
SOFOR, novas sociedades para os propietarios forestais

As desmestas e os rareos
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O mercado do eucalipto reacciona

A
no

 X
XI

II 
nº

 5
3 

xu
llo

 2
01

0

O Monte_53_1-18  22/7/10  11:01  Página 1



O Monte_53_1-18  22/7/10  11:01  Página 2



xullo 2010  o monte 3

NON DESCUBRIMOS NADA NOVO volvendo a repetir que o sector forestal galego é unha das bases eco-
nómico-sociais deste país, tanto pola capacidade produtora en bens tanxibles e intanxibles como pola súa
incidencia nunha parte importantísima da nosa sociedade dada a proximidade que o monte ten na súa vida.
Esta capacidade produtora de bens e materias primas transformables nas grandes industrias madeireiras,
na enerxía ou mesmo no turismo e no medio natural, está ligada á creación de emprego fundamentalmen-
te nas áreas rurais onde se converte nun elemento dinámico importantísimo para a defensa das mesmas e
polo mesmo, da esencia deste país.

Todas estas posibilidades danse nun medio natural que pertence no 97% a propietarios privados (par-
ticulares o veciñais en man común) que aportan importantes esforzos económicos e anímicos para
manter esta riqueza en beneficio da sociedade, esforzos que non son compensados axeitadamente pola
desidia que veñen amosando todas as administracións de cara ó monte se o comparamos con outros
sectores produtivos.

Nestes últimos sete ou oito anos o sector forestal vén loitando e traballando para acadar un consenso que
nos permita ter unha Lei de Montes galega que, aceptada polo Parlamento, se manteña activa polo menos
quince ou vinte anos obrigando aos Gobernos que pasen a cumprir cos compromisos alí aceptados. Unha
lei que mire cara o futuro dende o pensamento dos actores do sector forestal na súa total diversidade repre-
sentada no Consello Forestal de Galicia.

O noso reto de futuro está en ter un monte mellor xestionado de xeito sustentable, produtos de calidade,
mellora da calidade ambiental e creación de postos de traballo para obter unha calidade de vida no rural
galego comparable a calquera outra actividade.

Dentro desta lei, ou con outra complementaria, teremos que actualizar unha institución tan importante
para Galicia como son os montes veciñais en man común, dándolle ás súas comunidades capacidades para
facer máis viva e engaiolante a defensa destas propiedades veciñais e aos servizos forestais unha maior
responsabilidade na defensa da integridade e usos destes patrimonios.

Para acadar todas estas metas precisamos que a nova lei non se faga esperar máis e que as forzas políti-
cas aprendan da sociedade galega que xa se puxo de acordo no Consello Forestal dando unha lección de
traballo e comportamento responsable para acadar un acordo que precisamos que dure moito tempo e non
só un mandato electoral.

A Lei de Montes de Galicia,
unha necesidade urxente

Francisco J. Fernández de Ana Magán
Presidente
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A CMVMC de San Xurxo da Mariña

convida aos socios da AFG a unha 

VISITA GUIADA POLO MONTE VECIÑAL

o día 11 de setembro de 2010

As persoas interesadas en participar poden anotarse en
calquera das oficinas da Asociación Forestal de Galicia
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Francisco Dans del Valle
Director da AFG

Antecedentes das agrupacións forestais. A falta de
apoio institucional, a ausencia dunha lexislación
específica e, o máis grave, a ausencia dunha normati-
va fiscal axeitada que permitise o desenvolvemento
das agrupacións, frustraron parcialmente aquel inci-
piente movemento que chegou a xerar un elevado
número de montes agrupados de carácter experimen-
tal espallados por Galicia. As expectativas creadas en
concellos como Brión, Lalín, Negreira ou Dozón,
víronse frustradas pola falta de constancia no apoio
institucional a este tipo de iniciativas. Aínda así,
algunhas delas perviviron no tempo e algunha xa está
obtendo na actualidade os primeiros ingresos deriva-
dos daqueles complexos investimentos.

Nin o Goberno central, a pesar da súa obrigato-
riedade na Lei 43/2003 de Montes de 21 de
novembro, nin os sucesivos Gobernos autonómicos

trataron con rigor este problema neste período de
vinte anos. Creáronse novas agrupacións ao abeiro
do Regulamento de forestación de terras agrarias
co obxectivo de conseguir grandes superficies pro-
cedentes de repoboacións e poder gozar de forma
privilexiada das axudas comunitarias daquela en
vigor. As agrupacións dos 90, digamos “instrumen-
tais de forestación”, sufriron distintos avatares;
algunhas desapareceron xunto coas empresas que
as promoveron; outras perviviron grazas á vontade
dos seus donos ou ao apoio de organizacións de
propietarios forestais.

En resumo, vinte anos de moi cara espera, por
ausencia dunha visión clara e de vontade política
para establecer unha normativa específica, adapta-
da en primeiro lugar ás características dos propieta-
rios forestais e aos requirimentos silvícolas e territo-
riais que entón xa se coñecían e se experimentaran
con éxito grazas aos estudos de viabilidade previa-
mente realizados en diferentes parroquias.

Hai xa 23 anos a Asociación Forestal de Galicia, xunto co departamento de Socioloxía da
Universidade de Santiago de Compostela, promoveu e apoiou a constitución das primeiras
agrupacións de propietarios forestais para montes de particulares de pequeno tamaño. Entón,
coma hoxe, o obxectivo era o mesmo: conseguir unidades territoriais co suficiente tamaño
para realizar unha xestión forestal moderna, apoiada en técnicas silvícolas axeitadas,
dispoñer de plans forestais para levala a cabo e posibilitar o apoio de técnicos forestais
cualificados ao servizo dos silvicultores. 

Sociedades de
fomento forestal
SOFOR
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Mentres tanto, nos 80 e 90 sucedíanse iniciati-
vas públicas -moito máis caras, conflitivas e lentas-
de concentración parcelaria nos montes, obtendo
como resultados parcelas forestais concentradas,
con demasiada frecuencia de tamaño inferior a
unha hectárea, mantendo a propiedade dun mesmo
titular fragmentada en varias parcelas. Unha ele-
mental operación aritmética botaba por terra esta
arcaica estratexia de concentración parcelaria,
abandonada nos países adiantados do noso contor-
no como Francia, en favor da promoción dun aso-
ciacionismo profesional. Para mellorar un millón de
hectáreas de monte altamente produtivo, a política
de concentración requiriría un mínimo de medio
billón das antigas pesetas, ou, o que é o mesmo,
máis de oitocentos millóns de euros, inabordable
para calquera orzamento público.

Tivemos que agardar ata o 2007 para que o ante-
rior Goberno da Xunta de Galicia puxera en marcha
as chamadas “unidades de xestión forestal”
(UXFOR), orientadas prioritariamente á prevención
de incendios forestais e tamén a facilitar a aplica-
ción dunha xestión forestal acorde cos tempos. A
singradura das UXFOR foi máis ben curta, proble-
mas de indefinición xurídica deste tipo de entida-
des, un elevado grao de intervencionismo público no
seu manexo e unha moi reducida participación dos
silvicultores no deseño destas UXFOR, frustraron as
expectativas de moitos propietarios forestais e fixe-
ron que no seu primeiro ano de aplicación tiveran
unha acollida apenas testemuñal.

O actual Goberno da Xunta de Galicia presen-
ta agora a figura das SOFOR que, en palabras do
conselleiro de Medio Rural, nace para constituírse
nun instrumento moderno de xestión forestal,
dedicada fundamentalmente a conseguir que os
propietarios forestais con montes de pequeno
tamaño poidan acceder ás modernas prácticas da
silvicultura e alcanzar un monte xestionado de
forma sostible e economicamente rendible.

Aspectos relevantes das SOFOR. O pasado 5 de
xullo o conselleiro de Medio Rural presentou ante
os representantes das principais organizacións do
sector forestal a nova figura societaria SOFOR.
Anunciou que a través da Mesa da Madeira e do
Consello Forestal de Galicia, as principais organi-
zacións do sector terían oportunidade de facer
achegas e suxestións a fin de mellorar o borrador
do futuro decreto das “sociedades de fomento
forestal”. Anunciou tamén que as SOFOR nacen
co cometido de converterse nos instrumentos
canalizadores da política forestal da Xunta de
Galicia dirixida a mellorar a situación do monte
galego e a evitar a situación de abandono que pre-
sentan moitas propiedades.

Do borrador da normativa reguladora destaca-
mos os seguintes aspectos relevantes:
• Os propietarios forestais, mínimo tres, que

voluntariamente queiran participar nas
SOFOR, cederán á sociedade os dereitos de
xestión dos montes, non a propiedade.

O monte en San Xoán de Santeles (A Estrada) sen concentración
parcelaria: ultrafragmentación, manexo inviable.

Resultado da concentración parcelaria nos montes da parroquia de
San Miguel de Moreira (A Estrada). A xestión segue sendo moi difícil.

Nº de propietarios 429

Nº de parcelas 650

Superficie total (ha) 275,75

Superfície media por propietario (ha) 0,57

Superficie media das parcelas (ha) 0,37

Superficie total de infraestruturas (ha) 32,34

Porcentaxe de infraestruturas 11,72%
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• Os membros da SOFOR poderán ter participa-
cións de clase forestal, derivadas dos dereitos
de uso da superficie que aportan á sociedade e
participacións xerais, derivadas das achegas en
diñeiro que poidan facer. Estas participacións
estarán reguladas e poderán ser transmitidas de
acordo coa lexislación societaria.

• O funcionamento societario rexerase no especi-
ficado na Lei de Sociedades Limitadas, poden-
do participar persoas físicas ou xurídicas que
non teñan propiedade a fin de facilitar a entra-
da de capital para financiar as operacións da
SOFOR. Sen embargo, a maioría do capital
social estará obrigatoriamente en mans dos pro-
pietarios forestais donos das parcelas integradas
nas SOFOR.

• As superficies mínimas para poder constituír
unha SOFOR serán 15 hectáreas para montes
dedicados á produción de froitos forestais, 25
hectáreas para montes de frondosas caducifo-
lias e 50 hectáreas para outro tipo de superfi-
cies forestais.

• As parcelas situadas dentro dos perímetros que
abranguen as SOFOR terán a opción de iniciar
un proceso de concentración parcelaria e bene-
ficiaríanse da gratuidade deste tipo de actua-
cións: valoración das fincas, dotación de
infraestruturas, planos e documentos da propie-
dade e inscrición no Rexistro da Propiedade.

• As SOFOR terán que ter un plan técnico de
xestión no que figurarán as actuacións a realizar

ao longo do tempo, especialmente as melloras a
realizar no monte e a planificación dos aprovei-
tamentos, sexan de madeira ou doutros produ-
tos forestais.

• As SOFOR terán prioridade na concesión de
axudas e na aplicación dos investimentos da
administración forestal galega.

A nosa perspectiva. Non podemos esquecer que
en Galicia hai moitas propiedades forestais con
dimensións axeitadas para a xestión forestal.
Pénsese nas 600.000 hectáreas de montes veciñais
que xa teñen unha superficie suficiente, nos que
os seus problemas non teñen relación coa súa
estrutura fundiaria, senón máis ben coa ausencia
de xestión ou coa falta de persoas ou institucións
que realmente se queiran facer cargo deles. Por
outra parte, temos moitos montes de particulares
de tamaño medio ou grande, que dispoñen xa
dunha boa xestión e que están aportando produtos
forestais de forma competitiva. Moitos destes
montes, veciñais e de particulares, son hoxe un
exemplo de boa xestión e constitúen un referente
de boas prácticas da silvicultura cunha xeración
sostida de produtos de alta calidade.

No que respecta aos montes galegos altamente
fraccionados, as sociedades de propietarios fores-
tais son, quizais, a única forma de intervención via-
ble para mellorar a súa situación. Trátase de intro-
ducir métodos empresariais nunha parte importan-
te do territorio forestal galego dando resposta a
unha demanda sostida xa formulada hai vinte anos.
As SOFOR inciden claramente sobre esta situa-
ción, pero o seu desenvolvemento exitoso require
resolver algunhas cuestións e superar algúns obstá-
culos para crear un medio ou contorno axeitado,
que teña en conta os condicionantes inescusables
dos prazos longos, as situacións de risco grave e as
oscilacións dos mercados.

As nosas autoridades públicas teñen que con-
siderar de partida que o novo modelo empresarial
a introducir vai atopar situacións que presentan

Parcela de 4 m de ancho en Agolada (Pontevedra).

As SOFOR tratan de dar resposta a

unha demanda formulada hai 20

anos polos propietarios forestais.

1986-2007, vinte anos de espera

para comezar a tratar con rigor este

problema.
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un certo grao de arcaísmo e abandono e, ao
mesmo tempo, situacións contrarias, é dicir,
comarcas onde os silvicultores presentan un alto
grao de organización e teñen un bo nivel de xes-
tión dentro das súas posibilidades. Ambos supos-
tos requiren medidas específicas de promoción e
tamén instrumentos de acompañamento axeitados
que permitan superar os obstáculos e asegurar o
éxito desta iniciativa.

Respecto á promoción das SOFOR, as organi-
zacións profesionais de propietarios forestais, espe-
cialmente as que dispoñen de medios técnicos e
recursos humanos capacitados, parece lóxico que
deberan constituír os actores ou aliados principais,
que contan cunha gran experiencia en acordos,
convenios ou traballos en colaboración coa admi-
nistración forestal.

Respecto ás medidas de acompañamento, con-
vén precisalas e analizalas. Non se trata de poñer
en marcha axudas de carácter voluntarioso susten-

tadas en partidas orzamentarias sempre escasas,
máis aínda nestes momentos de crise económica,
senón de verdadeiros instrumentos incentivadores.
Falamos de liñas de crédito a baixo interese que
involucren directamente ás nosas entidades finan-
ceiras; falamos dunha fiscalidade axeitada aos
requirimentos destas novas sociedades e falamos
de seguros contra incendios forestais e catástrofes
naturais que permitan garantir os retornos da pro-
dución do monte con prezos alcanzables ás novas
sociedades forestais.

Por último, a captación de recursos e as medi-
das para facilitar a entrada de capital no monte,
deben ser matizadas e centrar e priorizar, como
elemento financeiro principal e indispensable
destas actividades, a capacidade de investimento
dos miles de propietarios forestais que, ben
informados, verán nestas sociedades unha saída
para a lamentable situación das súas pequenas
propiedades. 

Tamén parecen dispostos a investir no monte,
mediante acordos apropiados coas SOFOR,
outros axentes sociais, en particular, empresas do
sector que precisan garantir un subministro regu-
lar de materias primas, fondos de investimento a
longo prazo e novos grupos preocupados por con-
ciliar a sostibilidade ambiental e a xestión de
recursos. 

O tempo dirá se estes axentes son capaces de
responder ás expectativas que o Goberno galego
parece depositar neles •

Non se trata de poñer en marcha

axudas de carácter voluntarioso

sustentadas en partidas

orzamentarias sempre escasas,

senón de verdadeiros instrumentos

incentivadores

Dorna 5 B Taragoña - 15895  Rianxo (A Coruña)

Teléfono: 981 863 034- Fax 981 861 341

e-mail: taysu@tarrioysuarez.com _ web: tarrioysuarez.com

EXCAVACIONES

CANALIZACIONES

POZOS DE BARRENA

REPOBLACIONES FORESTALES

OBRAS DE CANTERÍA

O Monte_53_1-18  22/7/10  11:01  Página 8



xullo 2010  o monte 9

Actualidade

Inazio Martínez de Arano
Presidente executivo da USSE

OS BOSQUES EUROPEOS representan un 45%
da superficie da Unión Europea e xeran grandes
cantidades de bens e servizos. Ademais dos bens e
produtos convencionais, os bosques teñen o poten-
cial de facer unha enorme contribución a resolver
os desafíos do cambio climático e a enerxía me-
diante o secuestro do carbono e a provisión de ma-
teriais renovables para a produción, construción e
bioenerxía; tamén poden desempeñar un papel
máis importante no reto da biodiversidade. Por ou-
tro lado, os bosques poden sufrir as consecuencias
do cambio climático e a globalización en forma
dunha maior frecuencia de eventos climáticos ex-
tremos, catástrofes forestais e brotes de pragas e
enfermidades.

FUNDAMENTOS E OBXECTIVOS DA REFORMA
A xestión forestal sostible é a ferramenta apro-

piada para equilibrar a provisión dos múltiples bens
e servizos que os bosques poden proporcionar, ao
mesmo tempo que son a base para a adaptación ao
cambio climático. 

Por outro lado, debido a este papel clave dos
montes nos principais desafíos da sociedade moder-
na, varias políticas sectoriais teñen gran influencia
nos bosques e a silvicultura, e dan forma, a miúdo
de maneira contraditoria, ás condicións nas que a
xestión forestal ocorre. A futura PAC debe polo tan-

to incorporar un paquete forestal coherente, ben in-
tegrado con outras políticas sectoriais, abrindo ca-
miño á silvicultura para desenvolver o seu potencial
e contribuír a unha sociedade máis verde e máis sa.

Aspectos básicos forestais na reforma da PAC en
2013. Dada a relevante función económica e am-
biental que se lle outorga aos bosques europeos, a
reforma da PAC en 2013 debería asentarse nas se-
guintes consideracións:

• A xestión forestal ten que ser atractiva e eco-
nomicamente sostible nunha ampla gama de
condicións ecolóxicas, o que permitirá unha
maior contribución aos desafíos da sociedade. 

• A protección dos bosques contra incendios
forestais, pragas e enfermidades catastróficas,
e en termos xerais, a adaptación dos bosques
ao cambio climático debe ser un obxectivo
principal da PAC.

• Os propietarios de montes deben ter unha
axeitada motivación para que xestionen as
súas propiedades de maneira sostible e, para
previr riscos, as asociacións de propietarios
forestais teñen que ser promocionadas e for-
talecidas, aumentando a súa integración nas
cadeas de valor forestal e as capacidades de
innovación. 

• A PAC debe contribuír ao logro dun balance
adecuado de bens e servizos, proporcionando
un apoio importante aos servizos ambientais e
bens públicos, e á vez contribuíndo a superar

A reforma da PAC
2013 e a silvicultura
A Política Agraria Común da UE (PAC) é unha das políticas máis antigas da Unión Europea e
sufriu numerosas reformas ao longo da súa historia. A lexislación da PAC actual finaliza no
2013 e a Comisión Europea abriu un debate para analizar as bases da reforma que deberá
estar operativa dentro de dous anos. A Unión de Silvicultores do Sur de Europa (USSE) ven de
elaborar un informe no que se analizan os resultados do período 2007-2010 e se formulan as
demandas e obxectivos dos propietarios forestais do sur de Europa de cara a esta reforma.
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a fragmentación e outras trabas á madeira e
produtos non madeireiros.

• A PAC debe integrar os bosques e a silvicultu-
ra noutras políticas sectoriais axudando aos
produtores forestais no relativo ao aproveita-
mento da bioenerxía, á contratación pública,
dilixencia debida no comercio de carbón e ou-
tras políticas relacionadas co sector forestal.

PROPOSTAS CONCRETAS
Nos últimos anos a tendencia no sur de Europa é
a un peche xeneralizado de explotacións agrícolas e
gandeiras -máis acentuado aínda en Galicia con
4.600 explotacións pechadas por ano-, mentres
que aumenta o número de explotacións forestais e
de persoas que exercen a silvicultura de forma
complementaria. Por iso, os aspectos forestais de-
ben ter un tratamento moito máis relevante na pró-
xima reforma da PAC.

Un paquete forestal coherente. As medidas de-
ben adaptarse ás condicións forestais e ás nece-
sidades locais. Os principais aspectos a conside-
rar son:

• Os investimentos en bosques planéanse so-
bre varios anos (mínimo de 5 anos). Os pro-
cedementos anuais de fondos e co financia-
mento non se adaptan ás limitacións da xes-
tión forestal sostible: deben buscarse
solucións. Débense poñer en marcha medi-
das que contribúan á estabilidade financeira
dos bosques; o apoio aos seguros forestais
debe ser unha prioridade.

• As medidas de axudas deberían permitir a
presentación de solicitudes para varios anos. 

• Cando a silvicultura privada é dominante e
cando as medidas afectan directamente aos
bosques privados, a asignación dos fondos
europeos debe ser validada polas asociacións
de propietarios forestais da rexión onde se
presenta a demanda. 

• A competitividade e as normas de compe-
tencia teñen que ser respectadas entre todas
as categorías de propietarios forestais (priva-
dos, públicos) e agricultores. E tense que
asegurar o equilibrio das axudas á produción
entre terras agrícolas e forestais.

• Deberíanse deseñar as medidas de tal ma-
neira que poidan aplicarse a propietarios in-
dividuais mediante agregacións espaciais de
bosques.

• Debería concederse apoio ás organizacións
de propietarios forestais a fin de que se poi-

dan integrar mellor nas cadeas de valor fo-
restal e xerar innovación en relación aos
bens e servizos forestais.

• A PAC debería incitar aos Estados membro
a adoptar unha fiscalidade forestal favorable,
de tal maneira que se fortalezan e non supo-
ña un freo para os obxectivos da PAC.

• Débese apoiar a investigación aplicada e a
capacidade de innovación nas zonas de Eu-
ropa menos desenvolvidas forestalmente. As
organizacións de propietarios forestais de-
ben ser actores elixibles para os fondos de
innovación.

A protección forestal e adaptación ao cambio cli-
mático. É necesario reforzar as medidas de protec-
ción e prevención contra riscos. Os incendios, tor-
mentas, pragas e enfermidades, así como a presión
urbana, son factores da deforestación que agravan
o cambio climático, mentres que os bosques son
un factor de estabilización climática. Nas zonas
clasificadas pola Unión Europea como Zonas de
Alto Risco, o equipo para a prevención das masas
forestais financiarase de maneira prioritaria. 

A maneira máis eficaz de apoiar a xestión sosti-
ble dos bosques é promover e desenvolver o uso de
madeira e cortiza como substitutos doutros mate-
riais máis contaminantes e máis caros en enerxías
fósiles. A PAC debería apoiar campañas de comu-
nicación a desenvolver polas asociacións de propie-
tarios forestais, o etiquetado e a promoción do uso
de produtos locais.

Sería conveniente reasignar as axudas á foresta-
ción para ter en conta un compromiso a longo pra-
zo do propietario/agricultor coa xestión forestal.
Debe ser prioritario impulsar a xestión forestal que
favoreza o secuestro de carbono a longo prazo en
produtos forestais.

Biomasa e enerxías renovables. A produción de
enerxía renovable en xeral e de biomasa forestal en
particular é unha prioridade para o conxunto da UE.

A maneira máis eficaz de apoiar a

xestión sostible dos bosques é

promover e desenvolver o uso de

madeira e cortiza como substitutos

doutros materiais máis

contaminantes e máis caros.
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É un tema estratéxico e á vez sensible. As medidas
de Desenvolvemento Rural destinadas a promover a
produción de biomasa forestal para bioenerxía de-
ben basearse en dous principios básicos: 
1.- Débese facer asegurando unha competencia

equilibrada entre os diferentes actores agrícolas
e forestais 

2.- O énfase debe poñerse na produción e mobili-
zación de biomasa primaria, que é o que vai xe-
rar sinerxias positivas en termos de emprego,
protección contra incendios e que ten ademais
uns custos de produción moi superiores á bio-
masa secundaria.
• Apoio para a mobilización de biomasa fores-

tal Isto inclúe infraestruturas forestais, equi-
pos dedicados, e actuacións de almacena-
mento, acondicionamento e posta no merca-
do. Este apoio deberá ir dirixido aos
propietarios forestais que entregan biomasa
nunha infraestrutura de distribución con-
xunta (cooperativa, grupo de propietarios...)

• Débese aplicar este mesmo procedemento á
hora de apoiar a produción de biomasa en
explotacións agrícolas.

• Calquera axuda adicional ao establecemento
de cultivos forestais de corta rotación debe
concederse en igualdade de condicións aos
agricultores (terras agrarias) e aos propieta-
rios forestais (terreos forestais). Do contrario
produciranse distorsións no mercado e com-
petencia desleal, como ocorre agora.

Pagos por servizos medioambientais. Na súa for-
ma actual a PAC foi totalmente ineficaz e non foi
capaz de incitar compromisos ambientais volunta-
rios que vaian más alá da lexislación vixente. Ta-
mén errou á hora de estimular a produción e co-
mercialización innovadora de bens ambientais que
xeran os montes.

Para que a PAC sexa eficaz ten que haber un cla-
ro recoñecemento do valor dos bens e servizos públi-
cos que producen os bosques. Ten que haber com-
pensacións por enriba do límite por perda de ingre-
sos ou gasto incorrido e xerar incentivos claros que
provoquen os cambios desexados na xestión forestal. 

Auga. Esta proposta refírese en concreto á contri-
bución dos bosques á regulación e filtración de au-
ga, en outras palabras: en primeiro lugar o mante-
mento do nivel de auga (clima, erosión do solo…)
e despois a calidade da auga (filtración e desconta-
minación).

É necesario dar apoio a accións e investimentos
individuais no contexto de iniciativas máis amplas
xestionadas desde unidades territoriais máis exten-
sas, gobernos rexionais ou estatais. Tamén deben
considerarse axudas para proxectos específicos á
escala de bacía.

Biodiversidade. Sería conveniente que os propie-
tarios forestais optaran á cofinanciación dentro
dun dispositivo máis amplo. Tamén deben consi-
derarse axudas para proxectos específicos •
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– ¿Que o levou a presentarse como candidato á
presidencia da comunidade de montes sendo
vostede fundamentalmente un home do mar?
Fun de sempre unha persoa activa que dedicou o seu
tempo a traballar polos proxectos que se realizan
dentro da miña parroquia, a miña situación laboral
actual, pre xubilado do estaleiro Bazán, déixame
tempo libre para ocupalo en traballar xunto cos
demais comuneiros polo monte San Xurxo. A Xunta
Reitora actual da que son membro, leva moitos anos
de loita para conseguir que os comuneiros entende-
ran as nosas ideas e nos deran a oportunidade de
levalas a cabo. Teño moita ilusión nesta nova etapa
que temos por diante e conseguir que esta comuni-
dade alcance o recoñecemento que se merece.
– ¿Que obxectivos se marcou como presidente
da comunidade?
O obxectivo principal polo que quero traballar é o
de conseguir que os terreos que comprende o
monte de San Xurxo volvan a ter a importancia que

nalgún tempo tiveron para os antepasados da xente
desta parroquia, que os traballaron e viviron deles
durante moito tempo. Acadar unha boa xestión e
un proxecto de ordenación -a Dirección Xeral de
Montes comprometeuse a financialo neste mesmo
ano- que sexa o punto de partida para que estes
terreos sigan tendo o valor dun espazo natural que
perdure no tempo para o desfrute das novas xera-
cións desta aldea e a súa comarca.

Manuel Varela Gómez
Presidente da CMVMC de San
Xurxo da Mariña (Ferrol)

Manuel Varela Gómez é presidente

da Comunidade de Montes Veciñais

en Man Común de San Xurxo da

Mariña desde novembro de 2008. Foi

carpinteiro, mariñeiro de altura,

bombeiro, buzo de Bazán e

percebeiro nos momentos libres.

A Comunidade de San Xurxo da

Mariña, unha das dúas comunidades

do concello de Ferrol, coas súas 270

ha, abrangue dúas das praias máis

belas da costa de Ferrol: Doniños e

San Xurxo. O monte foi clasificado en

1985, está situado nunha área de

esparexemento dos ferroláns e nel

estase producindo unha concorrencia

dos usos sociais e produtivos tanto

no espazo forestal coma no agrario

que o rodea.
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– ¿Está custando máis do previsto acadar estes
obxectivos?
Os nosos obxectivos dentro da comunidade de
montes son a longo prazo, son consciente das
dificultades pero estou convencido de que esta-
mos traballando no bo camiño, é importante
tamén que cada un dos comuneiros se sinta invo-
lucrado nos proxectos para que, entre todos, os
levemos a bo fin.
– ¿No proxecto de ordenación, que usos do
monte lle gustaría desenvolver?
Gustaríanos antes de nada contar cun instrumento
de xestión que nos axude a garantir a supervivencia
do noso monte asegurando a pervivencia do seu
valor paisaxístico e natural dentro da comarca de
Ferrolterra, combinar a función produtiva coa
social, esta última moi importante neste monte,
conservar a fauna existente e favorecer a súa repro-
dución e, sobre todo, acadar unha boa relación
entre o monte e a xente que o visite.
– O monte veciñal de San Xurxo da Mariña está
situado nunha das paraxes costeiro-forestais
máis bonitas de Galicia e o seu uso social é
indiscutible ¿qué problemas supón este uso?
O maior problema constitúeno os vehículos a
motor (motocicletas, coches, quads...) polos estra-
gos que causan na vexetación e na fauna, en
segundo lugar as verteduras de cascallos e por últi-
mo a mala relación que algunha xente ten co
monte que esperamos conseguir mellorala polo
ben de todos.

– ¿A que se refire coa mala relación da xente co
monte?
A que unha parte dos visitantes do monte de San
Xurxo da Mariña pensan que o piñeiral é de propie-
dade pública e que polo tanto (nunha tamén erró-
nea concepción da propiedade pública) pensan
que poden facer o que lles dá a gana sen pedirlle
permiso a ninguén e, así, atopámonos con xente
acampando no monte, outros que o empregan para
facer xincana, levar a pacer os animais ou mesmo
construír unha casa. Neste sentido creo que a
sociedade ten moito inda que aprender, ou tal vez
quédanos moito aos propietarios forestais por ensi-
narlle, que a meirande parte dos montes en Galicia
son privados, independentemente de que do des-
frute deles se beneficie o conxunto da sociedade.
Moitas veces en vez de estarnos agradecidos pola
nosa xenerosidade á hora de compartir as nosas
propiedades, inda consideran que somos demasia-
do esixentes.
– Aínda así, a comunidade de San Xurxo da
Mariña parece que ten pensado investir cartos
nun futuro próximo no benestar dos usuarios do
monte?
Pois si, unha cousa non quita a outra, a nós gusta-
ríanos que se nos recoñecese como propietarios do
noso monte, pero tamén que as persoas que nos
visitan se poidan sentir o mellor posible na nosa
propiedade, e un dos investimentos que queriamos
facer é un aparcadoiro nas Bicudas. Tamén nos
gustaría poder ofrecer outro tipo de servizos como

Dentro do perímetro do monte de San Xurxo atópanse os restos do Castro de Lobadiz.
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pode ser unha zona de aseo, pero a verdade é que
iso require un investimento que non está ao alcan-
ce do noso orzamento.
– ¿De onde teñen pensado obter os ingresos que
lles permitan manter o monte veciñal en bo
estado de produción e conservación?
Neste momento o principal activo da nosa comu-
nidade é a indemnización recibida pola expropia-
ción de 3,6 ha do monte para levar a cabo o paseo
marítimo da praia Doniños, con este capital e coas
axudas que poidamos conseguir da Consellería do
Medio Rural tentaremos irnos autofinanciando.
– Temos entendido que consolidar e fixar os
límites do monte é unha das súas preocupa-
cións ¿que está facendo a comunidade e a que
problemas se enfronta?
Pois si, efectivamente, quizá sexa este o principal
problema co que nos atopamos. Durante moitos
anos a comunidade non se preocupou deste asun-
to e co paso do tempo aumentaron as dificultades
coa multiplicación de enclavados e segundas resi-
dencias dentro do monte veciñal, e agora hai que
tentar de solucionar todos estes atropelos da
mellor maneira posible pola vía do diálogo para
que non se alonguen en xuízos interminables que
lles fan un fraco favor á comunidade. Eu, de
todas formas, quero ser optimista e pensar que
vamos conseguir un monte con todos os seus
límites claros.
– ¿Cales foron as maiores satisfaccións como
presidente ata o momento?

Ver como pouco a pouco as ideas se van levando a
cabo e se van vendo algúns resultados coa aproba-
ción de varios proxectos pola Consellería do Medio
Rural. Isto xera optimismo entre os comuneiros
que ven como as cousas comezan a funcionar.
– ¿E cales foron ata agora as decepcións?
As poucas axudas e propostas que atopamos por
parte das administracións públicas, a pesar de que
coñecen o potencial de paisaxe natural que ten o
contorno. Pensamos que se o noso monte é un
lugar único na comarca Ferrolterra, tiña que ter
máis apoio por parte das autoridades.
– A maior parte do monte veciñal foi incluído den-
tro da Rede Galega de Espazos Protexidos (Zona
de Especial Protección dos Valores Naturais
“Costa Ártabra” e ZEPVN “Costa de Ferrolterra-
Valdoviño”), ademais de estar dentro da Rede
Natura 2000 (Lugar de Importancia Comunitaria
“Costa Ártabra” e Zona de Especial Protección
para as Aves “Costa de Ferrolterra-Valdoviño).
¿Que vantaxes ou inconvenientes considera voste-
de que supuxeron estas proteccións para o monte
veciñal de San Xurxo da Mariña?
É un honor para nós e os nosos veciños ter un para-
íso natural tan cerca das nosas casas e que estea
tan recoñecido o seu valor ecolóxico e paisaxístico,
esa é a única vantaxe que temos, porque as autori-
dades que nos dan ese título de zona de protección
non poñen medios para conservala.
– A Comunidade de Montes Veciñais de San
Xurxo da Mariña ten un convenio asinado coa

O monte de San Xurxo é un dos espazos de recreo máis apreciados
no contorno de Ferrol.

Porte en bandeira de piñeiros do país como consecuencia do efecto
do vento.
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Consellería do Medio Rural ¿que opinión lle
merece a xestión levada a cabo pola Consellería
no monte veciñal?
Temos unha boa opinión porque lle vemos intere-
se pola conservación do noso monte.
– Unha das queixas máis frecuentes dos socios
da AFG, tanto entre os propietarios de montes
particulares como entre as xuntas reitoras das
comunidades de montes, é que a xente nova
non amosa inquedanzas polos montes. ¿Cal é a
súa opinión ao respecto? ¿como ve isto a xente
da parroquia de San Xurxo?
A miña opinión é que ás novas xeracións non lles
importa moito a conservación do monte, por iso
tratamos de conciencialos convencéndoos de que
asistan ás nosas reunións e se fagan comuneiros, é
difícil porque a maioría dos comuneiros son xente
maior. De todas formas, non perdemos a esperan-
za de que algún dos nosos proxectos consiga esper-
tar o interese da xuventude.
– A CMVMC de San Xurxo da Mariña decidiu
en 2009 asociarse á Asociación Forestal de
Galicia, ¿que foi o que a levou a asociarse?
Pois fundamentalmente para que nos axudaran na
xestión do monte e tamén para aprender doutras
comunidades socias que nos levan anos de vanta-
xe na xestión dos montes veciñais en man común,
poder contrastar ideas e proxectos levados a cabo
noutras comunidades. Pensamos que todos uni-
dos podemos facer máis forza e acadar mellor os
obxectivos.

– ¿Que destacaría da actividade da AFG e que
bota en falta?
Fixémonos socios porque estamos convencidos de
que a súa actividade beneficia ao conxunto dos
montes de Galicia e nós queremos formar parte
dela. Gustaríanos que entre todos acadaramos os
obxectivos de que se os nosos montes e espazos
naturais perden o seu valor urbanístico sexan axu-
dados polas autoridades a manterse como espazos
protexidos.
A única cousa que botamos en falta é a proximida-
de dunha oficina da AFG. Considerámonos ben
atendidos pero, inda que vivimos na era das tecno-
loxías da comunicación, a verdade é que non é o
mesmo que poder acudir a unha oficina próxima
falar persoalmente cos técnicos •

Dentro do monte veciñal son numerosas as construcións ilegais
empregadas como segunda vivenda.

Danos causados no monte veciñal a causa dos vehículos a motor
(quads, motos...).

CMVMC de San Xurxo da Mariña

• Situación: parroquia de San Xurxo da Mariña, concello

de Ferrol

• Data de clasificación dos montes veciñais: 15 de

novembro de 1985

• Superficie clasificada: 270 ha

• Superficie pendente de clasificar: descoñecida

• Especies en produción: Pinus pinaster e Pinus radiata
• Xestión do monte: 258 ha en convenio coa Consellería

do Medio Rural, 12 ha xestionadas directamente

• Número de comuneiros: 147

• Nomes dos montes: Pena da Mula, Coto da Cal e San

Xurxo
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Lexislación

Julio Ruiz Cagigal
Ingeniero técnico Forestal de la AFG

Servidumbres de paso. El característico minifun-
dio de Galicia conduce inevitablemente a la exis-
tencia de innumerables servidumbres de paso y
serventías sobre propiedades forestales. Servidum-
bres y serventías son dos conceptos jurídicos que
guardan cierta relación pero que no significan lo
mismo.

La servidumbre de paso es el derecho que tiene
el propietario de una finca enclavada entre otras
ajenas y sin salida a camino público, a exigir paso
por la heredades vecinas, previa la correspondien-
te indemnización.

La servidumbre de paso se adquiere por Ley,
por reconocimiento en escritura, o por contrato o
pacto entre propietarios. La servidumbre de paso
también se puede adquirir por prescripción no
interrumpida, pública y con buena fe durante 20
años (art. 88 Ley 2/2006, del 14 de junio, de
Derecho Civil de Galicia). El permiso de paso
meramente tolerado y los ejecutados clandestina-
mente y sin conocimiento del propietario de la
finca sirviente, anulan la prescripción.

La servidumbre puede ser de uso continuo,
estableciéndose una vía permanente o camino, o
de uso no continuo sin vía permanente. En el caso
de constituirse el camino de paso, el beneficiario
de la servidumbre tiene obligación de contribuir a
su mantenimiento.

En ningún caso se podrá imponer una servi-
dumbre de paso sobre una finca, si su constitución
supone la inutilidad de ésta. La servidumbre de
paso debe darse por donde sea menos perjudicial a
la finca sirviente y, si es posible, por donde sea
menor la distancia a camino público.

No es raro que se produzcan conflictos por el
uso de un camino de servidumbre al llegar a ser
insuficiente para las necesidades del predio
dominante (finca beneficiaria de la servidum-
bre). Es probable que la servidumbre se consti-

tuyera en tiempos en que la finca dominante
tenía un uso agrícola o ganadero o se utilizaba
para la recolección de esquilme, con un ancho
de vía propio de un camino de carro antiguo.
Posteriormente el predio dominante cambia a
uso forestal con plantación de árboles. La saca
de la madera en el momento de la corta se reali-
za con maquinaria forestal pesada o camiones
que evidentemente necesitan una vía más holga-
da, produciendo daños en el camino de servi-
dumbre y en los árboles colindantes con el
mismo. En este caso, el dueño del predio sir-
viente puede exigir una indemnización por los
daños causados.

Para solventar estos conflictos procede que el
dueño del predio dominante solicite una amplia-
ción de la servidumbre de acuerdo con el actual
destino de la finca, siempre que el estado de la
finca sirviente lo permita sin grave perjuicio y tras
la oportuna indemnización.

La servidumbre de paso se extingue, entre otras
causas, por el desuso durante el plazo de veinte
años. 

Serventías. La serventía es un paso o camino pri-
vado de titularidad común y sin asignación de cuo-
tas, cualquiera que fuese la que cada uno de los
usuarios o beneficiarios cediesen para su constitu-
ción, que se encuentra establecida sobre la propie-
dad no exclusiva de los lindantes y que tienen
derecho a usar, gozar y poseer en común para los
efectos de paso y servicio de las fincas.

Las serventías dan lugar a problemas cuando
alguno de los propietarios se opone al paso adu-
ciendo que tiene adquirida la totalidad de la pro-
piedad, incluso la parte de paso o camino que dis-
curre sobre ella. En estos casos debe probarse la
existencia de la serventía. Muchos pasos o caminos
de serventía fueron establecidos a partir de parti-
ciones de herencias, siendo usados por los lindan-
tes para acceder a sus tierras situadas sin otra sali-
da a camino público.
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ta, con la apertura de estas vías a un tráfico públi-
co totalmente ajeno a las propiedades por las que
atraviesan. Además, la falta de definición de la
titularidad de la pista o camino provoca dudas en
cuanto a su regulación (prohibiciones de paso) y
en cuanto a la responsabilidad sobre su manteni-
miento y conservación. 

Carreteras. En las carreteras públicas se distin-
guen tres zonas: dominio público (o zona expropia-
da), servidumbre y zona de afección. Según sea su
titularidad y la categoría de la carretera, los anchos
de estas tres zonas varían. Más abajo se presenta
un cuadro resumen de las afecciones de carreteras
en Galicia.

Hay que observar que en el caso de existencia
de servidumbre y afección los dos anchos se
suman (no se superponen). Siempre el borde inte-
rior de la servidumbre es el dominio público de la
carretera.

El dominio público de la carretera incluye el
área de explanación de la carretera (calzada, arcén,
cuneta y taludes) y en el caso de las carreteras del
Estado, una franja a mayores de 8 ó 3 metros a
cada lado de la explanación según categoría.

Tanto en la zona de servidumbre como en la
afección, los propietarios de montes deben solici-
tar autorización previa a la Administración de
Carreteras correspondiente para cambios de uso
de los terrenos, aprovechamientos de madera o
plantaciones de árboles •

¿Caminos públicos o privados? Desgraciadamente
muchos ayuntamientos no tienen un inventario
de caminos públicos, o si lo tienen suele contener
errores notables. Entre otros, es habitual que
caminos forestales privados de titularidad común,
serventías o pistas forestales en montes vecinales
en mano común, sean considerados caminos
públicos cuando en realidad no existe ningún
título que así lo acredite. Este error se traslada al
catastro de rústica y provoca serios perjuicios a
los titulares de los montes por donde discurren
estas pistas.

Es frecuente el caso de caminos forestales en
montes vecinales en mano común que se han con-
vertido en autenticas vías de comunicación entre
núcleos de población cuando en origen solo tení-
an un uso para servicio del propio monte. Estas
pistas privadas generalmente han sido asfaltadas
por las entidades locales, enlazando vías entre
montes vecinales con caminos o carreteras públi-
cos. Es generalizada la creencia de que el asfalta-
do de la pista forestal por el ayuntamiento la con-
vierte automáticamente en camino público y esto
no es posible si no media una expropiación o una
cesión formal.

No cabe duda que estas mejoras normalmente
benefician al propietario del monte al facilitar la
explotación forestal, favorecen el uso recreativo o
facilitan la prevención y extinción de incendios
forestales. Sin embargo, estas actuaciones tam-
bién pueden suponer una expropiación encubier-

Titularidad de la
carretera

Categoría
Ancho de la

servidumbre a cada
lado de la vía (m)

Ancho de la
afección a cada

lado de la vía (m)
Referencia legal

Estado

Autopistas, autovías, vías
rápidas, circunvalaciones

25 100 Ley 25/1988, de 29 de julio, de
Carreteras

Resto carreteras 8 50

Xunta de Galicia

Autopistas, autovías, vías
rápidas o de alta capacidad

17 100

Ley 4/1994, de 17 de septiembre,
de Carreteras de Galicia

Red primaria básica,
complementaria y resto red

autonómica
2 30

Diputación Provincial,
ayuntamientos

Red primaria y resto 2 30

Ayuntamientos Caminos rurales -
4 (al eje del

camino)

Ley 9/2002, de Ordenación
Urbanística y Protección del Medio

Rural de Galicia (modificada por Ley
2/2010, de 25 de marzo)
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Cristina Verde Figueiras
Braulio Molina Martínez

AO IGUAL QUE OCORRE COS RECEPES no
caso das frondosas, somos conscientes do traballo
que lle supón a algúns propietarios forestais facer
as desmestas e os rareos, pero estes tratamentos
son indispensables para conseguir que os pés
mellor conformados medren os seus últimos anos
con folgura abondo para engordar o máximo posi-
ble e producir unha madeira de boa dimensión, sen
competencia doutros peor conformados.

Diferenza entre desmestas e rareos. As primeiras
cortas que se fan nunha plantación reciben o nome
de desmestas (clareos en castelán) e, xeralmente,
non teñen valor comercial como madeira, aínda
que nalgúns casos poderían ser empregados os pés
extraídos para estacas, trituración ou aproveita-
mento enerxético como biomasa. As cortas dos pés
que xa poden ter valor comercial reciben o nome
de rareos (claras en castelán).

Estes dous labores, ademais de necesarios para
conseguir levar ao final da quenda os pés mellores nas
condicións de medrío máis idóneas, permiten ir ob-
tendo algún rendemento económico antes de chegar á
corta final e así axudar ao coidado dos pés de porvir.

Asemade axudarán a evitar pragas e doenzas eli-
minando os pés afectados por elas.

As desmestas son habituais nos rexenerados
naturais ou sementeiras onde se levan a cabo nos

primeiros anos para diminuír a espesura do rexene-
rado que nestes casos adoita ser moi grande. 

Como se debe ir rareando. Tanto as desmestas
como os rareos débense ir facendo pouco a
pouco, sen desequilibrios bruscos do medrío das
árbores. Un rareo excesivo pode provocar máis
mal que ben xa que entre outras cousas exponse
a masa excesivamente ao vento. É habitual que se
fagan coincidir as desmestas ou primeiros rareos
con podas para reducir custos na eliminación de
restos e porque ambas operacións deben ir acom-
pañadas dunha selección de pés de porvir. Sería
un traballo inútil podar pés que se van a cortar ao
pouco tempo. 

Hai que procurar manter sempre un bo equili-
brio entre a altura e o diámetro, o que se chama
esvelteza. Os pés que medran cunha espesura exce-
siva poden quedar cunha esvelteza alta e corren
máis risco de sufrir un dano nunha intervención de

18 o monte xullo 2010

Silvicultura

As desmestas e os rareos 
nas plantacións forestais

Cando se realiza unha plantación orientada á

produción de madeira de calidade utilízase

habitualmente unha densidade de plantas por

hectárea superior á que deberá ter no

momento da súa corta, polo que, ao longo da

quenda, deberemos ir diminuíndo a espesura.

Cando as repoboacións alcanzan a madurez, é imprescindible
reducir o número de pés para poder obter fustes de boa dimensión.
Rareo nunha masa de piñeiro de 25 anos de idade.
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Repoboación de alta densidade
de Eucalyptus nitens, apropiado
para o seu destino como cultivo
enerxético pero non para a
produción de madeira.

Primeiro rareo sistemático (unha fila
si e outra non) de Eucalyptus
globulus na que se fixo unha

redución de 1.000 pés por ha 
a 500. 

Plantación de nogueiras
excesivamente mesta, con esta
especie deben evitarse os rareos
e as desmestas por mor do
ataque de fungos desde as raíces
mortas dos pés apeados.

A nogueira debe ser plantada xa
ao marco definitivo. O

espazamento recomendable é
de 10x10 ou 12x12 m.

Plantación de piñeiro insigne a
densidade alta, 1.400 pés/ha, que
require unha intervención de
rareo e poda urxente.

Plantación de piñeiro insigne
rareada de 900 pés por ha a

700 pés por ha.
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Densidade final das repoboacións forestais destinadas á produción de madeira de calidade

Especie Densidade polo menos 5 anos antes da corta final

Bidueiro (Betula sp.) De 250 a 350 pés/ha

Carballo americano (Quercus rubra) De 200 a 250 pés/ha

Carballo do país (Quercus robur) De 100 a 300 pés/ha

Castiñeiro (Castanea sp.) De 150 a 250 pés/ha

Cerdeira (Prunus sp.) De 50 a 100 pés/ha

Chopo (Populus sp.) De 200 a 400 pés/ha

Eucalipto (Eucalyptus sp.) De 100 a 150 pés/ha

Freixo (Fraxinus sp.) De 100 a 150 pés/ha

Nogueira (Juglans sp.) De 70 a 100 pés/ha

Piñeiro de Oregón (Pseudotsuga menziesii) De 200 a 300 pés/ha

Piñeiro do país (Pinus pinaster) De 200 a 400 pés/ha

Piñeiro insigne (Pinus radiata) De 200 a 500 pés/ha

Pradairo (Acer sp.) De 100 a 300 pés/ha

Sequoia (Sequoia sp.) De 50 a 200 pés/ha

desmesta ou rareo e de non acadar o diámetro de
interese comercial na quenda planificada.

Nos pés de porvir escollidos é nos que se debe-
rán centrar todos os coidados, como a poda.
Resulta inútil e antieconómico podar pés defectuo-
sos que serán cortados antes da corta final.

Que se debe cortar. Tanto no caso das desmestas
como no dos rareos, deberanse reservar os mellores
pés, repartidos homoxeneamente por toda a parce-
la, que serán os que se aproveitarán na corta final.
Nestas cortas intermedias cortaranse os pés que
teñan algúns dos seguintes defectos (enumerados
de maior a menor gravidade):

• Secos
• Fuste bifurcado por debaixo dos 6 m de altura
• Fuste torto
• Dominados por outros pés
• Os que dominan os pés mellores
• Fuste con cancros (agás no caso do castiñei-

ro que debe ser de eliminación prioritaria)
• Pólas abundantes e grosas
• Mal conformación da copa
• Fuste bifurcado por riba dos 6 m de altura 
• Con feridas grosas na casca
• Afectados por pragas ou enfermidades non

graves

Cando facer unha corta intermedia. É moi difícil
establecer un calendario para levar a cabo as des-
mestas e os rareos. O momento vai depender da

especie forestal, da calidade do terreo, do marco de
plantación escollido, dos traballos feitos con ante-
rioridade, etc., polo que se recomenda que se se
carece de experiencia neste tipo de labores, se
recorra a un técnico na materia, especialmente nos
casos dos montes de frondosas.

Como norma xeral pódese dicir que unha des-
mesta ou un rareo deberase facer de forma pro-
gresiva en varias intervencións e tendo presente a
densidade final e quenda da masa forestal. Se
unha masa forestal leva un programa de rareos
axeitado desde o principio é recomendable que
pasen polo menos 5 anos entre un e outro, perío-
do abondo para que medren as árbores e se recu-
pere unha situación de competencia entre eles.
En canto á porcentaxe máxima de pés a cortar,
pódese considerar un 50% en desmestas e un
25% nos rareos

Tendo en conta que o marco de plantación
para frondosas máis empregado en Galicia é o de
4x4, estamos partindo dunha densidade inicial de
625 plantas por hectárea, ou no caso de ter plan-
tado a 3x3, o máis habitual nas repoboacións de
piñeiros ou eucaliptos, representa una densidade
de 1.100 pés por hectárea. No cadro seguinte
anótase o número de pés por hectárea que debe-
ría haber como media, polo menos, 5 anos antes
da corta en parcelas de diferentes especies fores-
tais, cando se destinan a produción principal de
madeira de calidade como serra, desenrolo,
chapa, vigas e outras estruturas •
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Jesús Rodríguez leva vinculado aos montes
veciñais en man común da súa parroquia
de nacemento, Piñeiro no concello de
Tomiño (Pontevedra), máis de 20 anos. Na
actualidade é o vicepresidente da
comunidade de montes e vocal da Xunta de
Goberno da AFG.

JESÚS É EMPRESARIO do sector eléctrico na
súa vida privada e sempre tivo un especial interese
polo desenvolvemento das enerxías renovables.
Este interese propiciou que a súa comunidade
xunto con outras comunidades de montes veciñais
de Pontevedra promovesen, co apoio da AFG, a
constitución da Mancomunidade de Produtores de
Biomasa Forestal Primaria do Sur de Galicia:
ENERXIL
– ¿Como describiría o seu monte veciñal?
Temos un monte relativamente pequeno con 133
hectáreas de terreo repartidas en tres parcelas.
Desta superficie están dedicadas a uso forestal 102
ha, aproximadamente o 50% con piñeiro bravo e o
outro 50% con eucalipto en consorcio con NOR-
FOR. O monte atópase ordenado desde o ano
2006. O resto da superficie de monte veciñal non
forestal esta cedida para cultivos de kiwis e equipa-
mentos sociais. Actualmente somos aproximada-
mente 80 comuneiros.

– Desde a súa experiencia en directivas de
comunidades de montes ¿como ve a situación
actual destas entidades tan singulares?
Os montes veciñais en man común melloraron
moitísimo nos últimos anos, polo menos os que eu
coñezo. O asociacionismo favoreceu a incorpora-
ción da silvicultura, a ordenación e as novas tecno-
loxías ao monte veciñal, notablemente mellor coi-
dado que as propiedades forestais particulares do
noso contorno. A CMV de Piñeiro asociouse á
AFG no ano 1994.
A maior parte das comunidades do sur de
Pontevedra son conscientes da importancia de xes-
tionar de forma sostible os montes veciñais. Con
todo, a lexislación sobre os montes veciñais que-
dou en parte obsoleta, sendo necesario modificala
para adaptala aos tempos actuais.
– ¿Qué é ENERXIL e como xurdiu a idea da súa
formación?
O seu nacemento xurdiu como unha reacción aos
movementos dalgúns “promotores” de plantas de
biomasa que polos anos 2006-2007 intentaban cap-
tar a biomasa forestal dos nosos montes sen ofrecer
nada a cambio. A AFG, que xa levaba uns anos des-
envolvendo unha estratexia de valorización deste
novo recurso, impulsou a constitución dunha man-
comunidade de montes veciñais en man común, coa
finalidade de defender os intereses dos propietarios
do recurso de forma organizada. Outros dos obxec-
tivos da Mancomunidade, que un pouco máis tarde
tomou a denominación de ENERXIL, é estudar, e

Jesús
Rodríguez
Álvarez
presidente
de ENERXIL
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pór en marcha se é posible, unha estrutura loxística
integrada para o aproveitamento e subministración
de biomasa forestal primaria. Tamén lle interesa
moito a ENERXIL apoiar a implantación de caldei-
ras de biomasa para xerar calor e auga quente en
edificios públicos ou privados a partir de estela de
madeira made in Galicia.
– ¿Quen forma ENERXIL?
Na actualidade ENERXIL fórmana 58 comunida-
des de montes que en conxunto suman máis de
17.000 ha forestais.
– ¿Cómo afecta a crise económica ás comunida-
des de montes?
Non cabe dúbida que a crise afectou profunda-
mente ao sector forestal, en especial á industria
de aserrío de madeira de piñeiro, moi dependen-
te da construción. Os ingresos por vendas de
madeira de moitas comunidades reducíronse
drasticamente e as comunidades máis pequenas
non teñen ningunha capacidade de actuación. A
Administración da Xunta de Galicia debería
apostar pola madeira galega e axudar á industria
e ás comunidades para que esta materia prima
teña mercado.
– ¿Que papel pode desempeñar a biomasa fores-
tal primaria para a revitalización do sector?
Todos os países desenvolvidos están impulsando as
enerxías renovables, entre elas a biomasa. O que
aquí din algúns que son residuos do monte, eles
chámano combustible. A biomasa é unha axuda
fundamental para o balance xeral das enerxías
renovables e aos propietarios de montes pódenos
achegar beneficios económicos, sociais, e facilitar
a mellora dos nosos montes así como a prevención
dos incendios forestais.
A biomasa, como todas as enerxías renovables,
necesita para funcionar promoción estatal. Para os
propietarios é necesario contar con apoio para a
extracción da biomasa tras as cortas finais ou os
traballos de silvicultura. Para as industrias de pro-
dución de enerxía eléctrica a partir de biomasa
forestal primaria son necesarias unhas retribucións
adecuadas. Pero hai que ter en conta que este tipo
de enerxía non é como a eólica ou a solar, onde a
fonte enerxética é gratis e o negocio para o promo-
tor apenas ten risco. Cando o negocio non ten ris-
cos prodúcese unha loita sen cuartel para facerse
produtor de enerxía eléctrica. 
– Recentemente a Xunta de Galicia preseleccio-
nou os anteproxectos presentados de centrais de
biomasa termo-eléctricas. Entre os preseleccio-
nados atópanse unha planta en Ponteareas e
outra en Pontevedra (ENCE) de 10 MW cada

unha. ¿En caso de que cheguen a materializar-
se, cre que entrarán en competencia polo
mesmo recurso? 
En primeiro lugar, o proceso de preselección xa
debería terse resolto antes. O desenvolvemento
enerxético da biomasa vai a un paso demasiado
lento. Non creo que entren en competencia as
dúas plantas proxectadas porque ENCE ten o seu
propio abastecemento. Dadas as circunstancias
sociais e políticas que rodean o complexo indus-
trial de ENCE en Lourizán, ata é posible que a
central de biomasa non se leve a termo.
– No Centro Cultural da Comunidade de
Montes de Xinzo (Ponteareas) instalouse no ano
2007 a primeira planta de biomasa para calor
nun edificio de uso social en Galicia. ¿Cal cre
que pode ser o futuro destas instalacións?
A calefacción a partir de biomasa é un dos mello-
res sistemas polo seu elevado rendemento e prezo
do combustible altamente competitivo con respec-
to aos gasóleos ou o gas. Cando se trata de viven-
das unifamiliares os pelets son o sistema idóneo
pola súa limpeza e bos rendementos, pero en cal-
deiras de maior potencia propias de edificios ou
instalacións públicas (centros culturais, piscinas,
colexios, polideportivos, centros hospitalarios,
industrias, etc.), a estela de madeira é o máis ade-
cuado. É importante que a instalación da caldeira
de biomasa estea contemplada no proxecto inicial
do edificio. Creo que o futuro das caldeiras de bio-
masa para calor é moi prometedor e proba diso é
que ENERXIL está mantendo reunións con nume-
rosos axentes para chegar a acordos de subminis-
tración de estela.
Creo firmemente que se poden facer moitas boas
cousas con respecto á biomasa forestal, pero hai
que poñerse ao choio, tanto os produtores de bio-
masa coma os industriais coma os organismos ofi-
ciais, estes últimos non só con axudas senón tamén
establecendo unhas canles libres de obstáculos
para o fomento deste recurso e proporcionando
información clara ao sector •

A lexislación sobre os montes

veciñais quedou en parte obsoleta,

sendo necesario modificala para

adaptala aos tempos actuais.
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ACOLLIDO AO “PROGRAMA DE VALORIZA-
CIÓN integral e promoción da multifuncionalidade
do monte” da Consellería do Medio Rural da Xunta
de Galicia, ENERXIL executou no ano pasado un
proxecto piloto de demostración para avaliar as posi-
bilidades de mobilización de biomasa forestal prima-
ria para o seu aproveitamento enerxético.

As actuacións realizadas foron as seguintes:
• Avaliación das infraestruturas existentes

para extracción de biomasa
• Ensaios de loxística sobre o terreo
• Plan de divulgación dos resultados
O proxecto piloto desenvolveuse nas comarcas

do Baixo Miño, Vigo, Condado e Paradanta da pro-
vincia de Pontevedra.

Como conclusións máis relevantes da avalia-
ción das infraestruturas existentes nos montes
veciñais que conforman na actualidade a
Mancomunidade ENERXIL é que, en xeral, o
estándar de calidade da rede básica é suficiente,
introducindo algunhas melloras, para permitir a
entrada de camións grandes na maior parte dos
montes (só con restricións durante a tempada de
chuvias) e que a densidade media desta rede bási-
ca de pistas forestais é óptima na maioría dos mon-
tes da Mancomunidade, con valores comprendidos
entre 66,1 e 44,7 m/ha sen contabilizar as pistas
temporais. 

O maior déficit atópase na escasa capacidade
de almacenaxe, tanto de biomasa en bruto coma
estelada.

Os aproveitamentos de biomasa forestal prima-
ria dirixidos a proporcionar combustible a caldeiras
de calefacción ou auga quente sanitaria de ámbito
local, espérase que teñan un gran desenvolvemen-
to nos próximos anos. Estes aproveitamentos
poden estar ao alcance das comunidades de mon-
tes veciñais en man común e, en particular, de
ENERXIL. É por iso que os ensaios realizados
dentro do proxecto, foron pensados para avaliar os
rendementos e custos do aproveitamento de bio-
masa cos equipos dispoñibles nas comunidades de
montes.

A biomasa forestal primaria obtida nos ensaios
corresponde a restos de operacións de aproveita-
mento de madeira e de tratamentos silvícolas típi-
cos nos montes veciñais da comarca: restos de
entrecolla de piñeiro, corta a feito de eucalipto e
selección de rebentos de eucalipto.

Os rendementos obtidos están condicionados
polo tipo de biomasa aproveitada, a produtividade
da maquinaria e a técnica de recollida empregada
nos ensaios: recolección e desembosque con trac-
tor agrícola adaptado para uso forestal, estelado a
pé de pista con esteladora móbil lixeira e transpor-
te de estela ata parque de almacenamento co pro-
pio tractor. 

Esta maquinaria e técnica de aproveitamento
da biomasa forestal primaria é a que pode estar ao
alcance de comunidades de montes veciñais acti-
vas na xestión do monte. Non son por tanto rende-
mentos comparables aos que poden obterse con
equipos de alta capacidade, como autocargadores
pesados, esteladoras móbiles tipo “chipharvester”,
esteladoras semimóbiles de máis de 500 CV, equi-
pos compactadores, etc.

Os custos de procesado de biomasa estimados
neste ensaio, que varían entre 63 e 128 €/tonela-
da son asumibles para aplicacións térmicas a
pequena escala, calefacción e auga quente sanita-
ria, mentres que para utilizacións termoeléctricas
de producción de electricidade a grande escala
non serían viables •

Actividade de Enerxil

Proxecto piloto de
mobilización de biomasa

Densidades medias da rede básica de pistas

Densidade/tipo de
pista

Montes 
<261 ha

Montes
>261 ha

Todos
montes

Densidade (m/ha) 66,1 44,7 58,5

Pistas principais
(%)

39,4 32,3 34,8

Pistas
permanentes (%)

60,6 67,7 65,2
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Desde decembro de 2006 funciona en Las Navas del
Marqués a caldeira alimentada por biomasa forestal primaria
que dá calor á casa do Concello, ao edificio de usos múltiples,
á Sala de Los Toriles e á piscina municipal cuberta do Caste-
lo-Pazo de Magalia, mediante consumo de estela de madeira
de diversa procedencia.

A instalación desta caldeira forma parte das actividades
contempladas no proxecto Biorreg-Floresta, coordinado pola
Deputación Provincial a través do organismo enerxético da
Axencia Provincial da Enerxía de Ávila, no que participou a
Asociación Forestal de Galicia xunto con socios de catro paí-
ses europeos do Espazo Atlántico. Esta planta é pioneira na
provincia de Ávila.

A caldeira instalada prové de calefacción e auga quente sa-
nitaria aos edificios sinalados, mediante un circuíto de tubaxes
enterradas a un metro de profundidade, convenientemente se-
ladas e illadas para que a perda de calor sexa mínima e a súa

eficiencia moi elevada. A caldeira de 1.000 kW de potencia tér-
mica é de orixe danesa, o seu funcionamento rende por enriba
do 90% de eficacia na combustión, o que garante que os fu-
mes sexan practicamente inapreciables na saída da cheminea,
substituíndo así ás contaminantes caldeiras de gasóleo ou eléc-
tricas que alimentaban estes edificios administrativos.

Para cerrar este circuíto, Montes de las Navas S.A. está
traballando para lograr que boa parte dos restos xerados nos
traballos silvícolas do monte poidan ser aproveitados e consu-
midos nesta caldeira. O proxecto de ordenación do monte ga-
rante que este aproveitamento enerxético sexa sostible e com-
patible coa conservación do monte, xa que se aproveitan os
restos das cortas ordinarias de madeira e das entrecollas.

Por outra parte, na provincia de Ávila, estanse instalando
outras 5 caldeiras de biomasa para calefacción e auga quen-
te sanitaria noutros tantos edificios públicos.

Fonte: Concello de Las Navas del Marqués

Iberdrola Renovables inaugurou o 29 de xullo de 2009 en
Corduente (Guadalajara) a primeira central de biomasa fores-
tal de España. Situada a carón do Parque Natural do Alto Ta-
jo, trátase da primeira instalación do país que utiliza unica-
mente biomasa procedente de tratamentos silvícolas e de res-
tos de corta para xerar enerxía eléctrica. A súa principal fun-
ción é evitar incendios e pragas nos montes do contorno. No
ano 2005 en Guadalajara produciuse un incendio no que ar-
deron preto de 13.000 ha de monte e morreron 11 persoas
do servizo de extinción de incendios.
Un triplo obxectivo. O proxecto naceu cun triplo obxectivo:
converterse nun elemento importante para a reactivación
económica do Señorío de Molina de Aragón a través da crea-
ción de emprego e a contratación de empresas locais; velar
polo mantemento deste paraxe natural e o seu ecosistema
mediante o coidado dos seus montes.

A Central de Corduente emprega unhas 26.000 toneladas
de biomasa forestal ao ano, que se obtén dos labores de roza
e poda dos montes por parte da Junta de Castilla-La Mancha
no marco das súas campañas de prevención e extinción de
incendios.

Coa posta en marcha desta planta, Iberdrola Renovables
creou 18 postos de traballo de operación e mantemento e ou-
tros 14 relacionados coas actividades de xestión, transporte e
almacenaxe de biomasa. A Empresa Pública de Gestión Am-

biental de Castilla-La Mancha (GEACAM) empregará a outras
250 persoas entre os meses de outubro e marzo para limpar
o monte e alimentar de biomasa forestal a instalación.

A Central de Corduente produce a enerxía eléctrica nece-
saria para o abastecemento duns 14.000 habitantes, o que
equivale a toda a poboación do Señorío de Molina de Aragón.

Fonte: Iberdrola Renovables

Primeira central de biomasa forestal de
España en Corduente (Guadalajara)

Planta de calor en Las Navas del Marqués (Ávila)
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A Consellería de Economía e Facenda resolveu
o concurso de solicitudes de autorización de cen-
trais de biomasa forestal primaria que fora convo-
cado en novembro de 2008 polo anterior Goberno
da Xunta.

Entre os grupos adxudicatarios atópanse 5 gru-
pos empresariais con capital maioritario de orixe
galega que acumulan 33 MW, é dicir, o 41% da
potencia que se vai instalar.

xullo 2010  o monte 25
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Presentación da planta de biomasa forestal primaria de Ponteareas
O 1 de xullo tivo lugar a presentación no concello de Ponteareas do proxecto de planta de biomasa forestal primaria que foi apro-

bada para a súa instalación neste concello. Ao acto asistiron os tres grupos políticos con representación no goberno municipal (PP,
PSOE e BNG), así como o vicepresidente da AFG José Luis Campos e o director Francisco Dans.

A planta, cun orzamento de investimento de case 30 millóns de euros, conta co apoio da Asociación Forestal de Galicia, está pen-
sado que sexa situada nas proximidades da capital do concello, que cree 18 postos de traballo e que se abasteza coa biomasa fores-
tal primaria dos montes do contorno.

Potencia en
megavatios Concello Empresa concesionaria Composición empresarial do

concesionario

10 Mazaricos Enel-Unión Fenosa Enel-Unión Fenosa

10 Viveiro Gestamp Biomasa 4, S.L. Grupo metalúrxico Gonvarri

10 Curtis Renova, Generación de Energías Renovables Grupo Europac e varias empresas
do sector forestal

10 Vilalba Xeración Rural S.L. Empresario lucense Guillermo
Sánchez Vilariño

10 Pontevedra Grupo Empresarial Ence S.A. Grupo Empresarial Ence S.A.

10 Ponteareas Enerxía Galega da Biomasa, S.L. Engasa

5 Verín Norvento Biomasa S.L. Norvento

5 A Pobra do Brollón Norvento Biomasa S.L. Norvento

5,016 Ribadavia Cespa, Compañía Española de Servicios Auxiliares S.A. Ferrovial

2 Cervantes Enerxías Renovables de Galicia S.A. Grupo San José

2 Forcarei Enerxías Renovables de Galicia S.A. Grupo San José

0,984 A Veiga Enerxías Renovables de Galicia S.A. Grupo San José

Galicia inicia a 
produción de electricidade 
a partir de biomasa forestal
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Daniel Rodríguez Cebreiro
Responsable económico da AFG

A NOVA MODALIDADE de “concurso” cam-
biou de forma radical o proceder dos promotores
eólicos. Antes de realizar o primeiro no ano
2008, a forma de concedelos, mediante adxudi-
cación directa, implicaba que para cando o pro-
motor se achegaba ata o propietario dos terreos,
aquel xa tiña a seguridade de que lle serían apro-
bados os trámites necesarios, tiña a exclusivida-
de para instalar os seus aeroxeradores nas zonas
acordadas no Plan Eólico de Galicia e, por se iso
non fose abondo, tiña a posibilidade de utilizar a
“arma” da expropiación forzosa para convencer a
todo aquel que non aceptase a proposta que
poñía sobre a mesa. Como resultado de todo
isto, os pagos en concepto de arrendamento
estaban moi por debaixo dos do resto de España
e dependía moito máis da boa vontade do pro-

motor eólico, que das capacidades negociadoras
do propietario.

Co primeiro “concurso eólico”, todos os promo-
tores foron conscientes de que era necesario facer
“méritos” para adxudicarse os megavatios en dispu-
ta. E eses “méritos” xa non eran indefinidos senón
concretos e, a maior ou menor cantidade deles,
dependía dunha serie de factores que ían desde a
eficiencia técnica das máquinas ata a contía que se
destinase a un plan industrial paralelo, pasando
pola porcentaxe que, sobre os ingresos totais do
parque, supoñía o pago aos propietarios dos terre-
os. Isto produciu un cambio de proceder dalgún
dos promotores contactando coa propiedade do
terreo moito antes de ter a autorización administra-
tiva. Ao longo dos tres meses que tiveron as empre-
sas para realizar as súas propostas para o “concur-
so eólico” que convocou o anterior Goberno bipar-
tito, houbo múltiples contactos entre os propieta-
rios dos terreos e as empresas promotoras. Isto

O novo
concurso
eólico
A visión desde a
perspectiva do
propietario do monte

O prazo para presentación de
proxectos para o coñecido
como “concurso eólico”
pechouse o pasado 19 de xullo.
Ao longo de tres meses, as
entidades interesadas puideron
concretar os seus proxectos
para optar a algún dos 2.325
MW que saíron a concurso. A
intención deste artigo é
analizalo desde a visión do
propietario das parcelas onde
se van instalar os parques
eólicos e os beneficios (ou
prexuízos) que, de cara a unha
negociación futura, este
concurso vai ter para o mesmo.
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debíase, fundamentalmente, ao difuso baremo que
se propuxo para a resolución dese concurso.
Sabíase cantos puntos, como máximo, se obterían
en cada un dos apartados do baremo proposto,
pero non como se ían adxudicar eses puntos. Isto
foi beneficioso para o propietario do monte xa que
moitas empresas pensaron que o poder contar cun
pre contrato coa propiedade podería ser un factor
determinante á hora de adxudicar o parque, e eses
contactos contribuíron de forma importante ao
aumento das rendas ofrecidas. Pero non foi así. O
feito de ter pre contratos non supuxo vantaxes para
ninguén e utilizáronse outros criterios para a adxu-
dicación definitiva.

A nova normativa. Entre ese primeiro concurso e
o que acaba de finalizar, cambiouse a normativa
que regula o aproveitamento eólico en Galicia. O
cambio foi para peor, volvendo bloquear a marxe
de actuación do propietario do monte con respec-
to ao promotor eólico. Desde a Asociación
Forestal de Galicia sempre se apostou por un diá-
logo negociado entre o promotor eólico e os pro-
pietarios dos montes, situándose ambas partes en
igualdade de condicións. A nova norma non con-
tribúe a iso, xa que se aposta, de novo, por un pro-
ceso onde se apoia, desde o principio e sen limi-
tacións, ao promotor eólico fronte aos propieta-
rios, alegando un interese xeral desa produción
enerxética e converténdose nun factor fundamen-
tal á hora de negociar tanto a contía do canon
como o contido dos contratos. Consideramos que
un expediente de expropiación forzosa débese ini-
ciar só no caso de que sexa inviable outro camiño.
Se hai vontade por parte do propietario de chegar
a un acordo para a cesión dos seus terreos para a
constitución das servidumes necesarias, débese
apostar por un acordo “amigable”, sempre que as
súas peticións se enmarquen dentro dunha lóxica
de mercado.

Con esta nova regulamentación, convocouse o
“concurso eólico” que acaba de rematar. Xa non
viñeron as empresas visitar aos propietarios do
monte. Sabían que non lles ía valer para nada á
hora de ter opcións no concurso (desde o punto de
vista técnico, este segundo “concurso” ten un bare-
mo moito mellor elaborado ca o primeiro, sendo
concreto e claro para todos os aspirantes). Polo
tanto, só virán cando teñan a autorización adminis-
trativa para facer o parque eólico, cando saiban
que só eles poderán construír o parque nese
monte, cando saiban que poden iniciar un expe-
diente de expropiación para forzar as negociacións

e intentar meter medo argumentando que un tri-
bunal de prezo xusto daríalle aos propietarios
moito menos do que eles ofrecen. É certo que no
baremo valórase moito máis o canon que se pagará
ao propietario (7 puntos fronte aos 4 do primeiro
concurso) pero, se o prezo ofertado polo promotor
ao que se lle adxudique a autorización é baixo, o
propietario vai ter pouca marxe para subilo. Todo
estará na súa contra.

Seguirá habendo desinformación entre os pro-
pietarios afectados ben porque non queren escoi-
tar, ben porque ninguén chega para informarlles.
A Asociación Forestal de Galicia trata continua-
mente de agrupalos. No primeiro concurso eólico
organizáronse oito grupos de negociación noutras
tantas zonas conseguindo interesantes aumentos
de renda, pero non podemos chegar a todas partes
pola escaseza de recursos. A Administración
tamén debería axudar máis na transmisión desa
información pero non o fai, segundo ela, para non
interferir no mercado. 

Entre todos deberiamos facer un esforzo adicio-
nal en facer saber ao propietario que o seu monte
pode ter moitas pedras, ser difícil de mecanizar e
estar pouco arborizado, pero ten vento, e o vento
ten valor. O negocio do vento é moi rendible
(incluso baixando as primas xa que estas baixadas
débense a un aumento da eficiencia dos aeroxera-
dores) pero, hai que intentar que sexa para todas as
partes implicadas porque o negocio onde só gaña
un, non é negocio •
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FUSARIUM CIRCINATUM é o fungo causante
da doenza do chancro resinoso que coloniza agu-
llas, agromes, froitos, sementes, pólas e troncos.
En Galicia o fungo atopouse por primeira vez en
dous viveiros da provincia de Lugo a finais do ano
2004 destruíndose daquela 748.064 plantas. A
aparición do fungo orixinou a posta en marcha dun
plan de detección para indagar a situación e expan-
sión da enfermidade.

O fungo. Fusarium circinatum é un fungo parasito
que provoca danos en semente, planta de viveiro e
árbores adultas. Pode infectar piñas, poliñas e tron-
cos de hospedadores susceptibles de todas as ida-
des. Ocasiona exudacións resinosas na superficie
dos brotes, pólas, troncos e incluso piñas.

O seu síntoma máis característico en árbores é
a aparición de resinacións abundantes no tronco,
fenómeno ao que debe o seu nome. En planta nova
prodúcese un decaemento e desecación das agu-
llas, desecación do talo e por último a morte da
planta. Tamén se pode observar a resinación carac-
terística no estado avanzado da doenza.

As agullas tórnanse de amarelas a avermelladas
chegando a unha desecación total e caída producín-
dose unha defoliación dos brotes. Pode producirse a
morte da punta da árbore por estrangulamento e
incluso, a árbore ao completo pode morrer. En
Sudáfrica, este fungo causa danos severos na raíz en
viveiros de planta de Pinus patula. É necesaria unha
confirmación do fungo en laboratorio para ter a cer-

teza da súa presenza, xa que os seus síntomas en
ocasións confúndense cos desenvolvidos pola infec-
ción de Sphaeropsis sapinea.

A doenza pode transmitirse por madeira, semen-
tes e plántulas de viveiro infectadas, mediante
esporas polo aire e os insectos, que poden actuar
como transmisores ou vectores da doenza, especial-
mente detectáronse como vectores frecuentes os
insectos do xénero Ips, Pityophthorus e Tomicus.

As esporas xermolan e desenvolven o micelio que
invade os tecidos vexetais. O fungo penetra xeral-
mente nas plantas sas a través das feridas de poda,
picaduras de certos insectos, lesións producidas
polas xeadas, a sarabia e o vento, ou pode penetrar
polas lenticelas dos brotes ou dos estomas das follas.
A diseminación de esporas acontece durante os
meses de primavera, verán e principios de outono. O
fungo é capaz de sobrevivir durante o inverno, en
ausencia do hospedador, en restos de árbores.

Factores de incidencia. As plantas son máis sus-
ceptibles en condicións de estrés e debilidade.
Unha diminución da viabilidade debido a un estrés
hídrico e/ou nutricional, favorece o desenvolve-
mento da doenza.

Tense atopado nas nosas condicións máis resisten-
cia nas árbores da especie Pinus pinaster que na espe-
cie Pinus radiata que se ten mostrado moi sensible •

Texto modificado do Plano de continxencia para a erradicación do Fusarium cir-
cinatum Nirenberg & O´Donnell (Gibberella circinata) en Galicia, elaborado pola
Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia en maio de 2008.

Fusarium circinatum
Nirenberg et O’Donnell
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Medidas de control do fungo Fusarium
O temor a que esta praga descoñecida en Europa, pero

xa detectada no norte da Península Ibérica en materiais
forestais de reprodución, se espallase polo país, levou a que
en xuño de 2006 o daquela Ministerio de Agricultura, Pesca
e Alimentación, publicara o Real Decreto 637/2006, de 26
de mayo, por el que se establece el programa nacional de
erradicación y control del hongo Fusarium circinatum
Niremberg et O’Donnell no que se establecían as medidas
de control da praga en España.

A comunicación por parte de España da detección do
fungo aos demais Estados membros, levou á Comisión
Europea a publicar unha decisión (de 18 de xuño de 2007)
na que prevían unhas medidas que debían ser aplicadas
para tratar de evitar a introdución e propagación deste
fungo na Unión Europea.

En maio de 2008 a Consellería do Medio Rural elaborou
o Plano de continxencia para a erradicación do Fusarium
circinatum Nirenberg et O’Donnell (Gibberella circinata).
Neste plano contémplanse 5 partes:

O control dos insectos vectores. Establecéronse varias
parcelas de mostraxe para a recollida de mostras.  

O control das masas forestais. A Dirección Xeral de
Montes leva a cabo unha inspección para detectar posibles
árbores afectadas polo patóxeno.

O control dos viveiros produtores de plantas sensibles.
Lévase a cabo un control de infección nos viveiros comer-
cializadores de piñeiros e Pseudotsuga menziesii.

O control da semente forestal no Centro de Sementes
Forestais da Comunidade Autónoma (SEMFOR). Establécense
unha serie de requisitos que deberá cumprir o Centro.

O control da planta utilizada nas repoboacións forestais en
Galicia. En todas as repoboacións feitas en montes con con-
venio ou consorcio coa Administración ou feitas con axudas
públicas, deberá usarse planta que conte co documento da
persoa provedora co número do certificado de patrón de orixe,
da calidade exterior da planta e do pasaporte fitosanitario.

Asemade establécense as medidas a adoptar en caso de confirmarse a presenza de Fusarium. No caso de detectarse o
fungo nun viveiro, este procederá á destrución do material infectado, no caso de ser detectado nunha masa forestal proce-
derase tamén á súa eliminación na mesma parcela e levarase a cabo a demarcación da zona afectada nunha franxa de polo
menos 1 km de ancho arredor do foco contaminado.

En maio de 2009 a Consellería do Medio Rural publicou o Decreto 304/2009, do 14 de maio, polo que se establecen as
normas de recollida, transporte e tratamento dos produtos forestais provenientes das zonas afectadas polo fungo Gibberella
circinata Niremberg et O’Donnell, tamén coñecido como Fusarium Circinatum Niremberg et O’Donnell onde se estableceron
os requisitos para a recollida e o traslado dos produtos de primeira transformación e vexetais dos que se sospeita que poi-
dan estar contaminados, desde a zona afectada polo fungo ou demarcada, así como o tratamento da madeira procedente
das zonas demarcadas.

O 19 de febreiro o Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño, publicou un Real Decreto (65/2010) no que modi-
fica o publicado no ano 2006 sobre o control e a erradicación do fungo Fusarium circinatum onde se volven a redactar varios
artigos puntualizando as medidas a adoptar no caso da identificación do fungo nalgún viveiro, masa forestal ou madeira.

Ilustracións cedidas pola Consellería do Medio Rural.
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O 19 de xuño celebrouse en Vilalba a XXIV
Asemblea Xeral da Asociación Forestal de Galicia.
O acto de apertura foi presidido polo alcalde de
Vilalba, Gerardo Criado Guizán.

No transcurso da asemblea presentouse o infor-
me económico: balance de situación e conta de
resultados do exercicio 2009, o orzamento para o ano
2010, así como o informe de actividades do ano
2009.

Asemade durante o seu transcurso aprobáronse
catro resolucións: 
• Unha relativa ao proxecto de Lei de Augas de

Galicia
• Unha relativa á Lei de Montes de Galicia
• Unha relativa aos montes gravemente afectados

pola praga do goniptero
• Unha relativa á mellora da Lei de prevención de

incendios forestais de Galicia
Despois do xantar os asistentes visitaron o Parque

Eólico Experimental de Sotavento no concello de

A Asociación Forestal de Galicia celebrou a súa 

XXIV Asemblea Xeral en Vilalba

Xermade, onte tiveron a oportunidade de coñecer de
primeira man o funcionamento dun parque eólico,
así como de visitar un prototipo de casa bioclimática.

Despois da visita os socios da AFG asistiron á
presentación da Agrupación Forestal Fraga Peada,
da parroquia de San Mamede de Momán no con-
cello de Xermade, que foi constituída no ano 1994
co obxectivo de repoboar 30 ha de monte conxun-
tamente entre 24 propietarios •
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Resolucións aprobadas na 

XXIV Asemblea xeral da AFG
Vilalba, 19 de xuño de 2010

O Consello da Xunta de Galicia aprobou o 27 de maio de 2010 o Proxecto de Lei de Augas de Galicia que se
presentou para a súa tramitación no Parlamento de Galicia a principios deste mes de xuño.
No preámbulo da Lei dise: “A auga é, ante todo, un recurso natural e, polo tanto, debe aplicarse ó seu apro-
veitamento o principio xeral de utilización racional dos recursos naturais ó que se refire o art. 45 da Consti-
tución...”
A AFG considera oportuna a elaboración deste proxecto de Lei, sen embargo, o texto debería recoller como
un principio obxectivo da mesma que o mantemento da cuberta vexetal axeitada, preferentemente o monte,
é esencial para a conservación dos recursos hídricos tal como expresa a Carta da Auga do Consello de Eu-
ropa de 1968.
Está demostrado que os ecosistemas forestais teñen unha influencia fundamental no ciclo integral da auga. O
bo estado dos montes galegos resulta decisivo para que a sociedade dispoña de auga de calidade.
Este importante papel do monte está ligado á capacidade que teñen as masas forestais de interceptar a au-
ga caída e a súa infiltración no terreo, para a redución da erosión e para, despois de producirse chuvias in-
tensas, a cantidade que corre por las bacías diminúa e o seu fluxo se faga máis pausado, prolongado no tem-
po e con augas máis puras (bo estado cuantitativo, ecolóxico e químico).
O proxecto de Lei no título IV asume o principio comunitario de recuperación de custos dos servizos relacionados
ca auga, incluídos os ambientais. Así, establécese a creación do canon da auga, como un tributo propio, de fina-
lidade extra fiscal, afectado aos programas de gasto da Comunidade Autónoma de Galicia en materia do ciclo da
auga. Por isto na XXIV Asemblea Xeral da AFG se aprobou a seguinte resolución:

Resolución nº 1 relativa ao proxecto de Lei de Augas de Galicia
Unha parte ou porcentaxe da recadación que se obteña do canon da auga debe quedar explicitamente afec-
tada a desenvolver e promover a repoboación e mellora forestal que os montes situados nas cabeceiras das
bacías hidrográficas e aqueles outros que contribúan decisivamente á regulación do réxime hidrolóxico evi-
tando ou reducindo riadas, inundacións e procesos erosivos, e mellorando a cantidade e calidade dos cau-
dais (en consonancia co artigo 4 da Lei 43/2003 de Montes) relativa ao canon a incluír no proxecto da Lei de
Augas de Galicia para investimentos e coidados dos montes situados nas bacías dos ríos.

Resolución nº 2 relativa á Lei de Montes de Galicia
A Asociación Forestal de Galicia insta ás autoridades políticas a presentar coa maior celeridade a Lei de Montes e
a Lei de Montes Veciñais en Man Común, recollendo as achegas feitas pola AFG ao anterior borrador de lei de Mon-
tes e en particular que se recoñeza a plena capacidade xurídica das comunidades de montes veciñais en man co-
mún para a realización de calquera acto ou negocio xurídico que redunde en beneficio da comunidade, como por
exemplo a compra de terreos, así como a titularidade de bens inmobles.

Resolución nº 3 relativa aos montes gravemente afectados pola praga do goniptero
Dado o gravísimo deterioro ambiental e ecolóxico producido nos montes de eucalipto afectados polo gonip-
tero, a AFG solicita a habilitación dunha liña de axudas dedicada á restauración forestal destes montes con
criterios de sostibilidade.

Resolución nº 4 relativa á mellora da Lei de prevención de incendios forestais de Galicia
A Asociación Forestal de Galicia solicita á Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia a revisión da Lei
3/2007 de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, co fin de mellorar o seu contido,
axustándoo aos requirimentos da xestión forestal e ás posibilidades reais de cumprimento por parte dos pro-
pietarios forestais e das comunidades de montes veciñais en man común.
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A AFG e o Concello de Vilalba asinan un

convenio de colaboración en materia de biomasa
No transcurso da XXIV Asemblea Xeral

da Asociación Forestal de Galicia asinouse
un convenio de colaboración entre o Conce-
llo de Vilalba e máis a AFG para desenvolver
o uso enerxético da biomasa forestal que
producen os montes de Vilalba. O Concello
de Vilalba ten un gran interese en desenvol-
ver o sector da biomasa e está impulsando
varias iniciativas de plantas térmicas en dis-
tintas instalacións propias.

De maneira especial, esta colaboración
terá como fin prioritario o desenvolvemento
de tarefas de asesoría, de organización de
actividades formativas e de divulgación, de
fomento da organización dos produtores, de
avaliación e seguimento do recurso e de pro-
moción de iniciativas para a utilización de
biomasa forestal e para instalacións de plan-
tas e centros de consumo de biomasa, así
como de actividades de optimización da pro-
dución dos recursos dos montes.

O primeiro froito desta colaboración é a
instalación dunha caldeira de biomasa no
Centro ocupacional de Vilalba-Terra Chá de-
dicado á atención de persoas con diferentes
graos de discapacidade.
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DESPOIS DUN PERÍODO DE CATRO ANOS
dedicado á investigación ambiental, o Centro de
Lourizán volve recuperar a súa tradición como cen-
tro de investigación forestal. Para definir a súa acti-
vidade e funcionamento nesta nova etapa, a Conse-
llería do Medio Rural encargoulle á Universidade de
Vigo a elaboración dun plan director.

Coincidindo co regreso de Gabriel Toval Her-
nández á dirección do Centro (detentara o mes-

mo cargo entre 1985 e 1988), a Consellería do
Medio Rural decidiu poñer en marcha o Plan Di-
rector do Centro de Investigacións Forestais de
Lourizán. Para a elaboración deste Plan convocou-
se o pasado 28 de xuño a unha mesa de expertos
para a valoración dos factores claves do mesmo, á
que se convocou á Asociación Forestal de Galicia e
outras asociacións forestais e empresariais, ás uni-
versidades, entidades de I+D+i, á Dirección Xeral
de Montes, Dirección Xeral de Innovación e In-
dustrias Agrarias e Forestais e ao persoal directivo
do CIF de Lourizán.

As conclusións desta mesa de expertos foron,
entre outras, as seguintes:

• O traballo do Centro debe orientarse cara a
investigación aplicada útil aos silvicultores
galegos e ás empresas forestais, ademais de
dar servizo á administración pública con
resultados aplicables á realidade do monte
galego nas súas diversas funcións (económi-
ca, social e ambiental).

• Parece necesario modificar o estatus xurídi-
co do Centro, xa que mentres siga sendo un
servizo da Xunta de Galicia non ten capaci-
dade para que as empresas e as entidades
forestais lles poidan contratar servizos.

• Considérase importante que teña autonomía
de xestión, isto dificultaría que a súa orien-
tación estratéxica estivese condicionada
polos diferentes gobernos.

• Considérase como moi interesante a posibi-
lidade de que se puidesen facer achegas de
capital privado ao orzamento do Centro.

• Considérase que o Centro debería levar a
cabo a investigación forestal estratéxica de
longo prazo que non é factible que sexa des-
envolvida polo sector privado.

• Tamén se acordou que a investigación debe-
rá dar solucións ás necesidades do sector
forestal galego e transferir e facer unha
maior difusión dos resultados entre o seus
directos interesados •

O Centro de Investigación de
Lourizán recupera a súa
orientación forestal

Gabriel Toval Hernández
Director do Centro de
Investigacións Forestais de Lourizán

Gabriel Toval naceu en 1945 en Málaga. Estudou a carreira
de Enxeñeiro de Montes en Madrid e en 1974 chegou ao Cen-
tro de Investigacións Forestais de Lourizán onde traballou co-
mo investigador ata 1988, exercendo tamén o cargo de direc-
tor a partir de 1985, como sucesor de D. Fernando Molina,
ata 1988.

A partir 1989 ocupou o cargo de director do Centro de In-
vestigación e Tecnoloxía do Grupo Empresarial ENCE S.A. en
Pontevedra ata que en 2006 se pechou o Centro. En 2008 so-
licitou o reingreso na administración pública galega e no verán
de 2009 foi nomeado de novo director do CIF de Lourizán.

A súa carreira como investigador estivo dedicada funda-
mentalmente á mellora xenética, que na súa etapa en ENCE se
centrou en exclusiva no xénero Eucalyptus.

Gabriel Toval, primeiro pola dereita, guía a un grupo de socios da
AFG no outono de 2003 polo Centro de Investigación de ENCE.

O Monte_53_19-40  22/7/10  11:04  Página 33



34 o monte xullo 2010

Noticas breves

Os propietarios forestais vascos promoven dúas iniciativas
empresariais para superar a crise do sector a través dos novos
usos e o aproveitamento enerxético da madeira
Nun momento de crise xeral agravada polos ciclóns dos últimos anos, a aposta dos
propietarios forestais vascos concrétase en incrementar o valor da madeira, diversificar
o seu uso e aproveitar a oportunidade que representa a xeración de enerxía renovable
a partir de biomasa forestal.

A asemblea xeral da Asociación de Forestalistas de Biscaia que tivo lugar o 30 de maio
en Derio, acolleu a presentación de dous proxectos empresariais promovidos polos propie-
tarios forestais cos que buscan superar a grave crise que atravesa o sector a través dos no-
vos usos e o aproveitamento enerxético da madeira. Trátase, por un lado, da empresa de
servizos enerxéticos Biotermiak S.L., que instalará sistemas de calefacción a partir de es-
telas, e por outro, de Torrebaso S.L., unha planta de modificación térmica que consigue
novas aplicacións tecnolóxicas para a madeira obtida nos montes vascos.

Esta tecnoloxía consiste en quentar madeira nunha atmosfera inerte ata conseguir
unha variación na súa estrutura, sen intervención de produtos químicos. O produto resultante presenta maior resistencia aos fungos e in-
sectos e mellora a súa estabilidade en condicións climáticas variables. A madeira modificada termicamente incrementa notablemente a
súa durabilidade e estabilidade, abrindo un campo novo á madeira en usos exteriores ou zonas máis delicadas de interiores, como baños,
saunas, etc. Convértese así nunha alternativa ás escasas madeiras tropicais ou para materiais industriais como o aluminio e o PVC, coas
súas desvantaxes en termos medio ambientais. Deste modo, a modificación térmica é un exemplo prioritario dos silvicultores neste mo-
mento de crise: ofrecer produtos de alto valor engadido, que permiten novos usos á madeira local e poden abrir novos mercados aos de-
rivados dos montes do País Vasco.

A modificación térmica é un procedemento completamente novo a escala estatal, e neste momento atópase en fase de probas un-
ha cámara xa instalada en Orozko (Biscaia). As previsións apuntan a que as primeiras partidas de madeira modificada termicamente
poidan ser comercializadas nos vindeiros meses.

A Asociación de Forestalistas de Biscaia, que agrupa a un colectivo de 2.900 propietarios e máis de 38.000 hectáreas de super-
ficie forestal e está integrada na Confederación de Forestalistas do País Vasco, analizou na asemblea anual o deterioro do mercado da
madeira, debido á confluencia da crise económica e a catástrofes naturais como os ciclóns Klaus (xaneiro de 2009) e Xhyntia (febrei-
ro de 2010) e concluíron a necesidade dunha resposta institucional que contribúa a paliar os danos ocasionados (sobre todo polo
Xynthia) xa que están sendo soportados exclusivamente polos propietarios forestais. 

Gerardo / Juan
Tel.: 986 349 145

Móvil: 649 970 053 / 649 970 052
Salceda de Caselas | Pontevedra

LIMPIEZA DE MONTES
SUBSOLADO | RAREO | PODA

PLANTACIÓN FORESTAL

Desbroces
ROCHA

• Servicios forestales • Proyectos 

• Plantación • Servicios de tractor  

• Limpieza de fincas

Teléfono 986 633 788 _ Móvil 609 809 067

TABORDA _ TOMIÑO

Miguel González

DESBROCES 
CASELAS, S.L.

Cámara de modificación térmica.
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Modificación Consello Forestal

O 23 de marzo publicouse o Decreto 33/2010, do 11
de marzo, polo que se modifica o Decreto 306/2004,
do 2 de decembro, polo que se crea o Consello
Forestal de Galicia.

Lei do solo

O 31 de marzo publicouse a Lei 2/2010, do 25 de
marzo, de medidas urxentes de modificación da Lei
9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanísti-
ca e protección do medio rural de Galicia.
O 23 de abril publicouse unha corrección de erros a
esta lei.

Convocatoria novos parques eólicos

O 31 de marzo publicouse a Orde do 29 de marzo de
2010 para a asignación de 2.325 MW de potencia na
modalidade de novos parques eólicos en Galicia.
O 16 de abril publicouse unha corrección de erros a
esta orde.

Axudas incendios CMVMC

O 12 de abril publicouse a Orde do 7 de abril de 2010
pola que se establecen as bases reguladoras para a
concesión de subvencións para a prevención e defen-
sa contra os incendios forestais en comunidades de
montes veciñais en man común e se convocan para o
ano 2010.
Praga da pulguiña do carballo

O 14 de abril publicouse a Orde do 16 de maio de
2008 pola que se declara a existencia da praga da pul-
guiña do carballo (Altica quercetorum Foudr.) nalgun-
has zonas de Galicia.
O 20 de abril publicouse unha corrección de erros a
esta orde.

Árbores senlleiras

O 28 de abril publicouse a Orde do 23 de abril de
2010 pola que se establecen as bases reguladoras das
axudas para a conservación, protección e melloras das
árbores e formacións senlleiras de Galicia e se proce-
de á súa convocatoria para o ano 2010.

Autorización instalación parques eólicos

O 25 de maio publicouse a Resolución do 30 de abril
de 2010, da Dirección Xeral de Industria, Enerxía e
Minas, pola que se publica a relación de solicitudes de
outorgamento de autorización administrativa de insta-
lación de parques eólicos para promotores titulares de
plans eólicos empresariais.
O 4 de xuño publicouse unha corrección de erros a
esta resolución.

Época de perigo alto de incendios

O 3 de xuño publicouse a Orde do 28 de maio de
2010 pola que se determina a época de perigo alto
de incendios.

Primas mantemento 2010

O 9 de xuño publicouse a Resolución do 3 de xuño de
2010, da Dirección Xeral de Montes, pola que se dá
publicidade aos prazos de presentación de solicitude

de pagamento da prima de mantemento para o ano
2010, dos expedientes de axudas concedidas ao abei-
ro da Orde do 13 de maio de 2005 de fomento da
forestación de terras agrícolas, da Orde do 9 de maio
de 2007 de axudas para o fomento das frondosas
caducifolias, da Orde do 11 de xuño de 2007 de axu-
das para o fomento da primeira forestación de terras
non agrícolas, da Orde do 28 de xaneiro de 2008 de
axudas para o fomento da primeira forestación de
terras non agrícolas e da Orde do 30 de xaneiro de
2008 de axudas para o fomento das frondosas cadu-
cifolias.

Axudas espazos naturais

O 18 de xuño publicouse a Orde do 10 de xuño de
2010 pola que se establecen as bases reguladoras, así
como a súa convocatoria para os anos 2010-2011,
para a concesión de axudas en materia de conserva-
ción dos recursos naturais e o fomento de accións
para a poboación local para o desenvolvemento sus-
tentable dos espazos declarados como parques natu-
rais na Comunidade Autónoma de Galicia.

Rexistro Galego de Materiais de Base

O 25 de xuño publicouse a Resolución do 4 de xuño
de 2010, da Dirección Xeral de Montes, pola que se
dá publicidade á aprobación de unidades de admisión
e a súa inclusión no Rexistro Galego de Materiais de
Base para a Produción de Materiais Forestais de
Reprodución.

Anteproxectos de centrais de biomasa

O 28 de xuño publicouse a Resolución do 30 de abril
de 2010 pola que se aproba a relación de anteproxec-
tos de instalación de centrais de biomasa selecciona-
dos consonte a Orde do 14 de novembro de 2008 pola
que se determina o obxectivo de potencia máxima en
megavatios para tramitar no período 2008-2012 e se
abre o prazo para a presentación de solicitudes de
autorización de centrais de biomasa.

Épocas de caza 2010-2011

O 30 de xuño publicouse a Orde do 24 de xuño de
2010 pola que se determinan as épocas hábiles de
caza durante a tempada 2010-2011.

Axudas para a creación e mellora de empresas forestais

O 9 de xullo publicouse a Orde do 5 de xullo de 2010
pola que se establecen as bases e se convocan axu-
das para a creación e mellora de empresas de aprovei-
tamentos forestais.

Axudas para proxectos de enerxías renovables

O 14 de xullo publicouse a Resolución do 6 de xullo de
2010 pola que se establecen as bases reguladoras
para a concesión, en réxime de concorrencia compe-
titiva, das subvencións e axudas a proxectos de ener-
xías renovables correspondentes ao exercicio 2010,
cofinanciadas polo Feder no marco do programa
Feder-Galicia 2007-2013 e ao abeiro do convenio
subscrito entre o IDAE e o Inega o dia 18 de maio de
2010.

D
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Fusarium circinatum

O 19 de febreiro publicouse o Real Decreto 65/2010,
de 29 de xaneiro, polo que se modifica o Real Decreto
637/2006, de 26 de maio, polo que se establece o
programa nacional de erradicación e control do fungo
das coníferas Fusarium circinatum Niremberg et
O´Donnell.

Modificación Catálogo Nacional de materiais de base

especies forestais

O 16 de abril publicouse a Resolución de 9 de marzo
de 2010, da Dirección General de Recursos Agrícolas
y Ganaderos, pola que se publica a incorporación,
modificación e retirada do Catálogo Nacional de mate-
riais de base de diversas especies forestais para a pro-
dución dos materiais forestais de reprodución identifi-
cados, cualificados e seleccionados.

Actualización do Catálogo Nacional de materiais de

base

O 19 de maio publicouse a Resolución de 5 de maio
de 2010, da Dirección General de Recursos Agrícolas
y Ganaderos, pola que se publica a actualización do
Catálogo Nacional de materiais de base de diversas
especies forestais para a produción dos materiais
forestais de reprodución identificados, seleccionados,
cualificados e controlados.

Modificación Catálogo Nacional de materiais de base

de P. sylvestris

O 4 de xuño publicouse a Resolución de 24 de maio
de 2010, da Dirección General de Recursos Agrícolas
y Ganaderos, pola que se publica a ampliación do
Catálogo Nacional de materiais de base de Pinus
sylvestris L., para a produción de materiais forestais de
reprodución cualificados.

Programa de desenvolvemento rural sostible

O 11 de xuño publicouse o Real Decreto 752/2010,
de 4 de xuño, polo que se aproba o primeiro progra-
ma de desenvolvemento rural sostible para o período
2010-2014 en aplicación da Lei 45/2007, de 13 de
decembro, para o desenvolvemento sostible do
medio rural.

OUTROS
Subvención soutos de castiñeiro

O 27 de abril publicáronse no Boletín Oficial da
Provincia de Lugo as bases que regulan a concesión
dunha subvención en réxime de concorrencia compe-
titiva para a promoción e desenvolvemento sostible
dos soutos de castiñeiros e a comercialización da cas-
taña. Valorización ambiental, social e económica dos
recursos propios do medio rural.

B
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Novidades bibliográficas

Autor: Henri-Louis  Duhamel du Monceau
Edita: Sociedad Española de Ciencias
Forestales e Junta de Castilla y León
Ano: 2009

Facsímile da edición en castelán desta obra
impresa entre 1773 e 1774 titulada daquela
“Tratado del cuidado y aprovechamiento de
los montes y bosques”. É un texto sobre os
aproveitamentos de leñas e madeiras que
expón as prácticas habituais da época
recollidas na maioría das sucesivas
ordenanzas que se viñan dictando en
Francia. Ademais, contén múltiples
referencias a outras temáticas que hoxe
conforman conxuntos de coñecementos moi
definidos como son estudo da estación,
tecnoloxía da madeira, dendrometría e
inventario forestal, estudo da produción ou a
valoración de montes e aproveitamentos
forestais.

Del

aprovechamiento

de los montes.

Primeira e

segunda parte

Autores: Eva Buján García, Ana Mª García
Arrese, José Freire Maneiro, Francisco J.
Fernández de Ana Magán e Ascensión
Castro Batán
Edita: Dirección Xeral de Montes,
Consellería do Medio Rural
Ano: 2009

Esta publicación naceu ao abeiro dun
curso sobre as alternativas forestais dos
solos da parroquia de Campolongo do
concello de Negreira, organizado pola
Asociación de Veciños 3 de Maio de Santa
Cruz de Campolongo en colaboración coa
Oficina Agraria Comarcal de Negreira. O
libro foi elaborado a partir de investigacións
de campo realizadas por dúas
investigadoras do departamento de
Edafoloxía e Química Agrícola, da
Facultade de Bioloxía da Universidade de
Santiago. Nel recóllese información sobre a
evolución do uso forestal da parroquia
baseada na documentación que se
conserva na actualidade, o estudo dos
factores formadores do solo -tanto físicos
como bióticos- e a descrición das
principais características dos solos xunto
coa proposta de especies forestais
axeitadas aos principais hábitats que se
atopan na parroquia.

Estudo dos solos

da parroquia de

Campolongo

(Negreira, A

Coruña).

Alternativas para o

uso forestal

Edita: Grupo empresarial ENCE
Ano: 2009

Con este informe o Grupo ENCE pretende
achegar á sociedade a realidade do eucalipto
e os beneficios ambientais e industriais
derivados da súa xestión forestal sostible. O
contido desta publicación baséase na
recompilación de informes e estudos
independentes elaborados por técnicos de
distintos centros de investigación
presentados dunha forma didáctica e
resumida.

La gestión forestal

sostenible y el

eucalipto

Edita: Universidade de Vigo
Autores: Daniel J. Vega, Raquel Dopazo e
Luis Ortiz
Ano: 2010

Neste manual reúnese información
dalgunhas das especies máis prometedoras
para o seu aproveitamento con fins
enerxéticos no territorio español. No libro
trátanse, por unha parte, os cultivos de
biomasa leñosa susceptibles de ser
empregados para a produción de
electricidade e calor e, por outra parte, o
manexo dalgúns cultivos herbáceos
potencialmente utilizables para produción
de calor, electricidade e biocarburantes.

Manual de cultivos

energéticos

Autores: Ulises Diéguez-Aranda et alia.
Edita: Dirección Xeral de Montes,
Consellería do Medio Rural
Ano: 2009

Este libro é o resultado de quince anos de
investigacións dun grupo de profesores da
Escola Politécnica Superior de Lugo que
tiveron por obxecto determinar o crecemento
e a produción das principais especies
forestais de Galicia. O estudo comezou no
ano 1995 coa instalación e medición dunha
rede de parcelas experimentais permanentes
nas que se estimaron distintas variables
como son curvas de calidade de estación,
tarifas de cubicación con clasificación de
produtos ou ecuacións de biomasa. No ano
2002 creouse o grupo de investigación
“Unidade de Xestion Forestal Sostible” que
se encarga formalmente do mantemento e
seguimento da rede de parcelas iniciada en
1995.

Herramientas

selvícolas para la

gestión forestal

sostenible en

Galicia

Autor: Xavier Simón Fernández, María
Montero Muñoz, Fidel Castro Rodríguez e
Eduardo Giménez Fernández
Ano: 2010

Neste libro, patrocinado pola Universidade
de Vigo, analízase o grao de
desenvolvemento e implantación da enerxía
eólica, tanto en termos de potencia
concedida como do cumprimento dos
requisitos esixidos en cada unhas das
concesións autonómicas. Unha das
conclusións desta análise é que en Galicia
houbo un baixo grao de cumprimento dos
requisitos marcados pola Xunta de Galicia
por parte dos titulares dos plans eólicos
empresariais.

Os plans eólicos

empresariais no

sector eólico

galego. Unha

análise do seu

grao de

desenvolvemento
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Participación da AFG 
en actos de interese forestal

• Reunión AFG-Forestis relativa a proxectos de cooperación

sobre biomasa en Xinzo, Ponteareas. Asistiron Francisco
Dans, Daniel Rodríguez e Julio Ruiz (21 de xaneiro).

• Presentación do libro Estudo dos solos da parroquia de

Campolongo (Negreira, A Coruña) en Campolongo, Ne-
greira. Participou na presentación Francisco Fernández
de Ana (21 de xaneiro).

• Reunión coas comunidades de montes do sur de Pon-

tevedra socias da AFG en Xinzo, Ponteareas. Asistiron
Francisco Fernández de Ana, José Luis Campos, Sal-
vador Rodríguez, Jesús Rodríguez, Julio Ruiz, Daniel
Rodríguez, Xosé Covelo e Maripaz Boente (22 de xa-
neiro).

• Foro “Enerxías renovables e cambio climático” organiza-
do por El Correo Gallego en Santiago. Asistiu Francisco
Dans (28 de xaneiro).

• Presentación de simulador forestal de procesadora e au-

tocargador en Santiago. Asistiu Francisco Dans (29 de
xaneiro).

• Xornada de demostración de poda pneumática con ferra-
mentas Campagnola en Xinzo, Ponteareas. Participaron
José Luis Corral e Xosé Covelo (4 de febreiro).

• Entrevista con deputado do BNG sobre a lei de aprovei-
tamento eólico de Galicia en Santiago. Asistiron Francis-
co Fernández de Ana, José Luis Corral e Daniel Rodrí-
guez (4 de febreiro).

• Curso sobre silvicultura de frondosas en Toques. Imparti-
ron o curso Francisco Dans e Braulio Molina (8-12 de fe-
breiro).

• Reunión con representante do concello de Vilalba sobre
proxecto de caldeira de biomasa en Vilalba. Asistiron
Francisco Dans e Margarita López (9 de febreiro).

• Reunión USSE-Dirección Xeral de Montes en Santiago. Asis-
tiron Francisco Dans e Inazio Martínez (10 de febreiro).

• Reunión da Xunta Directiva de Mancomunidade Enerxil

en Xinzo, Ponteareas. Asistiron Julio Ruiz e Daniel Rodrí-
guez (22 de febreiro).

• Presentación de resultados da industria da madeira gale-

ga no ano 2009 en Santiago. Asistiu Cristina Verde (24
de febreiro).

• Reunión AFG-USC sobre proxecto de I+D cultivos enerxé-

ticos en Lugo. Asistiu Francisco Dans (2 de marzo).
• Entrevista co alcalde de Vilalba sobre promoción de bio-

masa en Vilalba. Asistiu Francisco Dans (9 de marzo).
• Reunión AFG-Agader sobre o IVE nas axudas a comuni-

dades de montes e incentivos certificación PEFC en
Santiago. Asistiron Francisco Dans e Daniel Rodríguez
(10 de marzo).

• Debate sobre o sector forestal organizado por El Progre-
so en Lugo. Participou Antonio Rigueiro (12 de marzo).

• Presentación do libro Herramientas selvícolas para la ges-

tión forestal sostenible en Galicia en Lugo. Asistiron An-
tonio Rigueiro e Margarita López Pena (15 de marzo).

• IV Reunión do Comité Executivo da Plataforma Tecnolóxi-

ca Forestal Galega (Devesa) en Lourizán, Pontevedra.
Asistiu Francisco Fernández de Ana (16 de marzo).

• Reunión do Comité Organizador de Galiforest 2010 en Si-
lleda. Asistiu Francisco Dans (16 de marzo).

• Reunión da Xunta de Goberno AFG en Santiago (18 de
marzo).

• Reunión da Xunta Directiva da Mancomunidade Enerxil

en Xinzo, Ponteareas. Asistiron Jesús Rodríguez, Fran-
cisco Dans, Julio Ruiz e Daniel Rodríguez (22 de marzo).

• Reunión con propietarios forestais en Ferrol. Asistiron Jo-
sé Luis Corral, Francisco Dans e Enrique García (24 de
marzo).

• Asemblea Xeral da Mancomunidade Enerxil en Xinzo,
Ponteareas. Asistiron Jesús Rodríguez, Julio Ruiz e Da-
niel Rodríguez (26 de marzo).

• Asemblea Xeral Ordinaria da Entidade Galega Solicitante

PEFC Galicia en Santiago. Asistiron Francisco Dans e
Braulio Molina (26 de marzo).

• 5ª Asemblea Xeral Extraordinaria da Asociación Galega Pro-

motora da Certificación Forestal PEFC en Santiago. Asisti-
ron Francisco Dans e Braulio Molina (26 de marzo).

• Entrega dos Premios “Cumbres del Suido” en Mondariz.
Asistiu José Luis Campos (27 de marzo).

• Reunión AFG-USC sobre proxecto de cooperación europeo

en Lugo. Asistiu Francisco Dans (6 de abril).
• Reunión AFG-Forestis relativa a proxecto de cooperación

europeo sobre biomasa en Vilanova de Cerveira, Portugal.
Asistiron Francisco Dans, José Vilariño, Julio Ruiz e Da-
niel Rodríguez (7 de abril).

• Reunión do Grupo de traballo PEFC-Galicia en Santiago.
Asistiron Braulio Molina e Catuxa Ferrol (7 de abril).

• Reunión co alcalde do Concello de Boiro en Boiro. Asisti-
ron Francisco Dans e Braulio Molina (8 de abril).

• Reunión AFG co director xeral de Montes en Santiago.
Asistiu Francisco Dans (8 de abril).

• Demostración de poda con maquinaria pneumática Cam-

pagnola nas Pontes. Participaron na demostración José
Luis Corral e Xosé Covelo (8 de abril).

• Reunión con representantes da USSE (vía telefónica).
Participou Francisco Dans (12 de abril).

• Reunión coa xefa do Servizo de Panificación da Dirección
Xeral de Montes en Santiago. Asistiu Francisco Dans (12
de abril).

• Xornada “As posibilidades de financiamento do I+D+i nos

Programas de Cooperación Territorial (Interreg)” en San-
tiago. Asistiu Francisco Dans (19 de abril).
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• Reunión con representante de Agroseguros relativa a se-

guros forestais en Santiago. Asistiron Juan Luis Ríos e
Francisco Dans (21 de abril).

• Reunión do grupo de traballo PEFC-Galicia en Santiago.
Asistiron Braulio Molina e Catuxa Ferro (21 de abril).

• Reunión con representante de Engabiomasa en Santiago.
Asistiu Francisco Dans e Daniel Rodríguez (22 de abril).

• Reunión con representantes da Deputación de Ponteve-

dra sobre proxecto Silvaplus en Pontevedra. Asistiu Fran-
cisco Dans (27 de abril).

• Reunión do grupo de traballo PEFC-Galicia en Santiago.
Asistiron: Braulio Molina e Catuxa Ferro (28 de abril).

• Presentación do curso Forestaula sobre biomasa en San-
tiago. Presentou o curso Pablo Almarcha de COSE (28
de abril).

• Visita a montes de socios da comarca de Lalín. Asistiron
Martín Souto e Francisco Dans (29 de abril).

• Reunión co director xeral de Montes en Santiago sobre
convenio de colaboración CMR-AFG. Asistiu Francisco
Dans (30 de abril).

• Foro do Correo Gallego “Patrimonio natural de Galicia:

conservación e uso sostible” en Santiago. Participou
Francisco Fernández de Ana (30 de abril).

• Reunión con representantes de Engabiomasa en Santia-
go. Asistiu Francisco Dans (10 de maio).

• V Reunión do Comité Executivo da Plataforma Tecnolóxi-

ca Forestal Galega-Devesa en Lourizán. Asistiu Francisco
Fernández de Ana (11 de maio).

• Reunión coas comunidades de montes de Pontevedra so-
bre análise das normativas lei de montes, lei do solo e lei
de prevención de incendios en Xinzo. Asistiron Francis-
co Fernández de Ana, José Luis Campos, Salvador Ro-
dríguez, Serafín González, Daniel Rodríguez, Rubén Pé-
rez e Maripaz Boente (14 de maio).

• Reunión do Grupo de traballo PEFC-Galicia en Santiago.
Asistiu Catuxa Ferro (19 de maio).

• Reunión con representantes de organizacións de propie-

tarios forestais para a proposta de vocais do Consello Fo-
restal de Galicia en Santiago. Asistiu Catuxa Ferro en re-
presentación do presidente da AFG (20 de maio).

• Reunión co director xeral de Montes para a análise da
proposta de decreto de sociedades forestais en Santia-
go. Asistiu Francisco Dans (21 de maio).

• Reunión co director xeral de Montes sobre a posición da
AFG ante proposta de modificación do réxime fiscal dos
montes veciñais en Santiago. Asistiu Francisco Dans (24
de maio).

• Reunión co alcalde de Ponteareas para a preparación do
proxecto de cooperación europeo Silvaplus en Ponteareas.
Asistiron José Luis Campos e Francisco Dans (25 de maio).

• Reunión coa alcaldesa de Tomiño para a preparación do
proxecto de cooperación europeo Silvaplus en Tomiño.
Asistiu Francisco Dans (25 de maio).

• Reunión co director xeral de Montes para a análise da
proposta de modificación do réxime fiscal dos montes

veciñais e o futuro da asociación PEFC-Galicia en San-
tiago. Asistiu Francisco Dans (26 de maio).

• Reunión da Xunta de Goberno AFG en Santiago (28 de
maio).

• Reunión co director xeral de Montes sobre análise da pro-
posta de modificación do réxime fiscal dos montes veci-
ñais e futuro da asociación PEFC-Galicia en Santiago.
Asistiu Francisco Dans (28 de maio).

• Reunión do Consello de Administración de Engabiomasa

en Santiago. Asistiu Francisco Dans (31 de maio).
• Reunión do grupo de traballo PEFC Galicia en Santiago.

Asistiu Catuxa Ferro (2 de xuño).
• Reunión con deputado do PSOE sobre a proposta de re-

forma da fiscalidade das comunidades de montes veci-
ñais en man común en Santiago. Asistiron Martín Souto
e Daniel Rodríguez (4 de xuño).

• Reunión do Consello Forestal de Galicia en Santiago.
Asistiu Francisco Dans (7 de xuño).

• Reunión do Consello Forestal de Galicia en Santiago.
Asistiu Francisco Fernández de Ana (9 de xuño).

• Reunión do grupo de traballo PEFC Galicia en Santiago.
Asistiu Catuxa Ferro (15 de xuño).

• Asemblea da Plataforma Tecnolóxica Forestal de Galicia-

Devesa en Lourizán. Asistiu Francisco Fernández de Ana
(16 de xuño).

• Reunión con deputados do PSOE sobre a proposta de re-
forma da fiscalidade das comunidades de montes veci-
ñais en man común en Ponteareas. Asistiron José Luis
Campos e Daniel Rodríguez (17 de xuño).

• XXIV Asemblea Xeral Ordinaria da AFG en Vilalba (19 de
xuño).

• I Congreso ibérico de biocombustibles sólidos en Ponte-
vedra. Presentou relatorio Francisco Dans (22 de xuño).

• Reunión da Xunta Directiva da Asociación Costa Noroeste

en Ferrol. Asistiron Enrique García e Manuel Varela (22
de xuño).

• Xornada técnica “O sector forestal en Galicia” organizada
pola Plataforma Tecnolóxica Forestal Galega-Devesa na
Feira Galiforest en Boqueixón. Presentaron relatorios An-
tonio Rigueiro e Francisco Dans (24 de xuño).

• Xornada técnica de “Divulgación da certificación PEFC

Galicia” na Feira Galiforest en Boqueixón. Presentaron
relatorio Braulio Molina e Catuxa Ferro (25 de xuño).

• Asemblea Xeral do PEFC Galicia en Boqueixón. Asistiu
Braulio Molina (25 de xuño).

• Reunión con deputado do PSOE sobre biomasa en Pon-
teareas. Asistiu Daniel Rodríguez (25 de xuño).

• Reunión con deputados do BNG sobre a proposta de re-
forma da fiscalidade das CMVMC en Ponteareas. Asisti-
ron José Luis Campos e Daniel Rodríguez (25 de xuño).

• Mesa de expertos para debater sobre o Plan director do

Centro de Lourizán en Santiago. Asistiu Francisco Dans
(28 de xuño).

• Reunión do Consello de Administración de Selga en San-
tiago (29 de xuño).

Participación da AFG en actos de interese forestal
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• Reunión da Xunta Xeral de Selga en Santiago (29 de xuño).
• Presentación a grupos políticos da planta de biomasa en

Ponteareas organizado por Engabiomasa. Asistiron José
Luis Campos e Francisco Dans (1 de xullo).

• Xornada de presentación da figura societaria SOFOR en
Santiago. Asistiron Martín Souto, Julio Martín, Francisco

Dans, Francisco Barreiro, José Freire, Juan R. Galláste-
gui e Santiago Coucheiro (5 de xullo).

• Asemblea Xeral do GDR Asociación Costa Noroeste en Fe-
rrol. Asistiron Enrique García e Manuel Varela (7 de xullo).

• Reunión da Mesa da Madeira en Santiago. Asistiu Fran-
cisco Dans (12 de xullo).

Participación da AFG en actos de interese forestal

7, 8 e 9 de setembro de 2010. Lugo
Congreso Internacional ForestSAT 2010
Organiza: Escola Politécnica Superior da Universidade de
Santiago de Compostela
Máis información: Tel.: 982 252 231 ext.: 23259, Fax: 982 285
926, forestsat2010@usc.es e http://forestsat2010.usc.es

6. 7, 8 e 9 de outubro de 2010. Santiago de Compostela
Xornadas internacionais Investigación e xestión
para a protección do solo e restauración dos eco-
sistemas afectados por incendios forestais-
Fuegored
Organiza: Instituto de Investigacións Agrobiolóxicas de Galicia
(CSIC)
Máis información: Tel.: 981 500 958, Fax: 981 592 504,
mdiazr@iiag.csic.es e www.iiag.csic.es/fuegored

21e 22 de outubro de 2010. La Nucía, Alicante
III Simposio nacional sobre incendios forestais
Organiza: Simposio Nacional sobre Incendios Forestales
Máis información: Tel.: 628 946 916, Fax: 966 897 318,
info@sinif.es e www.sinif.es

27, 28 e 29 de outubro de 2010. Valladolid
Expobioenergía, Feria Internacional de Bioenergía
Organiza: Avebiom e Cesefor
Máis información: Tel. 975 239 670, Fax. 975 239 677,
tania.duro@expobioenergia.com e www.expobioenergia.com

18, 19, 20 e 21 de novembro de 2010. El Bierzo, León
Biocastanea
Organiza: Mesa del Castaño del Bierzo
Máis información: Tel.: 618 561 809, Fax: 987 296 125,
info@castanea.es e www.castanea.es

Cursos, congresos, seminarios e feiras forestais
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Xosé Covelo Míguez
Xerente da unidade de comercialización de madeira de Selga

NA ACTUALIDADE están aparecendo indicios de
recuperación da crise no sector madeireiro. Despois
de que case a totalidade da madeira do Klaus fose
extraída, que bastantes serradoiros pechasen e do
duro golpe ó mercado do ano 2009, estase observan-
do unha lixeira melloría nos prezos da madeira. 

Madeira de eucalipto. Nos últimos meses estase
producindo unha subida do prezo do eucalipto
para trituración debido á subida xeral do prezo da
pasta nos mercados internacionais e, a escala gale-
ga, pola forte competencia das pasteiras foráneas e
pola forte actividade exportadora. 

Así, o mercado galego do eucalipto para pasta
tivo no segundo trimestre do 2010 unha substancial
melloría, acadando prezos medios próximos ós do
ano 2008, tal como se pode observar na gráfica 1.

Como se observa na gráfica 2, a madeira de
piñeiro para serra tivo unha caída moi pronunciada
durante todo o ano 2009, acadándose prezos de
mínimos históricos. A crise xeral foi a grande res-
ponsable, aínda que contribuíu de forma moi
importante a case nula diversificación e capacida-
de de resposta da industria da serra galega. No
referente ó piñeiro, a madeira en rolo atópase cuns
prezos estabilizados dentro de mínimos históricos. 

En canto ao puntal de piñeiro, a recuperación
está sendo bastante rápida, acadándose xa prezos

de antes de empezar a crise. Constatamos que
existen diferenzas considerables de prezos entre o
sur de Galicia e o resto da Comunidade debido á
maior competencia pola compra de madeira de
puntal de piñeiro para fabricación de pasta en
Portugal.

Posibilidades do mercado da madeira de frondo-
sas. No ano 2009, a AFG realizou un estudo de
prezos da madeira de nogueira e cerdeira en
Europa. As madeiras importadas están cubrindo o
mercado para chapa e serra para mobiliario base-
ándose na homoxeneidade en calidade e dimen-
sións, xa que dan lugar a menos mermas nos pro-
cesos produtivos e pola súa facilidade de comercia-
lización e pedido.

Entre as especies actualmente cultivadas en
Galicia que producen toradas de calidade e as
especies importadas que as substitúen, constatá-
ronse diferenzas nos prezos de ata 1.000 €/m3.
Constatouse tamén que o mercado galego de fron-
dosas está pouco desenvolvido, sendo o principal
destino da madeira as leñas ou a serra de baixa cali-
dade. A demanda das industrias galegas de madei-
ras de frondosas podería estar cuberta con produ-
ción propia, reducindo así as importacións doutras
madeiras se se acadan os seguintes obxectivos: 

• Cantidade suficiente de produto.
• Calidade, homoxeneidade e estandarización

do produto.
• Subministro estable e continuado.

Perspectivas
do mercado
da madeira
en Galicia
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Recomendacións, prezos e expectativas. En xeral
recomendamos que ante calquera xestión de venda
de madeira, os socios se asesoren con Selga de cal é
o mellor procedemento de venda, resolvan calquera
dúbida previamente e coñezan o que van vender. No
caso de venda a risco e ventura é moi recomendable
facer unha valoración previa da madeira para así
saber o que se está vendendo. A venda dun lote a
tanto alzado deixa normalmente ó propietario fores-
tal indefenso ante o comprador, sendo este último
realmente o que lle adxudica o valor á madeira. No
caso de venda por tonelada a propiedade debería
pedir sempre os billetes de báscula dos camións que
levan a madeira e cruzalos coas datas e número de
camións que saíron do seu monte.

Selga traballa na actualidade con diferentes con-
sumidores de madeira, cos que estableceu acordos
que permiten conseguir prezos preferentes para as
vendas de madeira aos socios da AFG. Para o euca-
lipto para pasta de papel en cargadoiro, os rangos

Gráfica 1. Prezos de venda da madeira de eucalipto (€/m3 con casca
en cargadoiro para pasta)
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Táboa 1. Prezos da madeira en rolo de frondosas producidas en Galicia (ano 2009)

Especie
Destino industrial (€/m3)

Serra I Serra II Chapa

Nogueira país (Juglans regia) 300-400 115-190 600-1.000 

Nogueira negra local (Juglans nigra) 300-400 115-190 600-1.000 

Cerdeira país (Prunus avium) 200-300 100-140 400-500 

Táboa 2. Prezos da madeira en rolo de frondosas importadas (ano 2009)

Especie
Destino industrial (€/m3)

Serra I Serra II Chapa

Nogueira americana (Juglans nigra) 700 - 1.020-1.620 

Cerdeira americana (Prunus serotina) 700 600 870-1.620

cos que traballamos son de 36-37 €/t con casca no
centro e sur de Galicia e de 38-40 €/t con casca no
norte de Galicia. No caso de madeira para serra ou
desenrolo de eucalipto podemos falar de 42 a 45
€/t. No caso do puntal de piñeiro en cargadoiro, os
prezos móvense entre os 28 e os 33 €/ •

Gráfica 2. Prezos de venda de madeira de piñeiro >30 cm (€/m3 con
casca en cargadoiro)
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Gráfica 3. Prezos de venda de madeira de piñeiro para trituración
(€/m3 con casca en cargadoiro)
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Precios orientativos de la

madera gallega

junio 2010

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 26-32 €/m3 c/c

ø 20 a 29 cm 31-33 €/m3 c/c

ø superior a 30 cm 33-46 €/m3 c/c

EUCALIPTO

ø superior a 35 cm 38-43 €/m3 c/c

CASTAÑO

Sierra (según usos) 85-185 €/m3 c/c

Chapa -

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 34-40 €/m3 c/c

ø 20 a 29 cm 40-42 €/m3 c/c

ø superior a 30 cm 42-52 €/m3 c/c

EUCALIPTO

ø superior a 35 cm 46-53 €/m3 c/c

ROBLE

Sierra (según usos) 50-95 €/m3 c/c

Leña 36-42 €/m3 c/c

PRECIOS EN CARGADERO DE CAMIÓN (€/m3)

MADERA DE SIERRA

PINO GALLEGO y PINO RADIATA

Precios de la madera de cualquier calidad, incluyendo raberones,
piezas torcidas o secas, ramas, etc.

Destino tablero 24-33 €/m3 c/c

EUCALIPTO

Destino pasta para papel 42-46 €/m3 c/c
43-53 €/m3 s/c

Destino tablero (> 8 cm) 29-35 €/m3 c/c

Destino tablero (< 8 cm) 18-20 €/m3 c/c

PINO GALLEGO y PINO RADIATA

Precios de la madera de cualquier calidad, incluyendo raberones,
piezas torcidas o secas, ramas, etc.

Destino tablero 34-41 €/m3 c/c

EUCALIPTO

Destino pasta para papel 49-55 €/m3 c/c
54-62 €/m3 s/c

Destino tablero (> 8 cm) 38-44 €/m3 c/c

Destino tablero (< 8 cm) 26-28 €/m3 c/c

MADERA PARA ASTILLAR

PRECIOS EN PARQUE DE FÁBRICA (€/m3)

PRECIOS EN CARGADERO DE CAMIÓN (€/m3) PRECIOS EN PARQUE DE FÁBRICA (€/m3)

PRECIOS EN CARGADERO DE CAMIÓN (€/m3) PRECIOS EN PARQUE DE FÁBRICA (€/m3)

PINO GALLEGO

Precios de la rolla limpia de nudos, derecha, sin azular y con diámetros
en punta delgada >35 cm para desenrollo y >55 cm para chapa plana

Desenrollo 68 €/m3 c/c

Chapa plana 110 €/m3 c/c

EUCALIPTO

Desenrollo 44 €/m3 c/c

Chapa plana 71 €/m3 c/c

PINO GALLEGO

Precios de la rolla limpia de nudos, derecha, sin azular y con diámetros
en punta delgada >35 cm para desenrollo y >55 cm para chapa plana

Desenrollo 77 €/m3 c/c

Chapa plana 120 €/m3 c/c

EUCALIPTO

Desenrollo 54 €/m3 c/c

Chapa plana 81 €/m3 c/c

MADERA DE DESENROLLO O CHAPA

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

ø diámetro c/c con corteza s/c sin corteza
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