debe introducirse unha perspectiva
clara, apoiada en equipos ilusionados, xa que os retornos
están asegurados e existen
recursos humanos con moi
boa cualificación. Por iso, a
futura Plataforma Tecnolóxica,
necesariamente liderada polas
empresas do sector forestal
–non confundir coas industrias da madeira– ten que
impulsar un plan de investigación capaz de facer progresar
o monte galego nas súas múltiples funcionalidades a fin de
xerar de forma sostible os produtos e os servizos que a
sociedade e os sectores económicos demandan.
A actividade inicial da Plataforma debe incluír a axenda
estratéxica da investigación
forestal galega, debe establecer as actuacións prioritarias,
identificando os equipos de
investigación máis apropiados
para cada unha das liñas que
se decidan e quizá deba deseñar e propoñer un centro
forestal de referencia e excelencia, capaz de liderar e artellar as iniciativas e as redes
existentes na actualidade.
A Consellería de Industria e
Innovación anuncia para o
mes de decembro a celebración da reunión constitutiva
da Plataforma Tecnolóxica
Forestal Galega. O acto vén a
ser a confirmación da madurez do sector forestal, ¿estarán
os silvicultores e as empresas
forestais á altura do reto que se
lle presenta? ■

actualidade
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As unidades de xestión
forestal en Galicia
O pasado mes de xuño entrou en vigor o Decreto 101/2008, do 30 de
abril, polo que se regulan as unidades de xestión forestal en Galicia
(UXFOR), que teñen por finalidade a reorganización da propiedade
forestal para o efecto de garantir a defensa contra os incendios forestais e facilitar a ordenación dos montes e o seu planeamento preventivo, obrigándose a manter un instrumento de xestión forestal
específico e unha rede de infraestruturas preventivas básicas.

A creación destas unidades
baséase na Lei 3/2007 de prevención e defensa contra os
incendios forestais de Galicia.
O procedemento de constitución dunha UXFOR iniciarase
a partir dunha solicitude dos
propietarios interesados inda
que tamén poden ser creadas
de oficio pola Administración,
sempre que se prevexan nos
plans de defensa contra incendios dos distritos forestais.

A posta en marcha das
UXFOR
Para promover unha UXFOR
a iniciativa dos propietarios
dos predios éstes deberán
superar o 50% dunha superfi-

8

| decembro 2008

cie contigua de terreo forestal
cunha extensión mínima de
15 ha.
O primeiro paso para a posta
en marcha voluntaria dunha
UXFOR, será a constitución
dunha comisión de propietarios. A reunión de constitución
deberá convocarse con 15 días
de antelación nun dos xornais
de máis difusión, nos taboleiros de anuncios dos concellos
e nos lugares de costume das
parroquias onde se vai crear a
unidade de xestión forestal,
indicando a súa pretendida
composición e un plano dos
límites. A acta da reunión de
constitución será asinada por
todas as persoas asistentes e
notificarase a todos os propie-

tarios incluídos na UXFOR que
se proxecta.
As unidades de xestión forestal
incluirán na súa superficie as
parcelas de titulares descoñecidos que se atopen dentro do
seu perímetro.
Unha vez asinada a proposta
de constitución polos propietarios que a promoven, deberán solicitar a creación da
UXFOR á Dirección Xeral de
Montes e Industrias Forestais, xunto con, entre outra
documentación, un informe
preliminar de investigación
da propiedade, acompañado
dos documentos de propiedade das persoas promotoras, así como un proxecto de
documento de xestión de xes-
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tión forestal conxunta da
futura UXFOR.
Unha vez examinada a solicitude, a Dirección Xeral de
Montes e Industrias Forestais
realizará un estudo de viabilidade da UXFOR proposta.
No caso de que a documentación esixida fose presentada
completa, nos sesenta días
seguintes á presentación da
solicitude, someterase a información pública por un período
de 20 días como mínimo.
Simultaneamente procederase
á notificación individual ás
persoas propietarias na zona
de actuación, co fin de que poidan formular alegacións no
prazo de 20 días sobre o proxecto de ordenación forestal ou
sobre os estatutos da UXFOR e
un borrador de estatutos.
Unha vez aprobada a súa creación, os estatutos inscribiranse no Rexistro de unidades de
xestión forestal.
No caso de que o proceso de
creación da UXFOR sexa iniciado de oficio pola Xunta de
Galicia os pasos a dar serán os
mesmos, sendo a Consellería

do Medio Rural a que asumirá
as funcións atribuídas á comisión de propietarios.

Aprobación da UXFOR
A aprobación da unidade de
xestión forestal implica a reorganización forzosa da propiedade forestal para todos os
propietarios integrantes dela,
así como o cumprimento obrigatorio das especificacións
previstas no instrumento de
xestión forestal específico.

Organización das UXFOR
As unidades de xestión forestal
rexeranse por uns estatutos
que recollerán o seu nome e a
situación xeográfica das parcelas comprendidas no seu
ámbito, os dereitos e as obrigas dos propietarios integrantes, as regras de funcionamento e os órganos da entidade de
xestión, o réxime disciplinario,
e o financiamento.
A asemblea xeral, da que formarán parte todos os propietarios, deberá constituirse no
prazo máximo dun mes desde
a aprobación definitiva dos

estatutos e bases de actuación.
A asemblea será convocada
polo menos unha vez ao ano
nos seis primeiros meses.
A xunta reitora é o órgano de
goberno e xestión da unidade
de xestión forestal e deberá
constituírse no mes seguinte á
constitución da asemblea.
Será membro da xunta reitora,
con voz pero sen voto, un
representante da Consellería
do Medio Rural.
As UXFOR enviarán anualmente ao Rexistro de unidades de
xestión forestal unha copia da
acta de asemblea xeral correspondente á aprobación do
estado de contas e unha copia
da memoria anual de xestión
elaborada pola xunta reitora.

Xestión da superficie
forestal
As unidades de xestión forestal
xestionaranse mediante un
instrumento de xestión forestal específico, que será de
obrigado cumprimento para
todas as persoas propietarias
afectadas pola unidade de xestión forestal.
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Este instrumento de xestión
determinará os seguintes aspectos:
a) As accións silvícolas e de
organización da xestión
forestal.
b) As accións de defensa do
monte contra os incendios
forestais.
c) As infraestruturas básicas
dos terreos forestais.
d) Cronograma de execución.

Financiamento da UXFOR
O financiamento para crear as
unidades de xestión forestal e
para desenvolver as actua-

cións previstas nos plans, sen
prexuízo doutras fontes de
financiamento que se poidan
obter ou habilitar para estes
efectos, poderá proceder:
1. De investimentos das persoas lexitimadas para crear a
unidade de xestión forestal.
2. Do fondo común.
3. Das liñas de axudas destinadas a promover a xestión forestal sustentable
de carácter comunitario,
estatal, autonómico ou
local.
A xunta reitora da unidade de
xestión forestal constituirá un

fondo común para financiar as
accións da unidade de xestión
forestal na execución dos plans
e no desenvolvemento dos seus
obxectivos.
Os ingresos do fondo común
procederán:
a) Das cotas das persoas propietarias integrantes da
unidade de xestión forestal
acordadas consonte o procedemento previsto nos
estatutos.
b) Dunha porcentaxe dos beneficios obtidos nas actividades desenvolvidas no
seo da unidade de xestión
forestal, segundo o disposto e ao abeiro dos seus
estatutos.
c) Dos beneficios derivados
da xestión de terreos de
propiedade descoñecida
incluídos na unidade de
xestión forestal.
d) Dos ingresos procedentes
de convenios ou contratos
subscritos con entidades
públicas ou privadas.
e) Subvencións e outros ingresos e achegas de dereito
público que poida percibir
conforme dereito.
f) Doazóns, legados, herdanzas e outros ingresos e
achegas de dereito privado
que poida recibir conforme
dereito ■

Eleccións á Xunta de
Goberno da AFG
Pazo de Mos, 17 de xaneiro de 2009
Pola tarde visita á caldeira de biomasa do Centro
Cultural de Xinzo (Ponteareas)

Reserve o autobús e o xantar antes do mércores 14 de
xaneiro de 2009 nos teléfonos 981 569 140 e 986 660 864
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nos montes veciñais na
comarca do Condado
No ano 2006 a Asociación Forestal de Galicia elaborou o Estudo do emprego do
castiñeiro nos montes veciñais na comarca do Condado coa axuda da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible da Xunta de Galicia. O obxectivo foi determinar a aptitude dos montes veciñais da comarca para o seu cultivo, mediante un inventario de parcelas con toma de datos dasonómicos, de estación e de estado sanitario das masas de castiñeiro plantadas nos últimos anos.
Este artigo recolle os resultados máis destacados daquel estudo.
Julio Ruiz Cagigal
Paula Rodríguez Álvarez

O medio físico do Condado
O Condado é unha comarca do
sur da provincia de Pontevedra,
limita ao norte e ao oeste coa
area metropolitana de Vigo,
polo leste coa comarca da
Paradanta e polo sur co curso
do río Miño, que establece a
fronteira con Portugal. Ten
unha extensión de 341 km2
divididos entre os concellos
das Neves, Mondariz, Salvaterra de Miño, MondarizBalneario e Ponteareas.
O Condado, correspóndese en
liñas xerais co val do río Tea, un
val que pertence á cunca baixa
do río Miño e está a cabalo
entre as chairas e depresións
da Galicia occidental e as primeiras estribacións das serras
suroccidentais, integradas na
“Dorsal Galega”.
Nos montes veciñais os solos
son en xeral pouco evolucionados, comunmente cun perfil de
tipo AC como máxima diferenciación, e dicir, cun horizonte A

Plantación de castiñeiro de 10 anos de idade na CMVMC de Couso (Ponteareas).

superficial máis ou menos rico
en materia orgánica, e un horizonte C de alteración de rocha
granítica de partida.
A amplitude térmica é bastante atenuada, típica dos climas
marítimos. A diferencia entre
as temperaturas medias do
mes máis cálido e as temperaturas do mes máis frío non
adoita ser maior de 13º. As
precipitacións caracterízanse

por ser elevadas, cun valor
medio de 1.485 mm anuais,
variando segundo a altitude. A
redución das choivas no verán
unido ao aumento da temperatura estival, responde ao
matiz de mediterraneidade
que caracteriza a Galicia meridional, afectando tan só a produción forestal en solos lixeiros con pouca capacidade de
retención de auga.
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A paisaxe atópase dominada
fundamentalmente por campos de labor e prados con
viñedos, intercalados con
amplas zonas de matogueiras
e superficies arboradas.

Os montes veciñais na
comarca do Condado
A presencia de montes veciñais
en man común é importante,
cun total de 63 comunidades
das que 12 pertencen ás Neves,
10 a Mondariz, 16 a Salvaterra
de Miño e 25 a Ponteareas.
A superficie forestal total da
comarca ascende a 22.900 ha,
Sup.
Sup. total
MVMC (ha)
(ha)
Ponteareas

4.237

12.590

Mondariz

3.978

8.580

As Neves

2.780

6.530

Salvaterra

466

6.180

11.461

33.880

TOTAL

castiñeiro de certa entidade
(superan as 0,5 ha, superficie
mínima para o estudo). Outras
comunidades citaban o castiñeiro nos seus montes pero con
pés illados ou en grupos non
superiores a media hectárea.
En xeral as masas quedan
reducidas a pequenas plantacións localizadas fundamentalmente nas valgadas dos
montes ou zonas máis ou
menos chans. Carecen na
maior parte dos casos dun
obxectivo produtivo, priorizando o seu uso como áreas de
recreo e esparexemento.
En xeral trátase de plantacións
artificiais, masas xuvenís que
van desde os 6 ata os 16 anos
con densidades desde os 204
ata os 816 pés/ha (os marcos
de plantación son moi diversos abranguendo desde os
3,5x3,5 m ata os 7x7 ou 8x8 m).

Resultados do inventario
das que os montes veciñais
supoñen o 50%.
A xestión destes montes veciñais, principalmente dedicados ao aproveitamento forestal e en menor medida ao pastoreo, está fundamentalmente
en mans dos propios veciños.
Só un 32% dos mesmos teñen
convenio de xestión pública.
O principal aproveitamento
forestal nos montes veciñais
en man común na comarca do
Condado é a madeira, sendo o
piñeiro bravo e o eucalipto as
principais e case únicas especies aproveitables.
O aproveitamento de madeira
de especies frondosas de folla
caduca é inexistente nos montes veciñais.

Presenza do castiñeiro na
comarca do Condado
Das 50 comunidades de montes veciñais con datos dispoñibles da comarca do Condado só
16 presentan algunha masa de
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Dos datos obtidos establécese
unha altura entre os 4,2 m e os
11,8 m, un diámetro medio
entre 5,15 cm e 16,34 cm e un
volume medio por árbore de
0,012 m3 a 0,102 m3. As medras
van desde os 0,96 ata os 4,0
m3/ha/ano, unha marxe moi
ampla debido á grande varie-

dade existente en canto á calidade de planta, sistema de
plantación, ubicación, coidados silvícolas etc.
Segundo o Terceiro Inventario
Forestal Nacional os crecementos do castiñeiro en Galicia roldan os 3 m3/ha/ano,
sen embargo, nalgúns estudos
sobre o castiñeiro en Galicia
fálase de crecementos de 7 ou
10 m3/ha/ano. No caso do castiñeiro híbrido os rendementos poden ser incluso maiores,
con 10 ou 13 m3/ha/ano.
Nos montes veciñais da comarca do Condado a realidade
é ben distinta, cun crecemento medio de 2,34 m3/ha/ano a
unha idade media de 11 anos.
Unha cifra de crecemento
baixa e que hai que tomar con
moita precaución dado que
está moi influída polos datos
de certas parcelas que teñen
densidades de plantacións baixas ou están ubicadas en terreos poucos propicios. Tamén a
xuventude das plantacións é
un factor a ter en conta.
Son moitos os factores que
inflúen no desenvolvemento
do castiñeiro, destacando entre
eles a profundidade, a exposición, a altitude e a pendente do
terreo. Ó estar situadas case

Datos das parcelas de mostraxe
V. arb. m3 D (pés/ha) V (m3/ha)

Crec.
(m3/ha/ano)

Parcela

Idade

Dg

1

14

14,47

0,078

625

48,5

2

11

13,87

0,071

625

44,2

4,0

3

8

4,44

0,012

625

7,70

0,96

4

12

16,34

0,102

331

34,00

2,83

5

11

11,1

0,043

625

26,90

2,45

6

10

11,62

0,048

204

9,70

0,97

7

8

9,94

0,037

816

30,02

3,75

8

12

-

-

-

-

-

9

16

15,02

0,084

204

17,22

1,08

10

8

5,15

0,015

816

12,47

1,56

Crecemento medio

3,5

2,34

Dg: Diámetro medio cuadrático. V. arb. m3: Volume da árbore media en metros cúbicos. D (pés/ha): Densidade en número de pés por hectárea. V (m3/ha): Volume en
metros cúbicos por hectárea. Crec. (m3/ha/ano): Crecemento en metros cúbicos por
hectárea e ano.
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Plantación de castiñeiro de 10 anos na CMVMC de Taboexa (As Neves).

todas as parcelas sobre solos de
tipo ranker, a pesar de ser
xeralmente as mellores localizacións dos montes veciñais, as
plantacións non atopan o solo
óptimo para a especie que é a
terra parda húmida.
O estado sanitario é bo en xeral,
con pouca incidencia da tinta, o
que indica que a maior parte
das plantacións foron realizadas con híbridos resistentes. O
maior problema é o cancro,
estando algunhas das parcelas
moi danadas por este fungo. As
infeccións con Cryphonectria
parasitica están claramente
ligadas a podas realizadas sen
as debidas precaucións.
Na maioría das parcelas visitadas pódese observar a realización de podas baixas no fuste,
normalmente inferiores a 2 m.
Sen embargo as podas de formación só se puideron apreciar en catro das plantacións.
Nas parcelas de mellor calidade a tanxencia de copas alcánzase entorno ós 10 anos.

Conclusións
❚ A forte dependencia do castiñeiro das condicións climáticas e edafolóxicas da zona
de plantación, fai necesario
escoller de forma acertada

sitios de plantación de moi
boa calidade: as plantacións
deben ocupar lugares en
umbría e de pendente reducida, superficies preferentemente con exposición norte,
a profundidade do terreo debe superar en todo momento
os 50 cm, os solos deben ser
soltos, con materia orgánica
e sen acumulación excesiva
de sales solubles.
❚ É necesario proporcionar
abrigo lateral ou certa sombra nos primeiros anos das
plantacións, especialmente
nas exposicións de solaina. A
sombra de eucaliptos e piñeiros é axeitada para o castiñeiro.
❚ Condicións favorables para o
bo crecemento do castiñeiro,
preséntanse nunha reducida
extensión dos montes veciñais da comarca. Non obstante pódese promover a súa
introdución en valgadas frescas coa intención de crear
descontinuidades de cara a
defensa contra incendios e a
mellora da biodiversidade.
❚ O castiñeiro na comarca é
especialmente sensible á enfermidade da tinta. Escoller
axeitadamente a situación
das parcelas permite evitar

❚

❚

❚

❚
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❚

ou reducir situacións de estrés, dificultando a aparición
de enfermidades e pragas. O
uso de planta de calidade,
resistente á tinta e ao cancro,
dificulta tamén a aparición
destes problemas. O material recomendado para as
plantacións é o castiñeiro híbrido con clons resistentes á
tinta e seleccionados para
produción de madeira.
Os usos da plantación poden
ser diversos pero nos montes veciñais da comarca o
seu maior interese é o recreativo, sen desprezar o seu
aproveitamento para madeira e froito simultaneamente,
sendo fundamental adaptar
os tratamentos silvícolas a
cada un deles.
As podas deben levarse a cabo na época axeitada (marzo-abril), de forma correcta
e tomando as medidas de
protección debidas.
O crecemento de madeira esperado é, á idade de 10-15
anos e a densidades de 625
pés/ha, entorno a 4 m3
ha/ano nos terreos de monte
veciñal máis aptos para o
castiñeiro. Nalgunhas parcelas moi concretas, poderían
alcanzarse crecementos entre 5 e 6 m3/ha/ano con densidades de plantación máis
elevadas.
Recoméndanse densidades
de plantación entre 600 e
800 pés/ha, sendo moi importante realizar podas de
formación todos os anos para evitar as frecuentes bifurcacións ata lograr fustes rectos de 3-6 m.
En xeral existe un gran descoñecemento dos requirimentos da especie, o seus problemas fitosanitarios, modo de
realizar as podas de formación etc., sendo necesario realizar un labor de extensión
forestal máis intenso ■
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O comportamento do
castiñeiro ante o lume
Francisco Javier Fernández
de Ana Magán

Limiar
No verán do 2006 un forte
incendio producido con altas
temperaturas e vento do norte
afectou a unha parte importante dos montes de Cotobade
e Pontevedra destruíndo varios
montes veciñais e multitude
de propiedades particulares;
nesta área está instalado un
souto de castiñeiro propiedade
da empresa Hifas da Terra
cunha extensión de 2 ha e formado por plantas de castiñeiro
híbrido (Castanea x courdecii)
que foran plantadas en varias
quendas e contaban con idades entre os vinte e trinta anos.
Podados ata os oito metros
presentaban bos medríos e
neles aproveitábase a produción de castaña, cogomelos e
madeira polo que se atopaban
perfectamente rozados e atendidos silvicolamente.
O lume entrou procedente
dunha masa de piñeiro recentemente cortada, lindante co
souto, onde os propietarios
amorearon a ramallada ao
longo da estreita leira que o
conforma; nestas condicións
ó chegar o lume e prender
nela fixo que se produciran
fortes lapas, que penetrando
no souto afectaron ós castiñeiros, non soamente con
lume polo pé senón tamén
nas copas, que foron alabaradas polo calor. Os danos sufridos polas plantas foron diferentes dependendo da proxi-
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Pasado o lume, as plantas afectadas soltaron as follas aos varios días protexendo así
o solo da erosión causada polas fortes choivas posteriores.

midade á zona de máxima
intensidade de lume.

talumes tal e como propón a
Consellería do Medio Rural.

Obxectivos

Metodoloxía

Ante o forte dano tentouse
facer unha avaliación do comportamento do castiñeiro ó
paso dun lume coa finalidade
de comprobar a utilidade desta
árbore para crear áreas arboradas con esta especie como cor-

Plantexouse un seguimento
do poboamento afectado para
o que se estudou a relación
existente entre a mortaldade
das árbores, o seu diámetro e
outros parámetros marcados
pola acción das lapas como
altura de queima, e a aparición nas árbores de dúas especies de fungos especialistas na
descomposición da madeira
queimada (Cytospora sp. e
Sphaeropsis sp.). Nunha revisión inicial tomáronse datos
en cada unha das árbores, do
seu diámetro medio, altura de
queima acadada polo lume no
pé, porcentaxe verde da copa,
rachadura da casca, estado de
agromado e presenza de fungos. No seguinte inverno vol-

Os danos producidos polo lume
preséntanse en forma de destrución
da casca no pé da árbore. O esquío
morreu cazado polas lapas.
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Resultados
Na análise estatística avaliouse a relación existente entre a
mortaldade das plantas e o
diámetro, altura de queima e
presenza de fungos na casca.
Os resultados amosaron que
no caso do diámetro esta relación resulta significativa e
negativa, é dicir, a mortaldade
é maior nas árbores con diámetro máis pequeno.
No caso da altura de queima ó
contrario, a relación resulta

tamén significativa pero aquí a
mortaldade é maior nas árbores
cunha maior altura de queima.
En relación coa aparición, despois do paso do lume, de fungos na casca hai que subliñar
que Cytospora sp. presenta
unha relación significativa coa
mortaldade, se ben esta se
atopa no límite, mentres que
Sphaeropsis sp. aínda que se
presentou en maior porcentaxe despois do lume, fíxoo
maiormente nas árbores que
aínda se mantiñan vivas e a
súa relación coa mortaldade
das plantas non resultou significativa.
Pode resumirse o efecto deste
lume no feito de que ó ano
seguinte do incendio foron cortadas o 40,8% das plantas afectadas, mentres que no segundo
ano esta porcentaxe acadou o
57,2%. Aínda así, o 97% das

Altura media de queima
120

Altura da queima (cm)

100
80
60

Na análise estatística avaliouse a relación
existente entre a mortaldade das plantas
e o diámetro, altura de queima e presenza de fungos na casca das mesmas.

árbores cortadas mantiveron
vivo o seu aparato radical agromando no seguinte ano con
gran intensidade e acadando
medras de ata 2 m de altura.
Pasado o lume, as plantas afectadas soltaron as follas aos
varios días protexendo así o
solo da erosión causada polas
fortes choivas posteriores. As
plantas que agromaron fixérono fortemente no 74,6% dos
casos, mantendo a supervivencia das mesmas e chegando
incluso a producir Boletus edulis na segunda anualidade, o
que demostra a súa boa recuperación.

Conclusións

40
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0
ÁRBORES MORTAS

ÁRBORES VIVAS

Diámetro medio
30
25
Diámetro medio (cm)
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véronse revisar todas as árbores e marcáronse aquelas que
morreron e que foi preciso
cortar deixando as que presentaban unha certa dúbida.
Nunha última revisión, dous
anos despois do lume, volvéronse marcar as árbores que
morreron debido ao seu enfeblecemento posterior ó lume.

20
15
10
5
0
ÁRBORES MORTAS

ÁRBORES VIVAS

O castiñeiro é unha especie
moi sensíbel ó lume, aínda
que en menor medida que os
piñeiros e os eucaliptos. Os
danos fanse notar tanto na
copa como na casca do pé,
causando, na primeira, unha
forte alabarada que produce a
defoliación da planta, e no pé
os seus danos preséntanse en
forma de destrución da casca.
A gran capacidade de agromar
do castiñeiro permite restaurar o souto con relativa facilidade e mesmo recuperar parcialmente a produción de
Boletus edulis e de castaña a
partir do segundo ano o que
demostra o vigor do sistema
radical despois do paso do
lume intenso ■
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Proxecto de xestión conxunta
de montes particulares

en San Cibrán de Ribarteme
(As Neves)

Julio Ruiz Cagigal
Enxeñeiro técnico forestal e director
técnico da AFG

Os principais problemas que
presentan os montes particulares en Galicia, e en particular no sur de Pontevedra, son
os incendios, o minifundio, a
escaseza de infraestruturas
forestais, a falta de información e asistencia silvícola,
a infrautilización da capacidade produtiva e a deficiente
comercialización dos produtos.
Estes problemas agravados co
despoboamento e avellentamento do medio rural, conduce inexorablemente ao abandono dos montes, comprometendo en determinadas áreas
galegas o futuro do sector
forestal, e aumentando o risco
de incendio. Este é un feito
perfectamente constatable na
actualidade, pero que se verá
potenciado no futuro pola
maior desvinculación da poboación co medio rural. As
perspectivas
demográficas
non son prometedoras na
metade oriental da provincia:
os cambios sociolóxicos experimentados a partir da transición democrática, contribuíron de forma notable á drástica redución da natalidade,
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non compensándose coas entradas de inmigrantes.
Na práctica, o abandono das
pequenas propiedades ten
como consecuencias:
❚ Aumento desmesurado da
biomasa vexetal, aumentando o risco de incendio e a dificultade de extinción.
❚ Desuso dos camiños de acceso ás propiedades, chegando
en moitas ocasións a ser impracticables por erosión e invasión da vexetación leñosa.
❚ Ausencia de coidados silvícolas e de prevención de incendios.
❚ Aumento de pragas e enfermidades das árbores.
❚ Arborado de mala calidade e
con pouca posibilidade de
proporcionar valor engadido.
❚ Aumento dos custos de explotación e moitas veces
imposibilidade do aproveitamento por falta de rendibilidade.
❚ Perda do coñecemento dos
límites das parcelas.
A Unión Europea é consciente do papel multifuncional
dos bosques e da importancia de conseguir o seu desenvolvemento económico, social, ambiental e cultural, favorecendo a súa xestión sostible. Pero para poder desenvolver unha xestión forestal

sostible é necesario contar
cunha base territorial mínima onde poder actuar.
Por este motivo é necesario e
urxente a creación de novas
figuras de xestión dos montes
de particulares que permitan
inverter o futuro desta preocupante tendencia ao abandono.
A creación dunha figura xurídica destinada a dar forma societaria ás iniciativas dos propietarios forestais para capitalizar
os montes de pequeno tamaño
e para poder practicar neles
unha silvicultura moderna, así
como para establecer medidas
eficaces da prevención de
incendios forestais, é unha
antiga e sistemática reivindicación da Asociación Forestal de
Galicia reflectida nos seus
estatutos entre os seus fins:
“fomentar as iniciativas e suxerir propostas que melloren a
estrutura da propiedade forestal en Galicia dirixidas a conseguir unidades de explotación
tecnicamente axeitadas”.
É neste marco no que ao longo
do ano 2008 a Asociación Forestal de Galicia, ao abeiro da
orde de axudas para programas de valorización integral e
promoción da multifuncionalidade do monte, levou a cabo
un proxecto piloto para a xestión conxunta de montes per-
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tencentes a propietarios particulares na parroquia de San
Cibrán de Ribarteme no concello das Neves (Pontevedra).

Punto de partida
Na parroquia de San Cibrán de
Ribarteme existe un monte
veciñal en man común de 450
hectáreas dentro do que se
atopan 91 hectáreas de propiedade particular, distribuídas en sete encravados.
Os montes de San Cibrán de
Ribarteme foron duramente
castigados polos incendios
forestais, neles o risco de incendio é máis alto que a media
da provincia. De feito, esta
parroquia está incluída na relación de Parroquias de Especial Vixilancia (P.E.V.) a efectos de priorización da actividade das forzas e Corpos de
Seguridade e da vixilancia preventiva en xeral.
Segundo o Plan do Distrito, a
intencionalidade é a principal
causa dos incendios, e dentro
das motivacións, recóllense
como as máis frecuentes: os
agricultores para eliminar matogueiras, os gandeiros para favorecer o pasto e os pirómanos.
A configuración orográfica e de
asentamento da poboación
axústase ao seguinte esquema:
os asentamentos (dispersos) e
as zonas de labradío sitúanse
de media encosta cara abaixo,
na parte inferior do val atópase
o río, e na parte superior, de
media encosta cara arriba, o
monte arborado; os montes
particulares nas zonas máis
próximas aos asentamentos e
nas zonas máis escarpadas o
monte veciñal.
Neste esquema, moitos incendios orixínanse no espazo de
interacción entre a zona de
asentamento e cultivos e o
monte arborado, onde a actividade humana dirixida a evitar
o progresivo avance da vexeta-

Mentres no monte veciñal se aprecia a recuperación tras o incendio do ano 2006,
nos encravados inda quedan as pegadas do seu paso.

ción natural é máis intensa. O
abandono de leiras e o desuso
dos camiños, fan aumentar o
risco de incendio nestas zonas.
O declive e avellentamento da
poboación xunto coa precariedade de recursos económicos
en moitos casos e o marcado
minifundio das propiedades,
constitúen o factor máis relevante para explicar o proceso
de abandono de leiras.
A esta causa estrutural que
incide na proliferación de
incendios, hai que engadir uns
factores naturais que favorecen o avance e extensión do
lume. Por unha parte o relevo
accidentado e a exposición das
encostas ao sur e oeste, doutra
parte, uns ambientes ombrotérmicos extremos con dominio de seco a moi seco cálido.

Xestión do monte veciñal
A Comunidade de San Cibrán
de Ribarteme ten establecido
coa Consellería do Medio
Rural da Xunta de Galicia un
convenio que afecta a 158 ha
do monte veciñal. O resto da
superficie (64,3%) é xestionada directamente pola propia
comunidade con asistencias
técnicas puntuais.
A xestión diríxese principalmente á conservación e mello-

ra das masas forestais existentes no monte, fundamentalmente piñeirais de Pinus pinaster, construción e mantemento de infraestruturas e
áreas recreativas. Os aproveitamentos tradicionais, directos polos veciños, como o pastoreo extensivo atópanse en
franco declive. Con todo, existiron problemas co gando
mostrenco alleo á parroquia.
En agosto do ano 2006 produciuse un gran incendio forestal, que iniciado no concello
de Arbo, entrou en San Cibrán
de Ribarteme e arrasou toda a
masa forestal do monte, que
nese momento contaba cunha
idade ao redor dos 20 anos. As
perdas económicas, tanto en
concepto de prexuízos como
de danos, valoráronse en máis
de 1.400.000 €.
Toda a madeira queimada
vendeuse rapidamente, e no
momento actual a masa volve
estar en plena rexeneración, a
comunidade tamén realizou
novas repoboacións tanto de
piñeiro como de frondosas.

Situación dos encravados
Como feito característico do
monte veciñal de San Cibrán de
Ribarteme atopamos o conxunto de encravados, tamén deno-
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minados “cavadas” (anacos de
monte ou terreo sen cultivar
que se cava para convertelo en
labradío), que normalmente
ocupan os cavorcos con canles
permanentes de auga.
Antigamente, a superficie ocupada polas cavadas era moito
máis reducida que hoxe en día.
Estas cavadas iniciais, situadas
no fondo dos cavorcos, son
recoñecibles polos seus muros
de cachotaría mellor construídos. Co transcurso do tempo as
parcelas alongáronse (“alargos”), subindo polas encostas,
sobre terreos menos fértiles e
máis pedregosos. Os lindeiros
destas últimas xa non son tan
consistentes, ás veces unha
simple fileira de pedras sen
chegar a formar muro.
Os enclaves de propiedade particular dentro do monte veciñal
teñen a súa orixe máis probable
na segunda metade do século
XIX, ao producirse nesta época
unha forte presión demográfica
que empuxou aos campesiños
a roturar novas terras para producir máis alimentos. Tamén a
finais deste século e comezos
do XX, as correntes agraristas
eran favorables á repartición
dos montes baldíos, xa que
consideraban que así se aumentaba a produtividade.
O difícil acceso e relativa distancia das casas, foron a causa
de que no século XX, o aproveitamento agrícola se fose perdendo e substituíndo por plantacións de piñeiros primeiro e
eucaliptos despois. Pode comprobarse nas fotos do primeiro
catastro (anos 50) como os
encravados tiñan unha cobertura de arborado máis ou
menos denso, piñeiros e toxo,
en contraste co monte veciñal
totalmente raso. No en tanto,
algunhas parcelas con abundancia de auga continuaron a
prado para alimentación do
gando vacún.
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Os técnicos da AFG levaron a cabo a
identificación dos encravados do monte
de San Cibrán de Ribarteme.

A superficie media por parcela
nos encravados (1.630 m2) é
bastante superior á media de
parcela na parroquia (650 m2).
Esta diferenza é lóxica se temos
en conta que os encravados se
sitúan en pleno monte e xa que
logo a fertilidade das terras é
moito menor e a súa explotación menos intensiva.
Contrariamente ao monte veciñal, os encravados seguen
abandonados con madeira
queimada podrecendo no
monte e sen visos de que os
propietarios teñan intención
de facer algo por impedilo debido á dificultade da xestión
destas parcelas pequenas,
pouco rendibles que arden periodicamente.

Os obxectivos do estudo
Con esta situación de partida, e
vendo o risco que ten para o
monte veciñal a existencia de
parcelas abandonadas no seu
perímetro, a CMVMC de San
Cibrán de Ribarteme co apoio
da Asociación Forestal de
Galicia, propuxo poñer en marcha un proxecto de identificación da propiedade e de análise
das diferentes posibilidades de
xestión agrupada dos montes
particulares encravados no
monte veciñal en man común
de San Cibrán de Ribarteme.

A agrupación debe ter como
fin a racionalización das
explotacións,
alcanzando
unha “escala mínima” de
superficie forestal que a faga
viable e coa que se acaden os
seguintes obxectivos:
❚ O abaratamento dos labores
silvícolas, de prevención de
incendios e dos aproveitamentos forestais, empregando técnicas e maquinaria de
maior rendemento nas operacións.
❚ A mellora na calidade das
masas forestais e ao mesmo
tempo a mellora das súas defensas fronte aos incendios.
❚ A construción e mellora de
infraestruturas forestais: pistas, parques de madeira ou
biomasa, depósitos de auga
contra incendios, devasas e
outras.
❚ O aproveitamento integral
do monte, contemplando a
produción de biomasa forestal primaria con fins enerxéticos, ou os aproveitamentos
mixtos de madeira e gando.
❚ A obtención de contratos de
venda de madeira máis vantaxosos ao comercializar un
maior volume de madeira.
❚ A obtención de axudas económicas, tanto para executar os traballos planificados
como para o funcionamento
da propia agrupación.
A tenor dos resultados obtidos
parece que a figura que máis se
axeita á xestión agrupada dos
encravados no monte veciñal
de San Cibrán de Ribarteme é a
UXFOR, sobre todo tendo en
conta as axudas económicas
que esta figura pode carrexar
nun futuro que serán de gran
valor para a recuperación e
mantemento destes terreos
abandonados que permanecen
ano tras ano a mercede das vagas de lumes que periodicamente arrasan os montes da
bisbarra ■
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O 28 de xuño de 2008 celebrouse en Narón a XXII Asamblea
Xeral Ordinaria da AFG onde se
aprobou o balance e conta de
resultados do exercicio económico de 2007 e o orzamento
para 2008, así como o informe
da Xunta de Goberno sobre as
actividades da asociación
Ao final da asemblea fíxose
entrega da insignia de ouro da
Asociación Forestal de Galicia
a José Sampayo López, silvicultor da comarca do Ortegal
e ex vocal da Xunta de
Goberno da AFG.
A xornada rematou cunha visita ao monte de Ancos en Xuvia,
no concello de Neda situado
na finca da antiga Real Fábrica
da Moeda. O monte conta cun
plan técnico forestal co que se
están desvolvendo distintos
modelos de silvicultura de
eucalipto (madeira para pasta,
para serra e para chapa). Os
socios disfrutaron dun bonito
paseo pola beira do río Grande
de Xubia ata a Presa do Rei ■

asemblea

XXII Asemblea Xeral
ordinaria da AFG en Narón

José Sampayo (segundo pola dereita) coa Xunta de Goberno da AFG.

Visita ao monte de Ancos (Neda).

José Sampayo López
Por Enrique García
Pepe Sampayo se encuentra entre los fundadores de la AFG y es uno de aquel nutrido grupo de propietarios
del Ortegal, que se embarcaron en la nave común de los problemas cotidianos de los propietarios forestales.
Propietarios como él, con los que siempre ha estado a su lado, en su trabajo y fuera de su trabajo.
En su trabajo como agente forestal, ya fue pionero en tierras del Barbanza en promocionar las ayudas
forestales entre los propietarios, cuando no se tenía conocimiento de ellas y sus jefes no sabían como hacerlas llegar hasta los propietarios particulares, que ni se lo creían, en una época en que los dineros públicos iban a los montes públicos o gestionados por la administración.
Con el transcurso del tiempo he podido ver como hay comarcas con una identidad propia y que a través de
los años se van configurando con el esfuerzo y el trabajo de alguien que con su labor va dejando huella. Y
en el caso del Ortegal si hay alguien que ha realizado esa labor es Pepe Sampayo. En aquellos primeros años
todos los propietarios que habían tenido alguna gestión sobre el monte me decían que se la había hecho
ese señor del pelo blanco, sí, sí, ese del pelo blanco. Pues ese señor del pelo blanco es Pepe Sampayo.
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A ameaza vén de Portugal:
O nematodo da madeira do piñeiro
O nematodo da madeira de piñeiro (Bursaphelenchus xylophilus), é un verme microscópico que
mide menos de 1,5 mm e está considerado un dos patóxenos máis perigosos para as coníferas a
escala mundial, pois é o axente causante da enfermidade da seca dos piñeiros, orixinando a morte das árbores afectadas.
Foi detectado en Portugal no ano 1999 no piñeiral da península de Trofa, ó sur de Lisboa, onde
foi illado con medidas de corentena para a madeira. Agora detéctase a súa presencia en mais áreas portuguesas e ameaza con expandirse.
De acordo coa recomendación das autoridades da Unión Europea, a Xunta de Galicia debería
adoptar medidas inmediatas de prevención para defender os piñeirais galegos deste perigoso
patóxeno. Isto é o que a AFG ven de demandar á Consellería do Medio Rural, responsable da sanidade dos nosos montes.

A orixe do nematodo
do piñeiro
É orixinario de América do
Norte. A actividade humana
provocou a súa introdución
acidental en varios países do
Extremo Oriente, primeiro en
Xapón e, máis tarde, en China,
Taiwan e Corea do Sur. Foi
detectado en Portugal no ano
1999. As afinidades xenéticas
fan supoñer que a introdución
en Europa teña ocorrido a través de madeira infectada proveniente do extremo oriente.
O nematodo do piñeiro ataca as
coníferas, principalmente do
xénero Pinus (piñeiros). En
Xapón é responsable da perda
de máis dun millón de metros
cúbicos de material leñoso por
ano. Os abetos, cedros e alerces
tamén son susceptibles ao ataque deste patóxeno. En Portugal, o nematodo só ataca o
piñeiro do país (Pinus pinaster).

Síntomas do ataque
Non existen síntomas específicos do ataque do nematodo,
pero en xeral as árbores diminúen o fluxo de resina despois
da infección, seguíndolle unha
decoloración da copa e/ou a
seca e murchado das agullas.
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Piñeiral afectado polo ataque do nematodo en Comporta, Grândola (Portugal).
Fotografía cedida por AFLOPS.

Estes síntomas adoitan aparecer no medio do verán, sendo
máis evidentes no outono e na
primavera.
Este tipo de síntomas non
sempre indican a presencia do
nematodo xa que son compartidos por outros ataques de
escolítidos, fungos, seca etc. A
presencia do nematodo só
pode ser identificada por medio de análises no laboratorio,
sendo a súa identificación difí-

cil ao existir outras especies
moi semellantes.
Unha vez no interior das árbores, os nematodos reprodúcense rapidamente e a árbore
morre uns dous ou tres meses
despois do inicio do ataque.

Transmisión da enfermidade
Para a súa transmisión o
nematodo precisa ser transportado por un insecto, sendo
os cerambicídos do xénero
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Tratamento
Os ensaios de controlar esta
enfermidade en Corea e en
Xapón a través de pulverización
aéreas e terrestres de insecticidas durante o período de voo
do insecto que actúa como vector, non foron eficaces debido á
necesidade de aplicacións repetidas durante o longo período de emerxencia do insecto
vector ademais de producir
contaminación ambiental.

Intervención da Comisión Europea
Debido á expansión do nematodo e ao risco que van sufrir os montes europeos mais próximos a Portugal, a Comisión Europea elaborou o texto normativo, Decisión de la Comisión de 27 de junio de 2008 relativa a las medidas de protección provisionales contra la propagación de Bursaphelenchus
xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (el nematodo de la madera del
pino) en Portugal (2008/489/CE), do que se presenta un resumo.
Medidas europeas contra o nematodo
(Diario Oficial da Unión Europea L 168/39, 28.6.2008)
(...) A consecuencia del reciente aumento de brotes de NMP [Nematodo de
la Madera del Pino] en Portugal (...)
[La Comisión de la UE] ha adoptado la presente Decisión:
Artículo 1
1. Portugal garantizará el cumplimiento de las condiciones establecidas en el
anexo relativas a la madera, la corteza y las plantas sensibles que se vayan
a trasladar desde su territorio a otros Estados miembros o terceros países.
2. Los Estados miembros de destino distintos de Portugal podrán someter
los envíos de madera, corteza y plantas sensibles procedentes de
Portugal y trasladados al territorio de dichos países, a pruebas para la
detección de la presencia de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et
Buhrer) Nickle et al. (el nematodo de la madera del pino — NMP). (...)
Artículo 2
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados miembros.

Hoxe en día só se recomenda o
uso dos insecticidas para a protección de árbores ornamentais
illadas, nos parques de madeira
ou estelado. As técnicas de control do nematodo son pouco
viables xa que a aplicación dos
nematocidas teñen un alto
custo económico e ambiental.
O medio máis eficaz de loita é
a corta e queima das árbores
infectadas antes do inicio do
período do voo do insecto no
mes de maio. Dada a presencia de larvas do insecto nas
pólas é moi importante destruír e queimar toda a árbore.
En Portugal o corte e destrución das árbores mortas coa eliminación de todo o material da
corta e loita biotécnica con
trampas de feromonas conseguiu diminuír drasticamente a
mortalidade causada polo nematodo. Aínda así, o método
ten que ser repetido anualmente e as futuras plantacións no
monte deberán empregar espe-

cies de piñeiros que non sexan
susceptibles a este ataque nas
zonas onde está presente o nematodo e naquelas outras favorables para o seu desenvolvemento ■
Fonte: Ministério da Agricultura,
do Desenvolvemento Rural e
das Pescas de Portugal
Dende o 21 de novembro de 2008
Portugal decidiu adoptar a Norma
Internacional para as Medidas Fitosanitarias nº 15 da FAO pola que se pretende reducir os riscos de introdución
de organismos prexudiciais nos diferentes países a través da embalaxe de
madeira, a norma tamén prevé que os
servizos oficiais de cada país establezan
o control do cumprimento dos tratamentos especificados así como o
emprego dunha marca específica para
a certificación do tratamento. Esta
norma non se aplicará ao material de
embalaxe producido con madeira de
espesura igual ou inferior a 6 mm.
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Monochamus os vectores
máis importantes a escala
mundial. Hai tres etapas fundamentais neste proceso: a
entrada do nematodo no
corpo do insecto, o transporte
polo insecto e a transmisión a
unha nova árbore.
Ao final da primavera os nematodos agrúpanse na madeira ó redor dos insectos adultos
recén formados, entrando no
corpo dos adultos inmediatamente antes da emerxencia
dos mesmos.
Despois da emerxencia dos
insectos, os nematodos presentes no sistema respiratorio son
transportados cando o insecto
se dispersa a través do voo en
busca dun novo hospedeiro.
O insecto adulto ao alimentarse das póliñas das árbores sas
transmítelle o nematodo a
unha nova árbore a través das
feridas da alimentación.
A dispersión xeográfica desta
doenza débese a varios factores: o verme do nematodo ten
unha dimensión microscópica, un ciclo de vida curto e un
elevado potencial reprodutivo,
a existencia de numerosos insectos que actúan como vectores, a existencia de numerosas
especies de coníferas susceptibles ao patóxeno, a inexistencia ou reducida eficacia de
medios de control eficaces, e o
transporte internacional de
madeira non tratada.

certificación forestal

Maq. O MONTE 50 17/12/08 10:07 Página 22

A certificación forestal PEFC
Os propietarios forestais galegos xa poden adscribirse ao sistema de certificación rexional PEFC solicitando a certificación do seu monte.
A certificación forestal é un sistema mediante o que os propietarios forestais lle
garanten á industria e aos consumidores que a madeira que compran procede de
montes xestionados de maneira sostible, é dicir, que co seu labor asegura a permanencia do recurso no tempo, mantén a biodiversidade e ao mesmo tempo protexe os demais recursos do monte tales como a auga, o solo, a fauna e a flora.
No ano 1998 xurdiu o PEFC
como unha iniciativa voluntaria do sector privado forestal,
baseada nos criterios e indicadores emanados das Conferencias interministeriais de
Helsinki (1993) e Lisboa (1998)
para a protección dos bosques
de Europa.
España incorporouse en xuño
de 1998 a esta iniciativa e en
maio de 1999 constituíuse
PEFC-España, recoñecida polo
Consello PEFC como o ente de
administración deste sistema
de certificación para España.
No ano 2003 naceu a Asociación Galega Promotora da
Certificación Forestal (PEFCGalicia), como unha entidade
privada sen ánimo de lucro, á
que pertencen as principais
organizacións, entidades ou
institucións do ámbito autonómico representativas da
propiedade ou da xestión forestal (pública ou privada),
das industrias transformadoras e do comercio de produtos
forestais, dos usuarios, das
institucións (públicas ou privadas) de ámbito educativo e
científico vencelladas ao sector forestal, dos colexios e asociacións profesionais e das
organizacións ambientalistas,
e de calquera outro colectivo
que teña interese no desenvolvemento dos fins da asociación.
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Fimapan ignífugo de FINSA co logo PEFC.

No ano 2004 creouse a Entidade
Galega Solicitante da Certificación Forestal Rexional, (en
diante ESRG) que é o organismo con capacidade para administrar e xestionar a certificación rexional dentro do territorio de Galicia. A ESRG agrupa as
principais organizacións que
representan os propietarios ou
xestores forestais da rexión
interesados no proceso.

Certificar un monte
e obxectivos
A certificación forestal PEFC é o
proceso polo que unha terceira
parte independente, asegura
que a xestión dunha superficie
forestal se axusta aos requisitos

establecidos nas normas españolas de xestión forestal sostible. É importante destacar que
se certifica a xestión forestal
dunha superficie forestal e,
polo tanto, inclúe os produtos
que se obteñan da súa xestión.
Por outro lado, a certificación
esténdese aos produtos de
madeira e derivados desta,
que manufacturados polas
correspondentes industrias
darían lugar a produtos finais
certificados, isto é o que se
coñece como certificación da
cadea de custodia.
Os obxectivos da certificación
forestal PEFC son promover a
xestión forestal sostible das
masas forestais, por ser unha
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Os sistemas de
certificación PEFC
Existen tres procesos de certificación, de entre os que destaca en Galicia o sistema de
certificación rexional por ser
o máis económico e vantaxoso para os propietarios forestais e porque se adapta
mellor ás pequenas propiedades.
❚ Certificación de grupo. Certificación de distintas unidades de territorio, pertencentes a un colectivo de propietarios ou xestores forestais
agrupados.
❚ Certificación individual.
Certificación de unidades de
territorio pertencentes a un
único propietario e con extensión abondo para a aplicación das normas.
❚ Certificación rexional. O
sistema de certificación fo-

certificación forestal

xestión apropiada para o
medio ambiente, socialmente
beneficiosa e economicamente viable; fortalecer e mellorar
a imaxe positiva do bosque e
da madeira como materia
prima renovable e garantir aos
consumidores a procedencia
dos produtos de masas xestionadas de forma sostible.

Caixa de botellas de viño da bodega Marqués de Murrieta co logo PEFC.

restal rexional PEFC baséase nunha dobre esixencia:
certifícase unha determinada rexión xeográfica e os
montes dos propietarios forestais ou comunidades de
montes veciñais que voluntariamente quixeran adherirse. Neste caso, a totalidade do territorio de Galicia é
considerado como unha rexión para os efectos da solicitude. Como área certificada considérase só a superficie forestal adscrita á certificación rexional.

Vantaxes para o propietario
forestal
Algunhas das vantaxes de adscribirse á certificación rexional son:
❚ Poder vender madeira certificada no mercado.
❚ Ter prioridade na solicitude
de axudas públicas.
❚ Ter unha facilidade para o
manexo do monte ao contar
cun plan de xestión.
❚ Dispoñer de planimetría para un maior coñecemento da
propiedade e cumprir coas
obrigas legais sobre xestión
forestal sostible.

Forma de acceso á
certificación PEFC

Bolsas de Zara co logo PEFC.

Os propietarios de montes e os
xestores forestais interesados
na certificación rexional PEFC
han de presentar unha a solici-

tude de adhesión ao sistema e
presentar:
❚ O plan de xestión realizado
para as superficies forestais
adscritas, onde se detallan
as directrices de xestión a
aplicar nestas.
❚ O documento oficial ou declaración xurada que acredite a titularidade do monte.
❚ Aboar o importe da factura
correspondente.
❚ Seguir o Código de Boas
Prácticas.
A Asociación Forestal de Galicia
é membro fundador e pertence
ás xuntas directivas das dúas
institucións que desenvolven o
sistema PEFC en Galicia. A
escala nacional a AFG está
representada por COSE na
organización PEFC-España.
Nestes últimos meses, a AFG
estivo desenvolvendo un
intenso labor de promoción
da certificación forestal realizando seminarios informativos en Negreira, Cerdido, O
Porriño e O Valadouro e participando nas xornadas de presentación do sistema PEFC
celebradas en Santiago de
Compostela, A Coruña, Pontevedra e Lugo.
Os socios da AFG que desexen
obter este certificado poden
poñerse en contacto co persoal técnico da AFG para que lles
presten asistencia técnica no
proceso de obtención da certificación PEFC.
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Código de boas
prácticas silvícolas
1.

2.

Asegurarase a persistencia da masa arborada despois de cada aproveitamento, sexa
por rexeneración natural ou artificial.
Cando as especies principais da masa
sexan autóctonas e se desexe manter a súa
presencia empregarase sempre que sexa
posible a rexeneración natural.
Nas parcelas de máis de 25 ha arboradas
fomentarase a aparición e mantemento de
especies acompañantes ou alternativas á
principal, especialmente frondosas autóctonas, no momento e localización que
favoreza aos obxectivos do plan de xestión.

3.

As especies arbóreas a utilizar en repoboacións deberán ser axeitadas á estación
forestal. O material xenético deberá proceder de orixes coñecidas e de garantía,
mouteiras selectas ou hortos sementeiros.

4.

Os fertilizantes empregados nas plantacións serán os indicados para a actividade
forestal e na dose recomendada, e unicamente se realizará abonado continuado
durante o crecemento e desenvolvemento
da masa forestal baixo xustificacións técnicas ou indicación do plan de xestión.
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5.

Deberase velar polo éxito do rexenerado
e as plantacións, tomando as medidas
oportunas para o seu correcto desenvolvemento.

6.

Adoptaranse as medidas necesarias para
minimizar os impactos na vexetación a
conservar tras a corta ou tratamento silvícola.

7.

Nos tratamentos fitosanitarios químicos
empregaranse produtos e doses que estean
legalmente autorizados. A súa utilización
deberá xustificarse tecnicamente, sendo
aconsellable o emprego de técnicas de
loita integrada sempre que sexa posible. O
persoal que realice a aplicación de produtos fitosanitarios debe ter toda a formación obrigatoria por lei para a utilización
dos mesmos.

8.

Deberanse evitar prácticas que fomenten a
aparición de pragas ou enfermidades, efectuando, cando sexa posible, a trituración,
esparexemento ou extracción dos restos
vexetais obxecto de corta. Deberanse desinfectar os útiles de corta nas masas altamente sensibles a enfermidades e con alto risco
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9.

Deberase velar pola protección, mantemento e mellora das áreas de vexetación
ripícola.

10. En parcelas de máis de 25 ha, minimizarase a realización de tratamentos silvícolas
ou cortas que produzan graves impactos
paisaxísticos.
11. Cumprirase coa lexislación vixente aplicable a elementos culturais, identificando e
comunicando a quen corresponda a aparición de testemuñas prehistóricas, históricas e culturais dentro da unidade de xestión forestal. Tamén se procurará manter e
recuperar a toponimia propia dos montes.
12. Nos casos de realización de traballos silvícolas por conta allea, os labores encargaranse a empresas de servizos forestais que
aceptarán por escrito o presente Código
de Boas Prácticas.
13. As empresas de servizos forestais que traballen na unidade de xestión deberán
cumprir coa lexislación vixente en materia
de riscos laborais, dispoñendo de operarios
e de equipos de seguridade homologados
así como dos demais requirimentos de
seguridade e saúde no traballo durante a
execución das prácticas forestais.
Igualmente no uso de maquinaria débense
cumprir as medidas de protección propias
da máquina e de quen a manexa.
14. Deberanse tomar medidas oportunas para
optimizar a rede viaria forestal, minimizando o número de ramais cegos, evitando
tramos de excesiva pendente e construíndo obras de drenaxe tecnicamente xustificadas que distribúan de forma adecuada
as augas no monte. Deberase prestar especial atención ao estado das vías e camiños
forestais tras a execución de labores,
debendo restablecer, polo menos, as condicións de tránsito nas que se atopaban
antes da realización da actividade.

15. En caso de incendio forestal, deberanse
seguir as indicacións da administración
forestal, procurando vixiar en época de
máximo risco, informar inmediatamente
en canto se detecte lume ou calquera
conato de incendio ao servizo de defensa
contra incendios forestais (085 ou 112) e,
de ser necesario, segundo a lexislación
vixente, seguir as indicacións do director
de extinción.

certificación forestal

de propagación. No caso de detectar algunha anomalía biótica ou abiótica tomaranse
as medidas oportunas, incluso avisando á
autoridade forestal competente.

16. Deberase velar por manter a unidade de
xestión libre de residuos artificiais causados polas actividades forestais. En caso
de xerarse residuos perigosos, deberá
respectarse a normativa vixente. No caso
de derrames sobre terra, extraerase a
capa de solo afectado almacenándoa no
seu correspondente colector/bolsa e tratándoa como residuo perigoso. Ademais,
procurarase o acondicionamento de
zonas de limpeza para maquinaria e
equipos.
17. Na medida do posible, deberase minimizar
a emisión de contaminantes atmosféricos
(gases de combustión de maquinaria de
equipos, po) e acústicos, sendo aconsellable manter en perfecto estado a maquinaria e equipos, planificar axeitadamente os
tempos de transporte, circular con moderación en aqueles lugares onde se xere po,
respectar os límites de velocidade.
18. Permitirase o uso social e recreativo dos
bosques sempre e cando non perturbe a
actividade forestal principal determinada
polo xestor. Na medida do posible procurarase a multifuncionalidade de usos na unidade de xestión e o mantemento da biodiversidade.
19. As unidades de xestión (montes ou grupos
de montes) deberán contar cun instrumento de planificación adaptado ás instrucións
do sistema PEFC-Galicia de certificación
rexional, respectando os criterios de xestión forestal sostible.
20. Velarase porque todos os axentes involucrados na xestión forestal sostible cumpran
coa lexislación vixente aplicable ■
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NOVO IMPOSTO SOBRE SUCESIÓNS

Incidencia nas herdanzas
e doazóns de montes
Os cidadáns galegos dispoñen de regulamento propio do imposto sobre sucesións. O Parlamento galego aprobou a Lei 9/2008, do 28 de xullo, galega de medidas tributarias en relación co imposto sobre sucesións e doazóns e o 7 de agosto de 2008 a lei foi publicada no DOGA. Esta lei ten unha gran importancia para
os propietarios de montes de particulares, do seu acerto dependerá que as novas
xeracións de galegos se interesen por coidar os montes que reciben en herdanza.

Francisco Dans del Valle
Director da AFG

O imposto sobre sucesións, en
adiante ISD, é un imposto estatal, pero recadado e regulado
polas comunidades autónomas. O ISD grava os incrementos patrimoniais obtidos a título lucrativo por persoas físicas.
Trátase de adquisicións mortis
causa ou de doazóns e demais
transmisións inter vivos equiparables. Non afecta ás adquisicións por persoas xurídicas,
que xa están gravadas polo
imposto sobre sociedades.

Aspectos relevantes e
novidades da nova lei galega
Os aspectos xerais máis relevantes e os cambios máis importantes na nova lei son os
seguintes:
❚ Elimínase a tributación de
herdeiros pertencentes a
un grupo familiar directo
cando na proporción hereditaria individual o líquido
impoñible sexa inferior a
125.000 €.
❚ Auméntanse as reducións da
base impoñible nas herdanzas dos cónxuxes e descendentes directos.
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❚ Redúcense as taxas de liquidación do imposto (ver cadro de taxas).

Reducións na base
impoñible para os montes
As reducións da base impoñible
de liquidación do imposto ás
que teñen dereito os propietarios forestais son as seguintes:
❚ Redución do 99% da base
impoñible tanto en sucesións como doazóns para explotacións agrarias, empresas familiares e PEMEs. Esta
redución só afecta aos donos
de montes que exercen unha
actividade agraria e que obteñan rendas destas actividades que supoñan, polo
menos, o 25% da súa renda.
❚ Redución do 75% da base
impoñible para montes que
conten cun proxecto de ordenación forestal ou plan
técnico de xestión forestal
aprobado pola Administración competente.
❚ Redución do 50% da base impoñible para os montes ou
superficies de dedicación forestal sempre que como consecuencia da transmisión
non se altere o carácter forestal e non sexa transferido por

razón de inter vivos, arrendada ou cedida polo adquirinte
durante os 5 anos seguintes
ao ano da adquisición.
❚ Redución do 95% da base
impoñible en sucesións en
fincas rústicas forestais incluídas na Rede Galega de
Espacios Protexidos.

A incidencia do ISD nos
montes de particulares
Xunto aos propietarios forestais que cultivan o monte hai
un número significativo de
cidadáns que manteñen terreos forestais nun estado de
abandono, xerando múltiples
problemas forestais, entre
outros o máis importante é o
de aumentar o risco de incendios forestais. Esta situación
de abandono deberá ser corrixida practicando políticas de
apoio e de reestruturación da
propiedade que fagan atractivas as inversións no monte.
Un dos motivos polo que existen montes en estado de abandono en Galicia está relacionado cos problemas relativos
ás herdanzas e ás doazóns de
montes. A complexidade administrativa e as elevadas
taxas que se teñen que aboar
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ás xeracións posteriores sen
lograr beneficio algún da súa
actividade. Como premio á
súa xenerosa actividade obrígaselles a liquidar taxas sen
poder beneficiarse de ningunha redución.

Proposta da AFG

aos beneficios fiscais que lles
oferta a lexislación actual.
Por outra parte, é preciso
resaltar que existe un elevado
número de propietarios forestais que na súa xeración pode
que non consigan percibir
unha renda do monte. É dicir,
estes pequenos propietarios
forestais coidan o monte, capitalízano e, con frecuencia,
actúan como meros axentes
na transmisión da propiedade

Por estes motivos, a AFG considera que a Lei 9/2008, de 28 de
xullo, debe ser modificada a fin
de que os propietarios forestais
galegos, independentemente
da súa actividade principal,
poidan disfrutar das mesmas
reducións na base impoñible
do imposto sobre sucesións e
doazóns que as que teñen asignadas na mesma lei os agricultores profesionais.
Igualmente consideramos que
a condición que deben comprometerse a cumprir os propietarios forestais que disfruten destas reducións é a de
manter o monte no seu uso
forestal e manter a propiedade
sen dividir ■

TAXAS DO IMPOSTO SOBRE SUCESIÓNS E DOAZÓNS
(Lei 9/2008, de 28 de xullo, galega de medidas tributarias en relación
co imposto sobre sucesións e doazóns)
Tipo de transmisión

Antigo ISD

Nova lei

Herdanzas mortis causa

7,65-34%

5-18%

Doazóns inter vivos

7,65-34%

5-9%

❚ Excavaciones
❚ Canalizaciones
Dorna 5 B Taragoña - 15895 Rianxo (A Coruña)
Teléfono: 981 863 034- Fax 981 861 341
e-mail: taysu@tarrioysuarez.com
web: tarrioysuarez.com

❚ Obras de cantería
❚ Repoblaciones forestales
❚ Pozos de barrena
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para legalizar as transmisións
e doazóns entre pais e fillos e
outros familiares, fan que non
se resolvan estas situacións e
que permanezan as propiedades sen ser transmitidas e,
polo tanto sen responsabilidade na xestión. Esta circunstancia, xeneralizada en moitas
áreas galegas, ten unha incidencia negativa e directa na
xestión dos montes. A escasa
renda que de por si xeran os
montes galegos unido ao
pequeno tamaño das propiedades e sumado a unha carga
impositiva alta nas transmisións, trae como resultado o
abandono da xestión e, como
consecuencia final, máis tarde
ou máis cedo, a desaparición
do ecosistema polo lume.
Fronte a esta situación que
afecta a miles de propietarios
forestais e a centos de miles de
hectáreas do monte galego, as
unidades nun só perímetro
superiores a 5 ha, son as que
presentan un mellor estado e
nas que a xestión é cada día
mellor. Nestes montes, os propietarios forestais están a acometer plans de xestión ou proxectos de ordenación, dispoñen de cartografía, a propiedade está ben identificada e, paulatinamente, poderán acceder

fiscalidade
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Plan sectorial contable
da actividade forestal
Unha necesidade urxente
para o futuro do sector
Daniel Rodríguez Cebreiro
Responsable económico da AFG

A valoración da incidencia fiscal na xestión da actividade
forestal é relativamente recente. O feito de ser unha actividade do sector primario, pero
que reporta ingresos para o silvicultor de carácter accesorio
(de xeito habitual a súa renda
principal é outra), fixo que a
incidencia fiscal fose un criterio que non se valorara á hora
de estudar a rendibilidade da
actividade. En épocas pasadas,
ademais, as marxes de beneficio eran aceptables polo que a
incidencia fiscal significaba
una redución do beneficio
pero nunca, ou case nunca,
deixaba de facer atractivo o
investimento. Na actualidade,
cunha economía globalizada e
coa posibilidade de importar
madeira doutros países, a
influencia da imposición
sobre as rendas económicas
derivadas da explotación
forestal fai que, unha actividade con marxe de beneficio,
poida pasar a ter perdas, desaconsellando o investimento.

A adecuación do Plan Xeral
de Contabilidade ao sector
forestal
Os titulares dos montes teñen
características moi diferentes,
podendo ser tanto un silvicul-
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tor minifundista cunha pequena parcela como unha comunidade de montes veciñais
en man común ou unha persoa
xurídica con miles de hectáreas.
A día de hoxe, e a excepción dos
silvicultores que tributen polo
réxime de estimación obxectiva
no IRPF, os propietarios de
montes teñen que facer unha
contabilidade que se axuste á
normativa establecida no Plan
Xeral de Contabilidade vixente
(recentemente modificado).
Dentro dese bloque de propietarios atopamos a calquera persoa xurídica propietaria de
montes, ás comunidades de
montes veciñais en man común e ás persoas físicas que, ou
ben renunciaron ao réxime de
estimación obxectiva ou ben
teñen outras actividades no
réxime de estimación directa.
De aí a importancia de que o
Plan Xeral de Contabilidade se
axuste á tipoloxía da explotación forestal.
A actividade forestal, polos seus
largos períodos de maduración
(dende 15 ata máis de 100 anos)
ten unhas características moi
diferenciadas con respecto ao
resto dos demais sectores económicos obrigados a aplicar o
Plan Xeral de Contabilidade. É
por iso que a elaboración dun
plan sectorial de contabilidade
que recolla esas características
vén sendo unha demanda cre-

cente entre os propietarios de
montes. A demanda non é de
balde. Mentres sectores con
períodos de maduración inferiores a cinco anos teñen plan
sectorial, o forestal, con períodos moito maiores, non o ten.
A Asociación Forestal de Galicia foi encargada por parte
da COSE (Confederación de
Organizacións de Silvicultores
de España), da que é socia,
para facer unha análise da
problemática que pode producirse por non existir ese
plan sectorial.

Valoración das existencias
De entre todos eses desaxustes
que se producen, o máis relevante é que as existencias
deben valorarse ao custo de
produción e manterse así ata o
momento da corta. Centrarémonos neste desaxuste, non
sen antes indicar que hai
outros que, dependendo dos
casos, tamén poden ter moita
importancia.
Os investimentos, na meirande
parte dos modelos de silvicultura, concéntranse no primeiro tercio do período de maduración, e os ingresos máis
importantes no último ano.
Isto pode traer consigo dous
problemas importantes. Por
un lado, a posibilidade de non
poder recuperar bases impoñibles negativas de exercicios
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Plantación

Nas plantacións de eucalipto son necesarios traballos
silvícolas directos durante os primeiros 6 anos
Corta

0 anos 6 anos

15 anos

PIÑEIRO

Plantación

Ata os 16 anos desenvólvense os traballos
silvícolas necesarios para o crecemento do piñeiro
Corta

0 anos

16 anos

30 anos

CARBALLO

Plantación

No caso do carballo, o tempo necesario para
a realización dos traballos directos elévase
ata os 20
Corta

0 anos

20 anos

anteriores (o límite actual para
poder facelo é de 15 anos). Por
outro, o valor das existencias
no momento da corta estará
reflectido na contabilidade ao
seu custo de produción, ou o
que é o mesmo, ao custo dos
traballos no momento de ser
feitos que, no caso de modelos
de silvicultura de especies con
quenda de corta moi larga,
pode ser de ata 100 anos atrás e
que non coinciden, nin se
acercan tan sequera, aos custos de reposición desas plantacións (o que nos vai custar volver a telas tal como estaban no
momento da corta). Nos gráficos de máis arriba móstrase un
esquema dos cobros e pagos
de tres modelos de silvicultura
para cada unha das tres especies máis comúns en Galicia.

Efecto da inflación sobre o
resultado da actividade
Durante todos eses anos prodúcese unha inflación que fai

80 anos

aumentar o resultado fiscal
aínda que o TIR (taxa interna
de rendibilidade) da explotación non se incrementa. No
caso onde o efecto é menor, o
eucalipto, dende os seis anos
onde se produce a última
intervención silvícola ata o
momento da corta (15 anos)
pasan nove anos. Se durante
cada un deses anos consideramos que o incremento do IPC
é dun 3% anual, teremos como
resultado que o prezo da
madeira aumenta un 27%, un
27% máis de ingreso polo que
teremos que tributar, a pesares
de que ese aumento de benefi-

Comparativa entre a
aplicación da estimación
directa e a estimación
obxectiva
O réxime de estimación obxectiva do IRPF, en teoría, contempla esa influencia do incremento de prezos no resultado, tratando de reducir o seu
efecto. Polo tanto, unha forma
de observar o prexudicial que
resulta a aplicación do Plan
Xeral de Contabilidade na actividade forestal, é comparar o
rendemento dun modelo de silvicultura aplicando a normativa contable con respecto ás
porcentaxes de rendemento
neto previo consideradas nese
réxime para a especie en cuestión. No cadro de máis abaixo,
compárase o rendemento neto
previo da actividade silvícola
no réxime de estimación obxectiva do IRPF, rendemento
proposto pola norma tributaria, co rendemento dun modelo
de silvicultura estándar para o
eucalipto, piñeiro e carballo,
aplicando as normas de contabilidade obrigatorias. Pódese
observar como os rendementos
considerados no réxime de estimación obxectiva van decre-

RENDEMENTOS DAS VENDAS DE MADEIRA SEGUNDO O
PERÍODO DE MADURACIÓN DAS ESPECIES FORESTAIS

Rendemento aplicando normas
do Plan Xeral de Contabilidade
Rendemento asignado no réxime
de estimación obxectiva do I.R.P.F.

menor de
30 anos

30-50 anos

maior de
50 anos

60,73%

78,70%

92,33%

26%

13%

13%
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cio non supón aumento de
renda real xa que os custos
tamén subiron e, polo tanto, a
capacidade de compra con ese
ingreso non varía.
O efecto da inflación sobre o
resultado económico da actividade fai que o silvicultor tribute por un resultado que
realmente non tivo.

EUCALIPTO
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cendo a medida que aumenta a
quenda de corta (acorde coa
realidade), mentres que no caso
da estimación directa, pola
contra, aumentan ata porcentaxes de beneficio difíciles de
defender.

A necesidade dun plan
sectorial contable
O cadro anterior resume moi
ben a situación na que se
atopa o sector forestal que,
lonxe de beneficiarse de incentivos fiscais polo seu aporte á
mellora da calidade de vida do
contorno onde se desenvolve a
actividade, ten unha fiscalidade inxusta derivada dunhas
normas contables que non son
axeitadas para a actividade
que se desenvolve. É necesario,
polo tanto, a elaboración dun
plan sectorial de contabilidade
que contemple todas as características que diferencian ao
sector forestal do resto de actividades económicas.

Réxime de estimación
obxectiva no Imposto sobre
Sociedades para as
actividades forestais
Débese analizar, de igual xeito,
a posibilidade de crear un réxime de estimación obxectiva
dentro do Imposto sobre
Sociedades (do mesmo xeito
que existe un réxime especial
de entidades navieiras en fun-
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ción da tonelaxe) por ser o
réxime que mellor se axusta ás
características do sector forestal e onde se poderían contemplar os axustes necesarios
para que a tributación fose a
máis acorde posible coa capacidade de renda derivada da
explotación forestal e, con
posterioridade, mediante reducións sobre o beneficio neto
previo, provocar efectos positivos sobre determinadas actividades ou actuacións que
sexan de interese xeral.
O obxectivo principal destas
medidas debe ser que o silvicultor tribute pola renda real
da actividade e non por unha
renda ficticia derivada, en

gran parte, do efecto da inflación sobre o prezo final de
venda da madeira (no caso
das especies con quenda de
corta superior a 50 anos, un
85,90% do resultado fiscal que
se obtén derívase dese efecto
aplicando o actual Plan Xeral
de Contabilidade). E, ao
mesmo tempo, unha vez eliminada a influencia negativa
que unha fiscalidade inxusta
pode exercer sobre un sector,
abre as portas á chegada de
capitais alleos ao sector forestal que agora mesmo non se
están captando por unhas rendibilidades decrecentes e poucos incentivos que compensen
ese feito ■
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Continuando coa experiencia iniciada o ano pasado, a Asociación
Forestal de Galicia realizou unha serie de visitas técnicas aos montes de
varios concellos para visitar as plantacións forestais de varios socios.

Visita a unha plantación de castiñeiro no Pino.

A primeira das visitas realizouse aos concellos
do Pino e Boqueixón, nela visitáronse parcelas
de castiñeiro de diferentes idades unha delas
con mestura de nogueira americana, así como
unha parcela de Pseudotsuga.
Nunha das parcelas púidose apreciar unha vez
máis a importancia que ten para un propietario
forestal que planta frondosas caducifolias coñecer as técnicas de silvicultura fundamentais
para levar a bo termo unha plantación deste
tipo. A realización de podas de formación e de
calidade para estas plantacións é imprescindible se non se quere botar a perder o investimento realizado.
Resulta de gran importancia para todos os silvicultores coñecer os fundamentos básicos da silvicultura das especies que planta e programar
os traballos que ten que realizar en cada
momento ata acadar un fuste recto a ser posible
duns 6 m de altura para poder sacarlle todo o
partido posible ao seu investimento no monte.
O calendario axeitado para a poda así como a
idade apropiada para facer podas, desmestas e
rareos é fundamental xa que un retraso na realización destas tarefas bota a perder o traballo

realizado e habitualmente non ten remedio agás
practicando un recepe (decisión xeralmente
moi difícil de tomar polos propietarios).
Cando se poñen correctamente en práctica as técnicas básicas os resultados compensan o traballo
realizado tal e como se puido comprobar nunha
plantación de castiñeiro visitada en Boqueixón.
A silvicultura das coníferas resulta en xeral máis
doada xa que require menos coidados e sobre
todo menos poda de formación (indispensable
nas frondosas), de aí que sexa máis habitual atopar unha parcela de coníferas ben podada, como
a que visitamos no Pino, que de frondosas.
En Sarria visitouse unha plantación de chopo
afectado por pulgón e unha plantación mixta de
frondosas e en Folgoso do Courel atendéronse
dúbidas sobre a xestión dos montes veciñais ■

Visita a unha plantación de Pseudotsuga no Pino.
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Visita técnica aos montes
do Pino, Boqueixón, Sarria e
Folgoso do Courel

viaxes técnicas
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Programa de formación
2008 da AFG
Viaxe a Portugal e Extremadura

Visita á dehesa La Herguijuela de Doña Blanca en Cáceres.

A Asociación Forestal de Galicia desenvolveu ao
longo da primavera e o outono de 2008, un programa de formación financiado pola Consellería
do Medio Rural e os fondos FEADER, destinado
a difundir entre os propietarios forestais e
comuneiros de comunidades de montes veciñais en man común diversos aspectos da silvicultura e da xestión dos montes galegos.
En total, impartíronse tres cursos sobre sanidade forestal, dous sobre outros aproveitamentos
do monte distintos da madeira, catro sobre silvicultura de frondosas, cinco seminarios sobre
prevención de incendios forestais, dous sobre
aproveitamento da biomasa forestal primaria
con fins enerxéticos, catro sobre fiscalidade e
xestión de montes veciñais en man común, tres
sobre poda, desmestas e rareos para a produción de madeira de alto valor e un sobre mercado, novos usos e comercialización de produtos
forestais.
Asemade organizouse unha viaxe a Portugal e
Extremadura para coñecer diferentes exemplos
de aproveitamento de produtos forestais distintos da madeira no que participaron 48 silvicultores que tiveron a oportunidade de visitar
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experiencias no eido do aproveitamento da biomasa forestal primaria no norte de Portugal
onde a Associação Florestal de Góis presentou
aos participantes a organización da recollida e
venda da biomasa forestal primaria que se produce nos montes de Góis.
O segundo día da viaxe dedicouse a visitar
acompañados por técnicos da Associação
Florestal de Setúbal un ensaio na plantación de

Asistentes ao seminario sobre fiscalidade e xestión dos MVMC
en Rois.
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viaxes técnicas

cardo (Cynara cardunculus) para a produción
de biomasa, a experiencia da empresa
SOBIOEM na xestión da biomasa forestal en
Portugal e o programa de subvencións a novas
plantacións pola súa función de sumidoiros de
carbono a través da empresa Carbono Zero.
A terceira xornada foi dedicada ao sobreiral e á
industria da cortiza. Pola mañá o grupo foi recibido por Miguel Elena, director do Instituto da
Cortiza, a Madeira e o Carbón Vexetal de Extremadura, onde tivo a oportunidade de introducirse no cultivo da sobreira e do aproveitamento da cortiza, así como de asomarse ao
complexo mundo da industria do tapón de cortiza. Varios investigadores do Centro explicaron
diferentes aspectos da ecoloxía e silvicultura da
sobreira, así como da clasificación das calidades
da cortiza e das características físicas do tapón.
Pola tarde, dous investigadores do Centro
acompañáronnos a visitar a dehesa La Herguijuela de Doña Blanca cerca de Malpartida de
Plasencia e dentro do parque natural de Monfragüe, onde o grupo estivo tamén acompañado
por un dos propietarios, Miguel Cremades, e
tivo a ocasión de visitar un sobreiral destinado á
produción de cortiza en combinación co pastoreo de gandaría, outro no que non se aproveita o
pasto, así como a maior explotación de céspede
de España. Na mesma dehesa hai un coto de
caza maior do que daban fe os cervos que pastaban polo sobreiral.
O último día pola mañá dedicouse a visitar o
Castañar Gallego de Hervás acompañado por un
técnico do Servizo de Montes da Consejería de

Asistentes ao curso sobre outros aproveitamentos do monte
distintos da madeira nas Pontes.

Industria, Energía y Medio Ambiente da Junta de
Extremadura. Este souto, de utilidade pública,
ordenado desde 1970, ten unha extensión de 263
ha e é aproveitado a monte baixo, del extráense
anualmente uns 700 m3 de madeira de dous dos
18 cantóns en que está dividido o monte, que son
vendidos en poxa pública. Esta madeira dedícase
fundamentalmente á carpintaría e a de peor calidade á construción. Ademais da boa xestión que
se está levando no souto chamou a atención do
grupo que a saca da madeira continúe facéndose
hoxe en día con cabalos.
O programa de formación no seu conxunto
abrangueu unha boa mostra dos principais aproveitamentos económicos que se poden facer hoxe
en día nos montes galegos, ao mesmo tempo que
abordou temas de gran importancia e transcendencia como son as pragas e doenzas e os incendios forestais, así como a importancia da boa xestión dos montes veciñais en man común ■

SE VENDE
Monte maderable para cortar (Eucalyptus globulus) de 8.800 m2, con lindero cabecero a
camino asfaltado y fondal colindante con
prado regadío. Terreno en ligera pendiente
orientado al Sur. Parcela trapezoidal muy regular. Ubicada en la parroquia San Pedro Fiz de
Vijoy, ayuntamiento de Bergondo, provincia A
Coruña.
Asistentes ao seminario sobre poda forestal en Cerceda.

Teléfono de contacto: 629 704 913
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ECAS – Cultivos
energéticos en el espacio
atlántico
Coordinadores: M. Pazos Lamoso, F. Dans del Valle,
C. Pérez Pérez, J. Ruiz Cagigal, B. Molina Martínez, R.
Abuín Aido
Edita: Asociación Forestal de Galicia
Ano: 2008
Esta publicación é unha síntese do proxecto de cooperación internacional ECAS desenvolvido entre institucións públicas e privadas de Portugal, España, Reino
Unido e Irlanda entre as que figura a Asociación Forestal
de Galicia. Entre as conclusións do proxecto en Galicia,
pódese resaltar que a especie Eucalyptus nitens pódese
considerar moi interesante como cultivo enerxético.

La industria del aserrado
en Galicia
Autores: Jesús Sánchez Rocha, Alfonso Babío
Bescansa e María Elena Fernández Rodríguez
Edita: Universidade de Santiago de Compostela
Ano: 2008
Este estudo, analiza en detalle a industria do serrado
en Galicia a partir da análise de cada unha das súas
catro provincias e a estrutura industrial do sector en
Galicia avanzando as claves para o futuro en función
dos estudos de viabilidade dos serradoiros actuais.

XXV Jornadas Técnicas
Selvícolas
Plataforma Tecnolóxica
Galega da Madeira.
Axenda estratéxica
Coordinador: CIS-Madeira e EOSA Consultores
Edita: CIS-Madeira
Ano: 2007
Esta axenda estratéxica de investigación é o resultado do traballo de colaboración e das contribución
realizadas polos membros da Plataforma Tecnolóxica
da Madeira de Galicia e pretende ser o instrumento
operativo co que acadar unha cadea da madeira que
aposta pola competitividade e o coñecemento.

El papel de los bosques
españoles en la mitigación
del cambio climático
Coordinador: Felipe Bravo Oviedo
Edita: Fundación Gas Natural
Ano: 2007
O obxectivo deste libro é avanzar no coñecemento dos
bosques, basicamente na temática do efecto sumidoiro. Trátanse aspectos do funcionamento dos ecosistemas terrestres, metodoloxías de cuantificación do carbono fixado nos bosques, aspectos de xestión e planificación da xestión forestal, análise de ciclo de vida dos
produtos forestais ou a cuantificación da fixación de
CO2 na biomasa arbórea.
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Coordinadores: Josep M. Tusell e Pau Vericat
Edita: Consorci Forestal de Catalunya
Ano: 2008
Publicación que recolle as experiencias silvícolas en 9
parcelas de xestión privada de Cataluña co fin de
difundir e promover o coñecemento técnico-científico forestal. Recóllense experiencias de viabilidade
económica da xestión forestal, iniciativas de biomasa, cambio climático, corrección hidrolóxica, xestión
asociada en faiais etc.

Estudo sobre o sector da
madeira nas comarcas de
Ferrol, Eume e Ortegal
Autor: Proxetos Consultoría e Formación, S.L.
Edita: Confederación de Empresarios de Ferrol, Eume
y Ortegal
Ano: 2008
Este estudo procura afondar no coñecemento do sector da madeira en Galicia, especialmente nas comarcas
de Ferrol, Eume e Ortegal. O estudo céntrase nunha
explicación teórica sobre a composición da cadea produtiva e no contexto da situación do sector a escala
estatal, a situación do sector en Galicia e profundiza
nas características e necesidades das empresas do sector asentadas nas comarcas mencionadas.
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La Asociación Forestal Aragonesa (AFA) organizó
en Huesca durante los días 10 y 11 de octubre el
Encuentro Estatal del Monte Privado, en colaboración con la Confederación de Organizaciones de
Selvicultores de España (COSE), la Fundación
Huesca Congresos y el Gobierno de Aragón. El
evento puso de manifiesto la importancia de las
asociaciones de propietarios privados en la dinamización del sector forestal.
El encuentro, que se celebró en el Palacio de
Congresos de Huesca, tuvo dos objetivos fundamentales: por un lado, dar a conocer la estructura
organizativa de los propietarios forestales privados, así como sus iniciativas y proyectos; por otro,
transmitir a la sociedad que los montes privados
producen efectos positivos que tienen que ser
cuantificados y remunerados para que el propietario pueda invertir en una gestión de calidad.
La Asociación Forestal de Galicia delegó su representación en Fernando Molina Martínez.
El encuentro se dirigió a propietarios forestales,
técnicos, trabajadores del sector forestal y todas
aquellas personas sensibilizadas con el futuro del
monte. En la primera jornada participaron el
coordinador de los propietarios forestales vascos,
Josu Azpitarte, Iker Larrea, de Factor CO2; Juan
Miguel Villarroel, secretario general de la

Asociación Forestal de Navarra y Mariano Cañada, coordinador de la Asociación Forestal
Aragonesa.
En la segunda jornada, que constituyó propiamente el “Encuentro Estatal del Monte Privado”,
participaron el secretario general técnico del
Departamento de Medio Ambiente del Gobierno
de Aragón, Roque Vicente; Fernando Molina
Martínez, presidente de COSE y miembro de la
Ejecutiva de la Confederación europea CEPF;
Inazio Martínez de Arano, presidente ejecutivo de
la Unión de Selvicultores del Sur de Europa (USSE);
Joan Rovira i Ciuró, gerente del Consorci Forestal
de Catalunya; Joan Botey, secretario general de
ARCMED (Arco Mediterráneo); y de nuevo Josu
Azpitarte como coordinador de la Confederación
de Forestalistas del País Vasco.
El éxito del encuentro radicó en que se consiguió
reunir a gran parte de las asociaciones forestales
del Estado, para dar a conocer a los asistentes
(propietarios forestales, técnicos, trabajadores del
sector forestal y personas sensibilizadas con la
temática forestal) su historia, su trayectoria así
como sus proyectos y servicios. Además, sirvió
para divulgar el papel del selvicultor en la lucha
contra el cambio climático a través de una gestión
forestal sostenible.

Aberto o prazo para a solicitude de centrais de biomasa
Desde o 26 de novembro de 2008 e ata o 25 de febreiro de 2009 permanecerá aberto o prazo de presentación de solicitudes de centrais de
biomasa en Galicia.
O 25 de novembro publicouse no DOGA a Orde do 14 de novembro de
2008 pola que se determina o obxectivo de potencia máxima en megawatts para tramitar no período 2008-2012 e se abre o prazo para a presentación de solicitudes de autorización de centrais de biomasa.
Mediante esta orde fíxase o prazo para a presentación de solicitudes de
centrais de biomasa dentro do ámbito territorial da Comunidade
Autónoma de Galicia, consonte o procedemento establecido no Decreto
149/2008, do 26 de xuño, polo que se regula o procedemento de autorización das instalacións de produción de enerxía eléctrica a partir da valoPlanta de biomasa de Allarluz en
rización enerxética da biomasa forestal primaria na Comunidade
Allariz
Autónoma de Galicia.
A potencia máxima que se tramitará ao abeiro desta orde e que abrangue o período 2008-2012 será de
80 MW. Para os efectos de determinar esta potencia máxima, no caso de instalacións híbridas, o cómputo da potencia da instalación só terá en conta a calculada a partir do aproveitamento da biomasa
forestal primaria.
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El encuentro estatal del monte privado reunió
en Huesca a las principales asociaciones
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DIARIO OFICIAL DE GALICIA
Plans de Ordenación de Recursos Forestais
O 13 de marzo publicouse o Decreto 43/2008, do 28
de febreiro, polo que se determina o ámbito de aplicación dos plans de ordenación dos recursos forestais
para Galicia.
O 9 de abril publicouse unha corrección de erros deste
decreto.
Épocas hábiles de caza
O 4 de abril publicouse a Orde do 31 de marzo de 2008
pola que se determinan as épocas hábiles de caza durante a tempada 2008-2009. O período hábil para exercer
a caza será o comprendido entre os días 19 de outubro
de 2008 e o 6 de xaneiro de 2009, ambos inclusive.
O 23 de abril publicouse unha corrección de erros desta
orde.
Plans de prevención e defensa contra incendios
forestais
O 14 de maio publicouse a Orde do 7 de maio de 2008
pola que se someten a información pública as propostas dos plans de prevención e defensa contra os incendios forestais de distrito en Galicia.
Unidades de xestión forestal
O 20 de maio publicouse a Decreto 101/2008, do 30
de abril, polo que se regulan as unidades de xestión
forestal en Galicia. Este decreto ten por obxecto establecer o réxime xurídico das unidades de xestión forestal no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.
Perigo alto de incendios
O 25 de xuño publicouse a Orde do 19 de xuño de
2008 pola que se determina a época de perigo alto de
incendios. Declárase como época de perigo alto de
incendios forestais durante 2008 a comprendida entre
o 1 de xullo e o 30 de setembro.
Medidas urxentes en materia de vivenda e solo
O 30 de xuño publicouse a Lei 6/2008, do 19 de xuño, de
medidas urxentes en materia de vivenda e solo, pola que
se modifica a Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia.
O 5 de agosto publicouse unha corrección de erros a
esta lei.
Lei da protección da paisaxe
O 18 de xullo publicouse a Lei 7/2008, do 7 de xullo,
de protección da paisaxe de Galicia. Esta lei ten por

obxecto o recoñecemento xurídico, a protección, a
xestión e a ordenación da paisaxe de Galicia.
Regulación instalación plantas de biomasa
O 22 de xullo publicouse o Decreto 149/2008, do 26 de
xuño, polo que se regula o procedemento de autorización das instalacións de produción de enerxía eléctrica a
partir da valorización enerxética da biomasa forestal primaria na Comunidade Autónoma de Galicia.
Imposto sobre sucesións e doazóns
O 7 de agosto publicouse a Lei 9/2008, do 28 de xullo,
galega de medidas tributarias en relación co imposto
sobre sucesións e doazóns.
Axudas eficiencia enerxética e enerxías
renovables
O 8 de setembro publicouse a Resolución do 6 de xuño
de 2008 pola que se establecen as bases reguladoras
para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións e axudas a proxectos de aforro e
eficiencia enerxética e proxectos de enerxías renovables.
Contrato-tipo compravenda de castañas
O 20 de outubro publicouse a Orde do 14 de outubro
de 2008 pola que se homologa o contrato-tipo para a
compravenda de castañas galegas.
Solicitudes de plantas de biomasa
O 25 de novembro publicouse a Orde do 14 de
novembro de 2008 pola que se determina o obxectivo de potencia máxima en megawatts para tramitar
no período 2008-2012 e se abre o prazo para a presentación de solicitudes de autorización de centrais
de biomasa.
Subvencións á apicultura
O 15 de decembro publicouse a Orde do 9 de decembro de 2008 pola que se establece o réxime de axudas á apicultura e se convocan para o ano 2009. O
prazo de solicitude remata o 15 de xaneiro de 2009.
Subvencións para a prevención de incendios en
MVMC
O 16 de decembro publicouse a Orde do 10 de decembro de 2008 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a prevención
e defensa contra os incendios forestais en montes veciñais en man común e se convocan para o ano 2009. O
prazo de solicitude remata o 16 de xaneiro de 2009.

BOLETÍN OFICIAL DO ESTADO
Medidas contra as trilladeiras
O 9 de abril publicouse o Real Decreto 409/2008, de 28
de marzo, polo que se establece o programa nacional
de control das pragas da trilladeira (topillo de campo),
Microtus arvalis (Pallas), e outros microtinos. Neste programa establécense un conxunto de medidas fitosanitaria baseadas en estratexias preventivas para conter o
desenvolvemento demográfico das trilladeiras.
Modificación do Regulamento do Imposto sobre
Sociedades
O 18 de novembro publicouse o Real Decreto
1793/2008, de 3 de novembro, polo que se modifica
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o Regulamento do Imposto sobre Sociedades, aprobado polo Real Decreto 1777/2004, de 30 de xullo.
O presente real decreto ten por obxecto principal o
desenvolvemento regulamentario da Lei 36/2006, do
29 de novembro, de medidas para a prevención da
fraude fiscal, en materia de operacións vinculadas,
mediante a modificación do Regulamento do
Imposto sobre Sociedades ao obxecto de adaptalo ao
novo réxime destas operacións contido no artigo 16
do texto refundido da Lei do Imposto sobre
Sociedades, aprobado polo Real Decreto Lexislativo
4/2004, de 5 marzo.
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Xornada de ordenación e valorización integral do
monte en Oleiros. Asistiron como relatores Francisco
Fernández de Ana e Antonio Rigueiro (1 de abril).
Reunión do Comité galego de árbores senlleiras
en Santiago de Compostela. Asistiu Francisco
Fernández de Ana (1 de abril).
Reunión da Xunta Directiva de COSE por multiconferencia. Participou Francisco Dans (3 de abril).
Reunión con representantes de Groupama
Seguros en Santiago. Asistiron Cristina Verde e Víctor
Penas (3 de abril).
Reunión con representantes de Tecnomiza en
Santiago. Asistiu Francisco Dans (3 de abril).
Reunión co director xeral de Investigación,
Desenvolvemento e Innovación sobre a Plataforma
Tecnolóxica Forestal de Galicia en Santiago. Asistiron
Francisco Fernández de Ana e Francisco Dans (4 de abril).

Reunión da Xunta Directiva de COSE por multiconferencia. Participou Francisco Dans (25 de abril).
Reunión do PEFC-Galicia en Santiago
Compostela. Asistiu Braulio Molina (28 de abril).

de

Reunión sobre o Congreso de valorización integral do monte en Santiago. Asistiu Francisco Dans (29
de abril).
Reunión con representantes do Grupo San José en
Santiago. Asistiron Francisco Fernández de Ana e
Francisco Dans (29 de abril).
Reunión co director xeral de Montes en Santiago.
Asistiron Francisco Dans e Inazio Martínez (USSE) (5 de
maio).
Reunión da Xunta Directiva de COSE por multiconferencia. Participou Francisco Dans (6 de maio).

Xornada de Medio Ambiente organizada pola
Asociación de Desenvolvemento Rural PRODER II en
Pontevedra. Asistiu como relator Julio Ruiz (4 de abril).

Reunión de técnicos AFG-Selga en Santiago.
Asistiron Francisco Dans, Julio Ruiz, Braulio Molina,
Enrique García, Cristina Verde, Beatriz Fernández, Xosé
Covelo, María Jesús Lago, Víctor Penas e Daniel
Rodríguez (8 de maio).

Reunión sobre o Congreso de valorización integral do monte en Lugo. Asistiu Francisco Dans (8 de
abril).

1º Encontro de Baldíos organizado pola Associação
Florestal da Encosta da Serra da Estrela en Gouveia.
Asistiu como relator Xosé Represas (10 de maio).

Inauguración da planta de calor da comunidade
de montes de Xinzo e presentación da publicación
Enersilva en Ponteareas. Participaron a Xunta de
Goberno e o equipo técnico da AFG (11 de abril).

Reunión sobre proxectos de cooperación europeos no seo da USSE en Porto. Asistiu Francisco Dans
(12 de maio).

I Asemblea Xeral da Mancomunidade de produtores de biomasa do sur de Galicia en Ponteareas.
Asistiron José Luis Campos, Jesús Rodríguez, Salvador
Rodríguez, José Luis Corral, María López, Francisco
Dans e equipo técnico AFG (11 de abril).
Reunión de presidente e vicepresidentes de COSE
en Zamora. Asistiu Francisco Fernández de Ana (15 de
abril).
Reunión de traballo sobre rastrexabilidade da biomasa entre técnicos das asociacións de COSE por multiconferencia. Asistiron Francisco Dans e Víctor Penas
(16 de abril).

Reunión con representante da Dirección Xeral de
Investigación, Desenvolvemento e Innovación para
a preparación da Plataforma Tecnolóxica Forestal Galega
en Santiago. Asistiu Francisco Dans (14 de maio).
Reunión de representantes de montes veciñais da
Xunta de Goberno AFG sobre as alegacións da AFG
ao borrador da Lei de Montes de Galicia en Ponteareas.
Asistiron Francisco Fernández de Ana, José Luis
Campos, Salvador Rodríguez, Jesús Rodríguez, Julio
Ruiz, e Daniel Rodríguez (14 de maio).
Reunión co subdirector xeral de Recursos Forestais
en Santiago. Asistiu Francisco Dans (19 de maio).

Reunión da Xunta Directiva de COSE por multiconferencia. Participou Francisco Dans (17 de abril).

Seminario sobre prevención de incendios forestais
en Crecente. Impartiu o seminario Julio Ruiz (22 de
maio).

Asemblea Xeral de COSE en Madrid. Asistiu en substitución do presidente da AFG, Santiago Sangro (18 de
abril).

Seminario sobre prevención de incendios forestais
nas Pontes. Impartiu o seminario Julio Ruiz (23 de maio).

Reunión sobre o borrador da Lei de Montes organizada por FEARMAGA en Santiago. Asistiu Braulio
Molina (22 de abril).
Reunión con representantes da Dirección Xeral de
Investigación, Desenvolvemento e Innovación para
a creación da Plataforma Tecnolóxica Galega Forestal en
Santiago. Asistiu Francisco Dans (23 de abril).
Reunión co presidente da Asociación de Populicultores de Aragón en Santiago. Asistiu Francisco
Dans (23 de abril).
Reunión do Consello Forestal de Galicia en
Santiago. Asistiron Francisco Fernández de Ana e
Francisco Dans (24 de abril).

Curso sobre silvicultura de frondosas na Estrada.
Impartiu o curso Francisco Dans e Martín Souto (23 e
24 de maio).
Seminario sobre prevención de incendios forestais
en Santiago. Impartiron o seminario Julio Ruiz e
Francisco Dans (26 de maio).
Seminario sobre prevención de incendios forestais. Impartiu o seminario Julio Ruiz (30 de maio).
Seminario sobre podas, desmestas e rareos e a
produción de madeira de alto valor en Vilalba.
Impartiu o seminario Braulio Molina (31 de maio).
Reunión con Promagal en Ourol. Asistiu Francisco
Dans (2 de xuño).
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participación da AFG en actos de interese forestal
Seminario sobre aproveitamento da biomasa
forestal primaria con fins enerxéticos en Ourol.
Impartiron o seminario Francisco Dans e Enrique García
(2 de xuño).
Seminario sobre prevención de incendios forestais
en Salceda de Caselas. Impartiron o seminario Julio Ruiz
e Xosé Covelo (4 de xuño).
Presentación das publicacións Enersilva e ECAS en
Lugo. Asistiron Antonio Rigueiro e Francisco Dans (5 de
xuño).
Reunión coa Dirección Xeral de Montes sobre alegacións AFG ao borrador da Lei de Montes de
Galicia en Santiago. Asistiron José Luis Campos,
Francisco Dans, Braulio Molina e Julio Ruiz (5 de xuño).
Reunión con CMVMC sobre análise do borrador da
Lei de Montes de Galicia en Padrón. Asistiron José
Luis Campos, Salvador Rodríguez, Serafín González,
Julio Ruiz, Braulio Molina e Cristina Verde (6 de xuño).

Reunión do PEFC-Galicia en Santiago. Asistiu Francisco Dans (4 de xullo).
Reunión sobre o Congreso de valorización do
monte en Santiago. Asistiu Francisco Dans (9 de xullo).
Mesa de traballo “Mar e terra” organizada pola Asociación de Desenvolvemento Rural PRODER II en Pontevedra. Asistiu Francisco Fernández de Ana (9 de xullo).
Reunión coa empresa COMSA en Santiago. Asistiu
Francisco Dans (9 de xullo).
Acto sobre montes veciñais en man común dirixido por José Antonio García Caridad na Coruña.
Asistiu Francisco Dans (11 de xullo).
Celebración de 1.000 programas de O Agro en
Santiago. Asistiron Francisco Fernández de Ana e
Francisco Dans (13 de xullo).
XII Xornadas Medioambientais en Ribadeo.
Participou Francisco Fernández de Ana (16 de xullo).

Seminario “O bosque galego: sumidoiro de CO2 e
fonte enerxética” organizado pola Fundación Gas
Natural en Santiago. Asistiu Cristina Verde (9 de xuño).

Reunión do Consello Forestal de Galicia en
Santiago. Asistiron Francisco Fernández de Ana e
Francisco Dans (17 de xullo).

Mesa redonda biomasa e silvicultura na Feira
Forexpo en Burdeos. Presentou relatorio Francisco Dans
(11 de xuño).

Reunión do Consello de Administración de Selga
en Santiago (17 de xullo).

Entrevista co deputado Pablo González Mariñas
en Santiago. Asistiu Francisco Dans (16 de xuño).
Reunión Xunta de Goberno da AFG en Santiago (16
de xuño).
Entrevista co maxistrado García Caridad na
Coruña. Asistiu Francisco Dans (17 de xuño).
Seminario sobre fiscalidade e xestión de montes
veciñais en man común en Ponteareas. Impartiron o
seminario Julio Ruiz e Daniel Rodríguez (20 de xuño).
Seminario sobre aproveitamento da biomasa
forestal primaria con fins enerxéticos en
Ponteareas. Impartiron o seminario Julio Ruiz e Xosé
Covelo (27 de xuño).
XXII Asemblea Xeral da AFG en Narón (28 de xuño).
Reunión sobre a norma de rastrexabilidade da
biomasa forestal en Madrid. Asistiu Fernando Molina
Martínez (1 de xullo).
Reunión sobre as UXFOR e liñas axudas para programas valorización integral do monte en
Santiago. Asistiu Beatriz Fernández (3 de xullo).

Xunta Xeral Extraordinaria de Selga en Santiago
(17 de xullo).
Xunta directiva da Mancomunidade Enerxil en
Xinzo (Ponteareas). Asistiron Jesús Rodríguez, Francisco
Dans, Julio Ruiz e Daniel Rodríguez (29 de xullo).
Reunión de preparación do Congreso de valorización integral do monte en Santiago. Asistiu Francisco
Dans (3 de setembro).
Reunión con representante da Dirección Xeral de
I+D+i en Santiago. Asistiu Francisco Dans (5 de
setembro).
Reunión co xefe de Servizo de Planificación e
Valorización do monte en Santiago de Compostela,
Asistiu Francisco Dans (9 de setembro).
Reunión equipo AFG-Selga sobre o sistema PEFC
en Santiago (11 de setembro).
Reunión co presidente executivo da USSE e representantes de Fearmaga en Santiago. Asistiu
Francisco Dans (22 de setembro).
Directorio USSE en Porto. Asistiron Francisco
Fernández de Ana e Francisco Dans (23 de setembro).

III reunión sobre o borrador da Lei de Montes de
Galicia en Santiago. Asistiron José Luis Campos,
Francisco Dans e Julio Ruiz (3 de xullo).

Xornadas galegas de certificación forestal PEFC en
Santiago. Participaron Braulio Molina e Cristina Verde
(26 de setembro).

Seminario sobre fiscalidade e xestión de montes
veciñais en man común en Ribadeo. Impartiu o seminario Daniel Rodríguez (3 de xullo).

Curso sobre sanidade forestal en Mondoñedo.
Impartiu o curso Francisco Fernández de Ana (26 e 27
de setembro).

Seminario sobre fiscalidade e xestión de montes
veciñais en man común en Viveiro. Impartiu o seminario Daniel Rodríguez (4 de xullo).

Seminario de poda, desmestas, rareos e produción
de madeira de alto valor no Rosal. Impartiu o seminario Julio Ruiz (27 de setembro).

Seminario sobre mercado, novos usos e comercialización de produtos forestais en Vigo. Impartiron o
seminario Xosé Covelo e Julio Ruiz (4 de xullo).

Sesión preparatoria da reunión do grupo de rastrexabilidade (multiconferencia) en Madrid.
Participou Francisco Dans (29 de setembro).
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Reunión co xefe do Servizo de Planificación e
Valorización do monte sobre convenio AFG-CMR
2008 Dirección Xeral de Montes en Santiago. Asistiu
Francisco Dans (30 de setembro).
Reunión do grupo de rastrexabilidade en Madrid.
Asistiu Fernando Molina Martínez en representación de
Francisco Dans (2 de outubro).
Reunión de representantes de montes veciñais
da Xunta de Goberno AFG en Xinzo (Ponteareas).
Asistiron Francisco Fernández de Ana, José Luis
Campos, Salvador Rodríguez, Serafín González, Jesús
Rodríguez, Julio Ruiz e Daniel Rodríguez (2 de outubro).
Viaxe de prácticas a Portugal e Extremadura.
Acompañaron ao grupo Celsa Sánchez, José Luis Corral,
Cristina Verde e Braulio Molina (2, 3, 4 e 5 de outubro).
Xornadas galegas de certificación forestal PEFC na
Coruña. Participou Enrique García (3 de outubro).
Seminario de poda, desmestas, rareos e produción
de madeira de alto valor en Cerceda. Impartiu o seminario Julio Ruiz (4 de outubro).
Reunión coas CMVMC socias da AFG do sur de
Pontevedra. Asistiron Francisco Fernández de Ana,
José Luis Corral, Jesús Rodríguez, Salvador Rodríguez e
Julio Ruiz (4 de outubro).
Seminario “Eucalipto, innovación e creación de
valor” en Matosinhos (Portugal). Asistiu Xosé Covelo
(9 de outubro).
Curso sobre outros aproveitamentos do monte
distintos da madeira en Negreira. Impartiu o curso
Antonio Rigueiro (10 e 11 de outubro).
Presentación de eleccións e candidatos a vogal do
Xurado Provincial de Montes Veciñais en Man
Común de Pontevedra. Asistiron José Luis Campos,
Salvador Rodríguez e Julio Ruiz (11 de outubro).
Reunión da Xunta de Goberno AFG en Santiago (13
de outubro).
Reunión do comité científico do Congreso internacional de valorización do monte en Santiago.
Asistiu Francisco Dans (14 de outubro).
Presentación da Plataforma Tecnolóxica Forestal
de Galicia en Santiago. Asistiron Francisco Fernández
de Ana e Francisco Dans (16 de outubro).
Curso sobre sanidade forestal en Ortigueira.
Impartiu o curso Francisco Fernández de Ana (17 e 18
de outubro).
Curso sobre silvicultura de frondosas en Chantada.
Impartiu o curso Francisco Dans e Martín Souto (17 e
18 de outubro).
Reunión de seguimento do Convenio CMR-AFG en
Santiago. Asistiron Francisco Dans e Daniel Rodríguez
(22 de outubro).
Curso sobre outros aproveitamentos do monte
distintos da madeira nas Pontes. Impartiu o curso
Antonio Rigueiro (24 e 25 de outubro).

Curso sobre silvicultura de frondosas en Frades.
Impartiu o curso Francisco Dans e Martín Souto (24 e
25 de outubro).
Xornadas galegas de certificación rexional PEFC en
Pontevedra. Participou Braulio Molina (27 de outubro).
Xornadas galegas de certificación rexional PEFC
en Lugo. Participou Braulio Molina (29 de outubro).
Seminario de certificación rexional PEFC en Negreira.
Impartiu o seminario Braulio Molina (30 de outubro).
Reunión da Xunta de Goberno AFG en Santiago (31
de outubro).
Ciclo de conferencias sobre biomasa en Lugo. Participou como relator Antonio Rigueiro (3 de novembro).
Ciclo de conferencias sobre biomasa en Lugo.
Participou como relator Francisco Dans (4 de novembro).
Seminario de certificación rexional PEFC en
Cerdido. Impartiu o seminario Enrique García (7 de
novembro).
Foro internacional da produción da castaña en
Bragança (Portugal). Participou como relator Francisco
Fernández de Ana (7 de novembro).
Curso sobre sanidade forestal en Arzúa. Impartiu o
curso Francisco Fernández de Ana (7 de novembro).
Reunión para a promoción da creación dun centro
de documentación dos montes veciñais en man
común de Galicia en Santiago. Asistiu Cristina Verde
(13 de novembro).
Seminario de certificación rexional PEFC no
Valadouro. Impartiu o seminario Enrique García (14 de
novembro).
Seminario de certificación rexional PEFC no Porriño.
Impartiu o seminario Julio Ruiz (14 de novembro).
Seminario sobre xestión sostible do monte en
Ortigueira. Participou como relator Francisco Fernández
de Ana (14 de novembro).
Curso sobre silvicultura de frondosas en Brión.
Impartiu o curso Francisco Dans e Martín Souto (14 e
15 de novembro).
Reunión do Comité das árbores senlleiras en
Santiago. Asistiu Francisco Fernández de Ana (18 de
novembro).
Curso de silvicultura de frondosas organizado pola
Oficina Agraria Comarcal de Cedeira en Cerdido.
Impartiu o curso Enrique García (17, 19, 20, 24, 26 e
27 de novembro)
Congreso internacional de valorización do monte
en Santiago e Silleda. Participou como moderador
Francisco Fernández de Ana e presentaron comunicación oral: Francisco Dans e Braulio Molina, Julio Ruiz e
Carmen Boente, e Julio Ruiz e Santiago González (19,
20 e 21 de novembro).
Feira Internacional Semana Verde de Galicia:
stand da AFG. Atenderon o stand: Sandra Boente,
Beatriz Giráldez, Cristina Verde, Celina Veiga, Maripaz
Boente, Beatriz Fernández e Maruxa Lago (20, 21, 22 e
23 de novembro).
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participación da AFG en actos de interese forestal
Elección do vogal do Xurado Provincial de Montes
Veciñais en Man Común de Pontevedra en Silleda.
Asistiron: José Luis Campos, Jesús Rodríguez, Salvador
Rodríguez, Julio Ruiz e Daniel Rodríguez (22 de novembro).

Rodríguez, Braulio Molina e Xosé Represas (25 de
novembro).

Reunión do equipo AFG-COSE para seguimento
da Norma española de rastrexabilidade de biomasa (sesión por multiconferencia). Participou
Francisco Dans (22 de novembro).

Seminario sobre biomasa en Dodro. Impartiu o
seminario Francisco Dans (26 de novembro).

Seminario sobre pragas en Dodro. Impartiu o seminario Francisco Fernández de Ana (24 de novembro).
Reunión do Grupo Técnico Norma Española de
rastrexabilidade de biomasa en Madrid. Asistiu
Fernando Molina Martínez (COSE) en representación
de Francisco Dans (24 de novembro).
Xantar homenaxe ao profesor José Pérez Vilariño
pola súa xubilación en Santiago. Asistiron Francisco
Fernández de Ana, Francisco Dans, Fernando Molina

Reunión con representantes de Bosques Naturales
en Santiago. Asistiu Francisco Dans (26 de novembro).

Reunión co director xeral de Montes de avaliación
do convenio CMR-AFG 2008 en Santiago. Asistiu
Francisco Dans (27 de novembro).
Reunión da mesa de traballo “Mar e Terra” en Poio.
Asistiu Francisco Fernández de Ana (27 de novembro).
Reunión de preparación do Grupo Consultivo
Bosques e Cortiza da UE (sesión por multiconferencia). Participou Francisco Dans (5 de decembro).
Seminario sobre poda de árbores forestais en Dodro.
Impartiu o seminario Braulio Molina (20 de decembro).

cursos, congresos, seminarios e feiras forestais
25, 26 e 27 de marzo de 2009
BIÓPTIMA, 2ª Feira Internacional de Biomasa,
Enerxías Renovables e Auga. Jaén
Organiza: varios

18, 19 e 20 de xuño de 2009
Asturforesta. Tineo (Asturias)
Organiza: varios

Máis información: Tel.: 953 086 980, Fax: 953 245 012, info@bioptima.es
www.bioptima.es

asturforesta@asturforesta.com, www.asturforesta.com

12, 13 e 14 de maio de 2009
GENERA, Feira Internacional de Enerxía e Medio
Ambiente. Madrid
Organiza: IFEMA, Feria de Madrid
Máis información: Fax: 917 225 788, genera@ifema.es
www.ifema.es/ferias/genera/default.html

9, 10 e 11 de xuño de 2009
Foro Europeo das Enerxías Renovables. Bilbao
Organiza: Turret Middle East e Bilbao Exhibition Center

Máis información: Tel.: 985 801 976 e 985 800 809, Fax: 985 801 694,

21-25 de setembro de 2009
V Congreso Forestal Español. Ávila
Organiza: Sociedad Española de Ciencias Forestales e
Junta de Castilla y León
Máis información: Tel.: 975 212 453, Fax: 975 239 677,
info@congresoforestal.es, www.congresoforestal.es

18-25 de outubro de 2009
XII Congreso Forestal Mundial. Buenos Aires
Máis información: info@cfm2009.org
www.wfc2009.org

Máis información: Tel.: 944 040 106, apalencia@bec.eu
www.europeanfutureenergyforum.com

DESBROCES CASELAS, S.L.
PUBLI
Desbroces
ROCHA

LIMPIEZA DE MONTES
SUBSOLADO | RAREO | PODA
PLANTACIÓN FORESTAL
Gerardo / Juan
Telf. 986 349 145
Móvil: 649 970 053 / 649 970 052
Salceda de Caselas | Pontevedra
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madeira

Actualidade do mercado da
madeira
PIÑEIRO: EVOLUCIÓN DOS PREZOS DA MADEIRA PARA SERRA EN GALICIA

Xosé Covelo Míguez
Xerente da unidade de
comercialización de madeira de SELGA

65

A situación actual do mercado
da madeira en Galicia caracterízase por un descenso do prezo
do eucalipto despois da suba
dos últimos meses e a confirmación de síntomas preocupantes en canto ao prezo da
madeira de piñeiro.
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Prezos estables da madeira
de eucalipto
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xaneiro xullo setem decem marzo xullo outub febre setem xaneiro maio decem marzo xuño novem
2004 2004 2004 2004 2005 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2007 2008 2008 2008
Prezos en euros/m3 con casca en cargadoiro de camión (ø > 30 cm)

45

EUCALIPTO: EVOLUCIÓN DOS PREZOS DA MADEIRA PARA PASTA DE PAPEL EN GALICIA

40

35
euros/m

En canto ao prezo da madeira
de eucalipto para pasta de
papel supuxo nos primeiros
meses do ano unha nova
importante para o propietario
forestal, e que vén a consolidar
a suba de prezos que se iniciou
desde mediados do ano 2007. A
cotización á alza da pasta de
papel e o aumento da competencia en Galicia pola maior
presenza das empresas portuguesas de celulosa, ante a falta
de abastecemento propio no
seu país, fixeron posible unha
suba acumulada de máis de 11
€/m3 de madeira de eucalipto
con casca posta en fábrica.
Esta suba rompeu coa tendencia baixista que se viña mantendo nos últimos anos, recuperando prezos equiparables
ós existentes a principios da
presente década, o que supuxo unha oportunidade para
recuperar os investimentos
realizados en moitas plantacións de eucalipto que xa se
atopan en quenda.
Parte deste aumento no prezo
da madeira de eucalipto para
pasta foi mitigado polo aumento dos custos de aproveitamento e de transporte. O efecto da

30

25

20

xaneiro xullo setem decem marzo xullo outub febre setem xaneiro maio decem marzo xuño novem
2004 2004 2004 2004 2005 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2007 2008 2008 2008
Prezos en euros/m3 da madeira con casca en cargadoiro de camión

suba dos combustibles derivados da alza no prezo do petróleo, provocaron un aumento
nos custos de transporte e do
aproveitamento no último ano
de entre un 12 e un 14%.
Nembargantes, ben sexa polo
aumento dos stocks da industria como pola baixada do
prezo xeral da pasta de papel,
o prezo do eucalipto en pé xa

sufriu unha primeira baixada
nos últimos meses de 2008,
existindo novas acerca de
próximas baixadas para comezos de 2009.

Resentimento na industria
do piñeiro
Peor comportamento é o que
está amosando o mercado da
madeira de piñeiro, caracteri-
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zado por uns prezos en lixeiro
descenso nos últimos meses. A
día de hoxe, a crise inmobiliaria está afectando fortemente
ós produtos empregados habitualmente na construción, por
exemplo taboleiros e madeira
maciza para encofrado, así
como madeira de carpintaría
para portas, mobles etc., o que
supón un importante resentimento do mercado do piñeiro.
Segundo fontes do sector, existe unha ralentización na produción a escala estatal pero
Galicia presenta mellor capacidade para absorber as cortas de
madeira destinadas principalmente a trituración. No caso da
madeira para serra a situación
estase complicando, prevéndose o peche de moitos serradoiros, o que reducirá as posibilidades de venda deste tipo de
madeira. Esta situación pódese
considerar preocupante, xa
que os propietarios están percibindo un baixo prezo pola
madeira de piñeiro para serra
(de media 35 €/t con casca en
pé), cando os investimentos
necesarios para chegar a acadar tal calidade son moi elevados (rozas, unha ou dúas
podas, desmestas etc.).
O mesmo está acontecendo co
eucalipto con destino a trituracion para a fabricación de taboleiros, onde se produciron des-
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censos no prezo da orde dos 2-3
€/t con casca posta en fábrica.

Apostando pola
certificación rexional PEFC
A crecente necesidade por
parte da industria madeireira
de madeira certificada está
provocando que se acelere a

consolidación da certificación
rexional PEFC en Galicia. Esta
necesidade está levando a que
parte da industria revalorice en
0,5 €/t a madeira certificada
fronte á non certificada, existindo posibilidades futuras de
que esa revalorización poida
chegar ata 1 €/t ■

Constituíuse o Foro da Madeira entre a industria
forestal e as Consellerías de Innovación e
Industria, Vivenda e Solo e Medio Rural
No pasado mes de xullo tivo lugar en Santiago de Compostela o acto
de sinatura da constitución do Foro da Madeira integrado polas consellerías de Vivenda e Solo, Innovación e Industria e Medio Rural e
polo Cluster da Madeira, a Federación Empresarial de Serradoiros e
Rematantes de Madeira de Galicia (FEARMAGA), a asociación
Monte-Industria e a Federación de Empresas de Carpintería e
Ebanistería de Galicia (FECEG).
A finalidade do deste foro de traballo e opinión, con vocación aberta á participación doutras institucións e empresas relacionadas co
sector da madeira, é a de explorar novas posibilidades no uso comercial da madeira, con tres estratexias de traballo: a sensibilización, a
formación e a investigación e capacitación técnica.
A primeira das iniciativas posta en marcha polo Foro é un concurso
para fomentar o emprego da madeira na edificación e rehabilitación e
no mobiliario de espazos públicos cunha dotación de 34.000 euros e
a publicación Obras singulares en madeira en Galicia. Tamén están
previstas outras actuacións como un curso de referencia sobre construción en madeira e un título de postgrao en colaboración coa
Universidade de Santiago de Compostela sobre deseño e cálculo de
estruturas de madeira. Asemade estase elaborando unha guía técnica
de madeira estrutural e o código de boas prácticas da protección nas
construcións de madeira e impulsando proxectos de investigación e
capacitación técnica arredor da madeira como material de calidade.
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PRECIOS ORIENTATIVOS
DE LA MADERA GALLEGA
Noviembre 2008
PRECIOS EN CARGADERO DE CAMIÓN
€/m3

PRECIOS EN PARQUE DE FÁBRICA
€/m3

1
MADERA DE SIERRA
PINO GALLEGO Y PINO RADIATA

PINO GALLEGO Y PINO RADIATA

Precios de la rolla según calidad y diámetro en punta delgada.
Calidad normal: rolla derecha, verde, sin azular
ø 14 a 19 cm
33 €/m3 c/c
ø 20 a 29 cm
44 €/m3 c/c
ø superior a 30 cm
53 €/m3 c/c

Precios de la rolla según calidad y diámetro en punta delgada.
Calidad normal: rolla derecha, verde, sin azular
ø 14 a 19 cm
41 €/m3 c/c
ø 20 a 29 cm
51 €/m3 c/c
ø superior a 30 cm
61 €/m3 c/c

EUCALIPTO

EUCALIPTO
45 €/m3 c/c

ø superior a 35 cm

85-185 €/m3 c/c

Sierra (según usos)
Leña

ø superior a 35 cm

CASTAÑO
Sierra (según usos)

55 €/m3 c/c

ROBLE
50-95 €/m3 c/c
36-39 €/m3 c/c

2
MADERA PARA ASTILLAR
PINO GALLEGO Y PINO RADIATA

PINO GALLEGO Y PINO RADIATA

Precios de la madera de cualquier calidad, incluyendo raberones,
piezas torcidas o secas, ramas, etc. No se suele fijar diámetro mínimo.
Destino tablero
25-32 €/m3 c/c

Precios de la madera de cualquier calidad, incluyendo raberones,
piezas torcidas o secas, ramas, etc. No se suele fijar diámetro mínimo.
Destino tablero
34-41 €/m3 c/c

EUCALIPTO

EUCALIPTO
42-46 €/m3 c/c
52-56 €/m3 s/c
26 €/m3 c/c
20 €/m3 c/c

Destino pasta para papel
Destino tablero (> 8 cm)
Destino tablero (< 8 cm)

51-53 €/m3 c/c
61-65 €/m3 s/c
36 €/m3 c/c

Destino pasta para papel
Destino tablero

3
MADERA DE DESENROLLO O CHAPA
PINO GALLEGO

PINO GALLEGO

Precios rolla limpia de nudos, derecha, sin azular y con diámetros en
punta delgada mayores de 35 cm para desenrollo y mayores de 55
cm para chapa plana.
Desenrollo
68 €/m3 c/c
Chapa plana
110 €/m3 c/c

Rolla limpia de nudos, derecha, sin azular y con diámetros en punta
delgada mayores de 35 cm para desenrollo y mayores de 55 cm para
chapa plana.
Desenrollo
77 €/m3 c/c
Chapa plana
120 €/m3 c/c

EUCALIPTO
Desenrollo
Chapa plana
ø diámetro

c/c con corteza

47 €/m3 c/c
77 €/m3 c/c

EUCALIPTO
Desenrollo
Chapa plana

57 €/m3 c/c
87 €/m3 c/c

s/c sin corteza

Estos precios tienen un fin exclusivamente orientativo para el productor de madera y han sido proporcionados por selvicultores e industrias de la madera de las cuatro provincias gallegas. Los márgenes de precios que se indican obedecen al
precio mínimo y máximo de cada producto que ha sido facilitado. Desde aquí nuestro agradecimiento a todas las personas y las empresas que han colaborado.
(En la utilización de estos datos se ruega mencionar la fuente de información)
Para mayor información pueden dirigirse a las oficinas de la AFG
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