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

PRECIOS EN PARQUE DE FÁBRICA
€/m3

1
MADERA DE SIERRA
PINO GALLEGO Y PINO RADIATA

PINO GALLEGO Y PINO RADIATA

Precios de la rolla según calidad y diámetro en punta delgada.
Calidad normal: rolla derecha, verde, sin azular
ø 14 a 19 cm
34 €/m3 c/c
ø 20 a 29 cm
47 €/m3 c/c
ø superior a 30 cm
55 €/m3 c/c

Precios de la rolla según calidad y diámetro en punta delgada.
Calidad normal: rolla derecha, verde, sin azular
ø 14 a 19 cm
42 €/m3 c/c
ø 20 a 29 cm
54 €/m3 c/c
ø superior a 30 cm
63 €/m3 c/c

EUCALIPTO

EUCALIPTO
45 €/m3 c/c

ø superior a 35 cm

85-185 €/m3 c/c

Sierra (según usos)
Leña

ø superior a 35 cm

CASTAÑO
Sierra (según usos)

55 €/m3 c/c

ROBLE
50-95 €/m3 c/c
36-39 €/m3 c/c

2
MADERA PARA ASTILLAR
PINO GALLEGO Y PINO RADIATA

PINO GALLEGO Y PINO RADIATA

Precios de la madera de cualquier calidad, incluyendo raberones,
piezas torcidas o secas, ramas, etc. No se suele fijar diámetro mínimo.
Destino tablero
25-30 €/m3 c/c

Precios de la madera de cualquier calidad, incluyendo raberones,
piezas torcidas o secas, ramas, etc. No se suele fijar diámetro mínimo.
Destino tablero
34-39 €/m3 c/c

EUCALIPTO

EUCALIPTO
42-46 €/m3 c/c
53-57 €/m3 s/c
28 €/m3 c/c
22 €/m3 c/c

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

51-53 €/m3 c/c
62-66 €/m3 s/c
37 €/m3 c/c

Destino pasta para papel
Destino tablero

3
MADERA DE DESENROLLO O CHAPA
PINO GALLEGO

PINO GALLEGO

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

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

EUCALIPTO
Desenrollo
Chapa plana
ø diámetro

c/c con corteza

47 €/m3 c/c
77 €/m3 c/c

EUCALIPTO
Desenrollo
Chapa plana

57 €/m3 c/c
87 €/m3 c/c

s/c sin corteza

Estos precios tienen un fin exclusivamente orientativo para el productor de madera y han sido proporcionados por selvicultores e industrias de la madera de las cuatro provincias gallegas. Los márgenes de precios que se indican obedecen al
precio mínimo y máximo de cada producto que ha sido facilitado. Desde aquí nuestro agradecimiento a todas las personas y las empresas que han colaborado.
(En la utilización de estos datos se ruega mencionar la fuente de información)
Para mayor información pueden dirigirse a las oficinas de la AFG
marzo 2008 |
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editorial

Edita
Asociación Forestal de Galicia

A revista O Monte
e o cambio climático
Francisco J. Fernández de Ana Magán
Presidente

D

esde hai tempo vimos matinando como aguilloar o papel que deben
desempeñar as asociacións forestais en Galicia e no resto da UE ante o
reto do cambio climático. A nosa preocupación céntrase no xeito de como a sociedade urbana e mesmo parte da rural miran o monte sen entender a
importante aportación en produtos directos e indirectos que poden contribuír a
minorar ese cambio.
É ben sabido que as forestas están indo a menos en todo o mundo; pero a nosa
sociedade láiase de xeito hipócrita do que acontece nas forestas tropicais, esquecendo que unha foresta galega ou europea en xeral pode aportar equivalentes
valores ambientais.
Dun xeito semellante os nosos gobernos miran o monte como o espazo onde se poden satisfacer a maior parte dos anceios por dispor de terra para calquera proxecto urbanístico, industrial ou gandeiro, sen pararse a avaliar prudentemente as perdas ambientais e produtivas que ese espazo de monte produce; cando os incendios acadan
dimensións perigosas entón falan de medidas de control que impoñer ao silvicultor.
A escala da Unión Europea esa desidia é aínda peor; a USSE (Unión de Silvicultores
do Sur de Europa), na que a AFG preside a Asemblea que representa a máis de 2,5
millóns de propietarios privados, que posúen o 10% da superficie forestal da UE,
con máis de 40 millóns de metros cúbicos de madeira que dan lugar a 331.000
postos de traballo e unhas aportacións medioambientais de moita importancia, está a loitar na defensa do monte na Unión Europea para acadar medios e solucións
aos problemas que temos na actualidade e que poden aumentar de cumprirse os
pronósticos do cambio climático.
Ante esta panorámica os silvicultores galegos temos unha importante tarefa de
información e defensa do monte ante a sociedade e os gobernantes, que na maior
parte dos casos chegan a tomar importantes decisións sen coñecer o medio onde
se teñen que realizar.
Dada a pouca presenza das problemáticas forestais na prensa española, a nosa revista O Monte ten que ser unha das canles de comunicación que nos manteña unidos
aos socios da AFG na loita pola mellora dos nosos montes a través da información.
Editar unha revista como O Monte é un traballo que require tempo, saber, imaxinación e cartos; de todo isto sempre andamos escasos, aínda así contando co excelente traballo desenvolvido polo equipo de redacción tiramos do prelo unha magnífica revista no ámbito forestal galego onde tratamos moitos temas importantes
con moita seriedade e grande fondura que serven de guieiro a moitos silvicultores.
A revista quere ser o lugar onde se conten os atrancos e os beneficios nas nosas relacións coa administración, coas empresas da madeira e as eólicas, coas empresas de
aproveitamento das canteiras ou da biomasa forestal co fin de que estas importantes experiencias pasen duns aos outros e melloremos a xestión dos nosos montes.
Os nosos montes gardan grandes riquezas arqueolóxicas, lugares de interese natural, fermosas vistas panorámicas, festas e xuntanzas tradicionais e mesmo historias
que forman parte da nosa tradición.
Pero o noso máis importante papel pode que resida en axudar a moderar este posible cambio climático que nos vaticinan. Aínda que o desastre non sexa tan certo
como algúns o venden, estamos ante a verdade de que o mundo nunca tivo tanta
xente nin tanta contaminación como arestora, e niso os montes teñen un papel moi
importante que desempeñar moderando o clima, absorbendo carbono, aportando
auga limpa e osíxeno para unha mellor vida dos cidadáns deste planeta.
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proxectos

Custos e prezos da
biomasa forestal primaria
(BFP) para enerxía
Entre maio de 2004 a xuño de 2007 a Asociación Forestal de Galicia coordinou o proxecto Enersilva, Promoción da biomasa forestal con fins enerxéticos no suroeste de Europa. O proxecto reuniu a organizacións privadas de propietarios forestais e a entidades públicas ligadas á produción
forestal e ao desenvolvemento de enerxías renovables de seis rexións –Aquitania, Galicia, Cataluña, País Vasco, Norte e Centro de Portugal–, de tres países do sur de Europa: Francia, España e
Portugal. No marco deste proxecto, no suroeste de Europa e, en particular, nas seis rexións participantes no Enersilva, xerouse unha intensa actividade de estudo e análise sobre as posibilidades de aproveitamento enerxético da biomasa forestal.
O pasado mes de decembro realizouse a publicación final do proxecto Enersilva, que pretende
dar a coñecer o traballo realizado no marco de devandito proxecto, así como as potencialidades
e os condicionantes ao uso da biomasa forestal con fins enerxéticos existentes nas rexións implicadas no proxecto. A continuación faise unha exposición dun dos temas de gran interese dentro dos abordados na publicación: custos e prezos da biomasa forestal primaria.

Custos e prezos da biomasa
forestal primaria
A BFP é un produto máis do
monte, aínda que de momento non teña, excepto as leñas,
un mercado propio, e polo
tanto debe tamén ser valorada
e pagada ao propietario como
os demais produtos forestais.
A valorización da BFP permitirá a creación dun mercado e a
asignación dun prezo de
venda que espertará o interese
do propietario polo seu aproveitamento. Así conseguirase a
mobilización deste recurso. O
circuíto da BFP comprende
unha serie de actividades que
van desde a produción da biomasa no monte, ata a recepción na central de transformación enerxética. Co fin de analizar o seu comportamento

económico, os expertos do
Enersilva dividiron o circuíto
en dúas fases: xeración da biomasa e aproveitamento da
biomasa. Cada unha destas
fases ten unha serie de custos
asociados que se describen a
continuación.
Custo de xeración de BFP
É o custo de produción da materia prima, BFP, nun determinado sistema forestal. Inclúe
os gastos asociados á produción de BFP soportados polo
propietario forestal ata o momento da extracción da biomasa: plantación inicial do arborado, as rexeneracións periódicas da masa forestal, os
coidados de mantemento, as
cortas sucesivas, o despezamento necesario previo á re-

collida e os gastos de xestión.
Non se inclúe o custo dos procesos posteriores de recollida
e traslado da BFP ao centro de
consumo.
O custo de xeración da BFP,
ademais de cubrir os gastos
ordinarios que ten o propietario do monte para producila,
debe considerar un beneficio
empresarial como calquera
actividade económica. No caso de que as plantas transformadoras de enerxía tivesen
que producir a materia prima
(BFP), estarían obrigadas a adquirir ou arrendar os terreos, e
igualmente, terían que efectuar os investimentos e os coidados necesarios para lograr
unha produción sostible do
recurso. No proxecto Enersilva
deseñouse un método de esti-
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mación do custo de xeración
de BFP. Para a súa avaliación
contempláronse os principais
modelos de silvicultura que se
practican actualmente nos
bosques cultivados das rexións participantes, é dicir,
montes nos que a madeira é o
principal obxectivo de produción forestal. Con todo, a metodoloxía empregada pode ser
aplicada tanto para producións mixtas, madeira e BFP,
como para cultivos forestais
enerxéticos, practicamente inexistentes na actualidade.
a) Criterios metodolóxicos utilizados no cálculo do custo de
xeración
Nos montes de produción mixta madeira/BFP faise difícil a
separación dos custos entre as
diferentes producións -madeira
de chapa, de serra, para pasta
de papel, biomasa forestal, etc.que se poden obter do monte.
No Enersilva, optouse por un
criterio que tende a minimizar
os custos atribuídos á BFP en
detrimento dos atribuídos aos
custos de produción de madeira, co propósito de que os pre-
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zos de venda da biomasa resultantes sexan prudentes e non
dificulten a viabilidade dos incipientes proxectos de aproveitamento enerxético da BFP nas
rexións do proxecto Enersilva.
Os custos dos coidados silvícolas necesarios para a produción
de madeira destinada ao aserrado, taboleiro, pasta para papel, así como os derivados das
cortas desta madeira, non se
imputan aos custos de xeración
de BFP. Nos montes que poidan
ser destinados a uso exclusivamente enerxético aplicaríanse
os gastos silvícolas na súa totalidade á BFP. É o caso dos cultivos enerxéticos e dos montes
de leñas e montes de matogueira que se dediquen principalmente a fins enerxéticos.
b) Factores que inciden nos
custos de xeración
❚ O comportamento da especie ou das especies existentes na masa forestal obxecto
de estudo. Os custos redúcense canto máis produtiva
sexa a especie e máis sinxela
sexa a rexeneración da masa
forestal.

❚ A pendente do terreo e a accesibilidade para a realización dos traballos de silvicultura ten gran importancia
nos custos de xeración resultantes.
❚ A función principal da masa
forestal, o destino industrial
da madeira e a proporción
de materia leñosa destinada
a uso enerxético.
❚ A intensidade e frecuencia
de traballos silvícolas practicados na masa forestal. A silvicultura intensiva empregada con frecuencia no sur de
Europa carrexa maiores custos de xeración fronte a outros modelos.
❚ A duración do ciclo produtivo ou quenda. A máis duración menos produtividade e
maiores custos.
❚ A produtividade natural do
terreo. A máis produtividade
requírese menos intensidade silvícola e pode acurtarse
o ciclo produtivo, reducindo
os custos de xeración.
❚ O tamaño da propiedade ou
das unidades de xestión (a
maior tamaño, menores
custos).
❚ As diferencias dos prezos
dunhas rexións a outras, en
particular os salarios dos
traballadores forestais.
c) Custos de xeración obtidos
Tendo en conta as particularidades forestais das rexións
obxecto de estudo, as quendas
ou ciclos produtivos de corta e
a posibilidade de produción de
madeira dos bosques, móstrase a continuación unha táboa
resumo que indica os rangos
de custos de xeración de BFP
obtidos para montes de produción mixta madeira-biomasa:
Custo de aproveitamento e
transporte de BFP
É o custo das operacións de
recollida, tratamento e traslado
da BFP ao centro de consumo
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Custos de xeración de BFP nos bosques do suroeste de Europa

Superficie media de aproveitamento de BFP (ha)
Ciclo produtivo dos montes (anos)
Posibilidade de produción de madeira
(m3/ha/ano)
Custo de xeración BFP €/35% hum. b. s.

País Vasco

Cataluña

Norte e Centro
de Portugal

proxectos

Galicia

Aquitania

1

2

15

1

5

15-60

15-70

15-70

15-45

20-80

7-23

5-22

4-20

9-23

4-20

12-26

15-27

15-25

12-22

18-30

Fonte: Proxecto Enersilva, 2007.

ou á planta de aproveitamento
enerxético. Para a determinación deste custo pártese da
situación na que se valoraron
os custos de xeración no apartado anterior –biomasa cortada
e estendida no chan do monte
en disposición para iniciarse a
saca manual, mecanizada ou
mixta– e conclúese coa recepción en planta da BFP estelada.
Igual ca no caso da valoración
dos custos de xeración, aplícase
unha marxe comercial para
cubrir os gastos xerais e o beneficio das empresas de aproveitamento e loxística.
O custo de aproveitamento
calculouse para os principais
métodos de traballo empregados ou con posibilidades de
aplicación nas rexións de estudo e segundo os prezos habituais de contratación de empresas de servizos.
a) Criterios metodolóxicos utilizados no cálculo do custo de
aproveitamento
❚ Os custos analizáronse en
montes nos que se poida
practicar unha silvicultura
de produción mixta madeira-BFP, por ser a madeira o
principal recurso aproveitable na actualidade nas rexións de estudo, coa finalidade de producir estela a
partir de BFP.
❚ O custo de aproveitamento e
transporte calcúlase a partir
dos datos rexionais dispoñibles e considerando as técnicas de colleita apropiadas

a cada rexión. Os prezos básicos dos traballos considéranse referidos ao ano 2007.
❚ A biomasa atópase disposta
no chan do monte en condicións de ser cultivada de forma mecanizada ou semimecanizada. Considérase que
tivo un presecado natural en
monte ata rebaixar a humidade ao 30-45% en base seca.
❚ Despréciase o custo de almacenamento ou ocupación
do terreo pola biomasa en
cargadoiro de monte ou en
parque.
❚ Os custos de manipulación,
de tratamento (estelado,
empacado ou densificado) e
de loxística increméntanse
nun 15% para cubrir os gastos xerais e o beneficio das
empresas de servizos que realizan estes traballos.
❚ Os custos de aproveitamento e de transporte refírense
en todos os casos a toneladas ao 35% de humidade en
base seca.
❚ A distancia de transporte
desde o cargadoiro de camión a planta considérase
de 30 km.
b) Factores que inciden nos
custos de aproveitamento
As condicións de saca da BFP
son moi variables en función da
superficie de saca, a cantidade
de recurso aproveitada, a pendente do terreo, a presencia de
obstáculos no terreo como arborado, desniveis ou afloramentos rochosos, a densidade

das vías de saca e a densidade
de camiños forestais accesibles
a camións. Considéranse as situacións de dificultade mediabaixa para o cálculo dos custos.
c) Custos de aproveitamento e
de transporte obtidos
Combinando a orixe silvícola da BFP, as posibilidades de
mecanización dos montes, así
como os distintos sistemas de
aproveitamento, nos estudos
realizados no marco do proxecto Enersilva, identificouse
un elevado número de casos
reais de manexo de BFP con
custos diferentes. De entre
eles, seleccionáronse os máis
comúns ou os que presentan
máis posibilidades de implantación nos montes do suroeste
de Europa. Na táboa seguinte
indícanse os rangos de custos
obtidos. Á vista destes resultados obsérvase unha ampla va-
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Custos de aproveitamento e transporte (€/T 35% hum. b. s.)
Galicia

País Vasco

Cataluña

Norte e Centro
de Portugal

Aquitania

BFP de silvicultura (rareos e podas) con saca
semimecanizada

74-85

SD

79-95

SD

SD

BFP de silvicultura (rareos e podas) con saca
mecanizada

48-55

60-70

SD

SD

50-55

BFP de cortas intermedias (rareos)
ou entrecollas con saca semimecanizada

54-72

SD

SD

SD

SD

BFP de cortas intermedias (rareos)
ou entrecollas con saca semimecanizada

41-46

42-62

SD

29-54

65-70

SD= Sen datos.
Fonte: Proxecto Enersilva, 2007.

riación dos custos de aproveitamento e transporte para os
montes de produción principal
de madeira. A variación depende principalmente do método
de explotación, características
do monte e da situación da
BFP, aínda que tamén varía
dunhas rexións a outras segundo os custos da man de obra.
Os custos de aproveitamento e
transporte oscilan entre 29 e 95
€/t 35% hum., sen considerar
os custos de xeración do silvicultor. Na medida en que se
mellore a tecnoloxía dos aproveitamentos de BFP e se introduza maquinaria de alto rendemento, estes custos reduciranse
e en xeral tenderán a valores
máis baixos dos obtidos.
Prezos da biomasa forestal
primaria no sur de Europa
A suma dos custos de xeración
nos que incorre o propietario
de montes e dos custos de
extracción do monte e loxística
posteriores, permite obter o
custo final da biomasa forestal

estelada no lugar de consumo
ou no parque de almacenamento da planta de biomasa.
Os custos totais no centro de
consumo de BFP estelada obtidos no proxecto Enersilva varían
entre 41 e 122 €/t 35% hum. b.
s., dependendo da dificultade
de aproveitamento da BFP no
monte e das diferencias de prezos dos traballos dunhas rexións a outras. Estes prezos poderán reducirse na medida en
que se intensifiquen os aproveitamentos de BFP, os produtores
se organicen para garantir o
abastecemento, se adapte a silvicultura dos montes cultivados aos novos aproveitamentos, as empresas adopten as
tecnoloxías máis adecuadas para a actividade, melloren as infraestruturas forestais e se optimice a loxística do transporte.
Os intervalos de custos de BFP
colocada no centro de consumo obtidos por rexións son os
que se mostran na táboa.
En función dos prezos da BFP
estelada que poidan pagar os

Prezos orientativos da BFP no centro de consumo (€/t 35% hum. b. s.)
Concepto
Prezos en planta
de BFP (estela)

España

|marzo 2008

Portugal

53 a 122
68 a 100
41 a 76
(€/t 35% hum. b. s.) (€/t 35% hum. b. s.) (€/t 35% hum. b. s.)

Fonte: Proxecto Enersilva, 2007.
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Francia

produtores de enerxía nos
centros de transformación
enerxética, lograrase mobilizar máis ou menos biomasa
nos montes.
Todo parece indicar que nalgunhas zonas, sobre todo en
áreas de montaña onde os custos de aproveitamento da BFP
son máis altos, será necesario
introducir axudas específicas
de apoio para mobilizar a BFP.
Estas áreas coinciden habitualmente coas máis afectadas
polos incendios forestais.
Máis alá dos condicionantes
locais, das características dos
montes, das infraestruturas e
da loxística que afectan ao
custo da BFP, o prezo que se
pode ofrecer a un centro de
consumo dependerá entre
outros factores da eficiencia
enerxética da planta, do tipo de
aplicación enerxética (electricidade, calor, etc.) e das axudas
públicas á produción ou á instalación das plantas de transformación en enerxía, do tamaño das mesmas e da rendibilidade que o empresario esixa no
seu investimento. Neste sentido, é difícil establecer un prezo
de referencia para a BFP.

Conclusións
A comparación entre os custos
da BFP calculados polo equipo
de expertos do Enersilva e os
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prezos que en 2007 foron pagados nas escasas áreas de consumo do suroeste de Europa,
isto é, nas que existe un mercado para a BFP, permite establecer as seguintes conclusións:
a) O prezo actual da BFP no
sur de Europa só cobre os
custos de aproveitamento e
de transporte en situacións
óptimas. O custo de xeración de BFP non se lle paga
ao propietario forestal polo
que a capacidade de mobilización de BFP é na actualidade reducida.
b) O desenvolvemento da BFP
require sistemas de control
da trazabilidade, é dicir, de
métodos que permitan
coñecer a súa orixe e as sucesivas transformacións na súa
utilización. A BFP debe de ter
unha diferenciación clara
doutras biomasas vexetais
no seu aproveitamento enerxético para a determinación
do seu prezo. Algunhas centrais de produción de enerxía
a partir de biomasa consumen, ademais de BFP, materia vexetal doutras procedencias, como restos de xardinería, limpeza das beiras

de estradas, restos de construción, restos de embalaxes,
residuos da industria da
madeira e restos de agricultura. En certos casos, trátase
de biomasa forestal, pero
non é primaria. A reutilización enerxética destes residuos non ten custos tan altos
e non reporta os mesmos
beneficios sociais e ambientais que a BFP.
c) O establecemento dun prezo para a BFP require indicación precisa do grao de
humidade a que se adquire
o recurso. A humidade é
unha variable de gran
influencia para definir o
prezo da BFP, tanto polo
custo de secado posterior
como polo prezo a pagar
cando se mide biomasa en
peso. Ás veces, non se definen os prezos axustados a
esta variable nin se observa
un procedemento rigoroso
sobre a súa determinación
e, en xeral, as unidades de
medida resultan pouco claras para o consumidor.
d) Os prezos da enerxía eléctrica producida a partir de
BFP en cada país é o princi-

pal factor que condiciona o
prezo a pagar na compra e é
o factor que explica as grandes diferencias dun países a
outros. A concorrencia e
transparencia do mercado
común debería aconsellar
unha verdadeira homoxeneidade dos prezos públicos da electricidade xerada
a partir de BFP para evitar a
concorrencia desleal entre
países da UE.
e) O prezo actual da BFP que
se destina á produción de
enerxía eléctrica en centrais específicas é en xeral
inferior ao 50% do prezo
que se paga nas mesmas
localidades pola madeira
en bruto e nas mesmas
condicións de humidade
destinada á industria de
pasta para papel ou á
industrial do aserrío.
f) O prezo actual da BFP destinada á produción de calor, redes colectivas ou caldeiras individuais, é altamente competitivo fronte
aos combustibles fósiles
convencionais de consumo
xeneralizado no sur de Europa ■
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Rematou o proxecto
O pasado mes de setembro
rematou o proxecto MADER
Optimización de técnicas de
medición de existencias madeirables e de recursos forestais con posibilidade de aproveitamento enerxético desenvolvido pola Asociación Forestal de Galicia entre 2004 e 2007.
Este proxecto foi financiado
pola Consellería de Innovación e Industria dentro do
Plan Galego de Investigación,
Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica.
O traballo realizado no proxecto encamiñouse cara o desenvolvemento de técnicas para
avaliar con precisión e de forma
viable os produtos madeirables
e leñosos das masas forestais
galegas con posibilidade de
saída comercial. Tamén se contemplaron aqueles produtos
leñosos que antes tiñan a consideración de residuos e que,
pola súa demanda para a produción de enerxía ou pola súa
posibilidade de fixación de CO2,
poden adquirir unha valorización superior á actual.
Ao longo do proxecto traballouse no perfeccionamento
do procedemento de medi-

10
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MADER

Asistentes ao seminario de difusión de resultados do proxecto MADER en Negreira.

ción do fuste da árbore en Eucalyptus globulus, Pinus pinaster e Pinus radiata, principalmente no caso das dúas primeiras. Incorporáronse tamén
fórmulas adicionais que permiten coñecer as cantidades
esperadas doutros produtos
non madeirables que poden
obterse na corta final ou corta
de mellora (rareos) con posibilidade de aproveitamento
enerxético.
Fixéronse táboas de cubicación de biomasa arbórea a
partir do diámetro normal (a
1,30 m do chan) e da altura
total da árbore por especie e
por orixe da masa (plantación ou rexeneración natural). Segundo o estudo, parece que outros factores que
condicionan as características dendrométricas da especie como a situación xeográfica, topografía, idade, densidade e socioloxía non amosaron comportamentos significativamente diferenciables a
partir dos datos obtidos nas
mostras. Con estas táboas, e a

partir dos modelos de dobre
entrada (diámetro, altura)
pódese clasificar o volume
por diámetros e destinos
industriais segundo a especie
e calidade tecnolóxica.
Tamén se creou unha ferramenta básica de cálculo para
obter de forma automatizada
as existencias de madeira por
destinos, así como as táboas
auxiliares para obter a fracción de biomasa esperada en
aproveitamentos de madeira
a partir da distribución diamétrica da masa forestal.
Obtivéronse modelos de crecemento máis precisos cós
convencionais e adaptados á
rexión para calcular a evolución das existencias. Estes
modelos poderanse aplicar
nos plans de xestión de
masas forestais cun criterio
de sostibilidade.
Os resultados foron presentados en tres seminarios que se
celebraron entre o 20 e o 24 de
setembro en Negreira, Tomiño
e Cerdido aos que asistiron
137 persoas ■
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Parcela de bidueiras
no monte O Cimbro
Juan José Villarino Urtiaga
Profesor da Universidade de Santiago de Compostela

O monte do Cimbro áchase situado no vilar da
Granda Vella, parroquia de Fraialde, concello de
Pol, no extremo suroccidental deste e testando
coas parroquias de Santa Comba de Ourizón,
Mondriz e Ludrio, do municipio de Castro do Rei.
Segundo o Diccionario Xerais, edición de decembro de 1988, o termo cimbro “(do lat. Cymula =
punta)”, ten a significación de cume ou cima e
precisamente a uns 200 m cara o leste da nosa
parcela, vénse atopando o curuto do outeiro.
Desde alí, a unha altitude de 564 m sobre o nivel
do mar, un pode disfrutar dunha ampla paisaxe,
con vistas á Chaira e monte Toxoso de Abadín ó
Norte, á Serra de Meira e mais ó leste, á Bacariza e
monte Monciro do concello de Castroverde.

Clima e solo
O clima da zona pódese definir como dun tipo
centroeuropeo (segundo a clasificación de
Allué), con valores para P (precipitación media
anual), duns 1.100 mm; T (temperatura media
anual) de arredor de 11º C; e xeadas invernais de
ata uns -7 ou -8 º C.
No referente ó solo, o perfil na zona de plantación correspondíase cun tipo “terra parda húmida”, cos seguintes horizontes:
❚ 0-15 cm Ao humífero, de cor marrón escura.
❚ 15-35 cm A1 de cor máis clara.
❚ 35 cm (B) horizonte mineral de textura limosa
e cor ocre amarelenta.
A análise dunha mostra nos laboratorios do
Centro Forestal de Lourizán, forneceu como
máis salientables, os datos que se transcriben:
❚ Terreo fortemente acedo (pH en auga, 4,8).
❚ Relación C/N elevada= 21 no A0.
❚ Alto contido en materia orgánica, cun valor do
10,6%.
❚ Baixos niveis de nutrientes, particularmente P,
Ca e Mg.

Plantación e coidados culturais posteriores
O terreo na zona de plantación presenta un
lixeiro declive orientado cara o Norte. Roturouse

Pé nº II- 47, de boa calidade de fuste e baixo coeficiente de
elipticidade (= 8%).

con labor de arado de vertedeira, completándose a preparación cun pase de grade de discos.
A plantación levouse a cabo en marzo de 1978 a
un espazamento de 3,5 x 3,5 m, equivalente a
unha densidade de 816 plantas/ha. A superficie
da parcela é de 4.265 m2 e o número de pés plantados foi de 341; reservouse un grupiño de
bidueiras ventureiras preexistentes na parte
baixa da parcela formado por sete pés dos que
arestora e como efecto dos rareos realizados só
remanece un único pé.
A planta procedía do viveiro forestal de Sambreixo, en Guitiriz, onde fora cultivada a raiz
núa; viña cunha idade de 3 ou 4 savias. Tamén se
empregou na repoboación dunha parte da parcela, planta procedente dun rexenerado natural
novo nun monte próximo do mesmo municipio
de Pol. Ó ano da plantación, comprobouse que
as zonas plantadas con este tipo de planta, presentaban elevadas porcentaxes de marras, así
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que foron substituídas con máis planta do viveiro de Sambreixo. Hoxe fican na parcela, cinco
pés recoñecidos como desta segunda procedencia; estes pés amosan como características distintivas: unha cor grisenta da súa casca; e unha
data de agromado máis temperá có resto das
árbores. E xorde a pregunta de se poderían pertencer á variedade “bidueiro macho” da tipoloxía dos zoqueiros tradicionais da Terra Chá1.
Despois da reposición de marras do ano 1979, a
plantación resultou plenamente lograda. A preparación intensiva do terreo tivera o efecto de
postergar a recolonización pola matorreira
heliófila de toxos, carqueixas e queirogas, con
herbáceas coma Agrostis spp. e o fento común
(Pteridium aquilinum); co tempo, esta última
especie atinxiu un status de dominante entre a
vexetación do sotobosque.
As rozas controlaron o efecto competitivo da
vexetación adventicia sobre a plantación, favorecendo o crecemento das árbores. Unha vez que se
acadou a tanxencia de copas, un feito indicativo
da creación do ambiente forestal púxose de manifesto coa aparición de cogumelos de especies fúnxicas micorrícicas, como Krombholziella scabra.

Rareos
Realizáronse tres rareos, nos anos 15, 20 e 25 a
partir da plantación.
A parcela dividiuse en dúas subparcelas que
representan dúas calidades de estación diferentes en canto á evolución da altura dominante,
Ho, e tamén da produción en volume.
Así, no último inventario ós 30 anos da plantación, resultaron os seguintes valores para Ho:
Subparcela

Superficie (m2)

Altura dominante (m)

I

1.310

17,5

II

2.955

15,0

Os pesos dos distintos rareos, en número de pés
e mais en volume, foron os seguintes:
Subparcela I

Subparcela II

Anos

% en nº
de pés

% en
volume

% en nº
de pés

% en
volume

15

26

35

22

39

20

42

43

40

39

25

41

30

35

30

Bidueira nº I-20, de fuste moi elevado.

Vése que por exemplo ós 15 anos e nas dúas subparcelas, o peso en volume supera ó peso en
número de pés, o que quere decir que o volume
medio da árbore extraída no rareo é mais alto có
da árbore do poboamento principal antes de
rareo e iso indica un sesgo “polo alto” do rareo. E á
inversa ós 25 anos amósase un sesgo “polo baixo”.
Na práctica dos rareos en poboamentos de
bidueiros, un bate arreo co problema do conflito
entre os criterios de calidade do fuste e de vigor e
crecemento. Ocorre que moitas veces as árbores
de meirande dimensión son mal formadas. Por
tanto, se se pretende favorecer a calidade do fuste,
acábanse por eliminar pés mais grosos, tipo
“árbore lobo” de meirande volume unitario. Isto
constitúe un serio atranco para atinxir obxectivos
produtivos de madeira de calidade para usos
como o aserrado ou a chapa de desenrolo.
No noso caso, o programa de rareos douse por
concluído ós 25 anos, resultando unhas densidades remanentes de 206 e 247 pés/ha, respectivamente nas subparcelas I e II. A relación entre
número de pés inicial e o número ó remate da
fase de selección (25 anos, despois de rareo), resultou para a parcela global que de cada 3,5 pés
quedou 1.

1 Os zoqueiros chairegos disteraban dous tipos de bidueiras (“abidueiras”, na fala local): a “femia”, recoñecible pola súa casca

Resultados do último inventario

branca; e a “macho”, de casca grisenta, considerada como de

No recente inventario, correspondente ós 30
anos da plantación, tomáronse datos de diáme-

superior calidade da madeira.
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tros normais, alturas totais e tamén altura do
fuste ou altura deica a primeira póla viva da copa.
En cada árbore medíuse o diámetro normal
máximo (D) e o mínimo (d) a efectos do cálculo
do chamado “coeficiente de elipticidade”, que
ven dado por:
D-d
d

O diámetro normal medio calculouse como a
semisuma (metade da suma) de D e d.
Os valores de Ce variaron entre 0 (fustes de sección circular) e 27%, con promedio de 10% en
ambas subparcelas.
Os valores da altura total (Ht), e diámetro normal medio (dn), permitiron o cálculo do chamado “cociente de esvelteza” ou relación entre a
primeira e o segundo. É un indicador do grao de
estabilidade individual da árbore fronte á acción
dos axentes meteorolóxicos coma o vento ou a
neve; os pés con altos valores do cociente de esvelteza (por ejemplo, 90, 100 ou inda máis), resultan basicamente inestables, expostos a derrubos, roturas, etc.
No noso caso, as cifras obtidas para este parámetro, que se pode considerar tamén como un indicador de espesura, son resumidas, as seguintes:
Subparcela

Mínimo

Máximo

Medio

I

45

73

62

II

53

85

67

Valores que se poden interpretar como indicativos
dunha boa estabilidade individual das árbores.
En canto ás cifras para os volúmes en pé, resumímolas nas seguintes:
Subparcela

Volume

Volume medio por pé

I

10 m

3

0,365 m3

II

15 m

3

0,200 m3

E xa finalmente, as medicións de altura do fuste
(Hf) posibilitaron o reparto da altura total entre
os dous compoñentes da mesma: o anterior Hf e
máis a altura de copa, Hc ou diferenza Ht-Hf; e
o cálculo da relación Hc/Ht, expresada en porcentaxe.
O valor medio da porcentaxe de copa resultou
lixeiramente superior na subparcela I (73%) ó da
II (70%), correspondéndose co máis baixo do
cociente de esvelteza.
Os valores do diámetro dominante, Do (media
dos diámetros dos 100 pés mais grosos por ha)
resultaron nas subparcelas I e II, respectivamente, de 29,4 e 23,3 cm.

Krombholziella scabra, fungo de biduedos.

Na subparcela I e con base no par de valores:
t = 2; Do = 0
t = 30; Do = 29,4
axustouse unha ecuación lineal para a relación
entre o diámetro dominante e o tempo, que
resultou a seguinte:
Do = -2,1 + 1,05*t
Se por exemplo fixamos como obxectivo en fin
de quenda, a obtención de pés dun Do igual a 40
cm, resolvendo a anterior ecuación, resulta para
t un valor de 40 anos.

Conclusións
A parcela de plantación de bidueiras no monte
O Cimbro planeouse como experiencia enfocada ó estudo da posibilidade de obtención de
madeira de calidade por medio dun tratamento
silvícola axeitado.
Dous tipos de factores semellan determinantes:
1. A calidade da estación, xa que só nas calidades mellores parece xustificada unha orientación produtiva como a presente.
2. A calidade morfolóxica dos fustes, en xeral
bastante deficiente na nosa árbore o que reduce as súas posibilidades de transformación en
aplicacións economicamente interesantes.
Inda así, pódese salientar o feito da notable
variabilidade en canto a rasgos de tipo cualitativo dos fustes e copas dos pés presentes na parcela ó remate da fase de selección ■
Agradecemento: ós apreciados colegas da Escola Politécnica
Superior de Lugo, da Universidade de Santiago de Compostela: Juan Gabriel Álvarez González e Roque Rodríguez Soalleiro
pola súa inestimable axuda nas medicións.
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Unha nova doenza nos
piñeirais galegos causada
por Lachnellula rehmii

(Stepham & Butin 1980)

Francisco J. Fernández de Ana Magán
Ascensión Castro Batán
José Gómez Bragaña

Lachnellula rehmii Stepham & Butin méntase
por primeira vez na Península Ibérica.

Sintomatoloxía
Desde hai doce anos véñense estudando no
Centro de Investigacións Forestais de Lourizán
as causas da presenza en Galicia e País Vasco
de grandes cancros resinosos en fustes de
Pinus radiata e P. pinaster; os danos causados
por este mal son importantes por destruír a
madeira de primeira calidade para o seu aproveitamento industrial tanto para chapa como
para serra. Ao longo deste tempo detectouse
un incremento deste mal en novos poboamentos, posiblemente relacionados cos tratamentos silvícolas realizados.
Neste caso esta doenza presenta algunhas características moi peculiares tanto na sintomatoloxía do dano como nas características do
propio fungo. O dano foi detectado en P. radiata, inicialmente en Galicia en 1995 e posteriormente en 1997 no País Vasco; anos despois atopouse en P. pinaster en Galicia. Nestes últimos
anos, en traballos de mostraxe do estado sanitario das masas forestais galegas, confirmouse
o forte espallamento que está tendo este mal
nos piñeirais galegos.
Esta doenza estúdase por primeira vez atacando a Pinus pinaster e P. radiata e o patóxeno

Ataque inicial de Lachnellula sp.

Os cancros que conforman esta doenza afectan
principalmente aos tecidos do felóxeno por
onde se transvasa o zume da árbore; estes cancros comenzan por ser pouco visibles, detectándose pola emisión puntual de resina e unha
maior depresión cortical nas beiras das zonas
afectadas que chegan a formar feridas abertas;
co tempo estas feridas poden acadar dimensións en lonxitude superiores ao metro, producindo unha deformación na morfoloxía do
fuste e causando zonas de enfeblecemento da
estrutura da madeira polo medrío irregular da
mesma; os cancros ben desenvolvidos presentan unha cor externa escura pola posible colonización das resinas de fungos saprófitos.
Dado que o fungo destrúe a parte interna da
casca a madeira deixa de medrar nesa zona
afectada producindo unhas formacións de beiras máis prominentes nas zonas onde comeza o
novo medrío.
Se o cancro acada dimensións importantes
entón a árbore pode ficar despuntada pola
seca da guía ao mermar o rego de zume; nese
caso a madeira fica pasmada na área afectada
e o piñeiro racha con moita facilidade por esa
zona por mor da presión do vento ou polo
peso da neve.
Os piñeiros afectados presentan signos deste
tipo de ataque a partir dos dez ou once anos de
vida e a miúdo este dano atópase vencellado a
feridas de poda nas que se presentan os diminutos carpóforos do fungo perto da ferida de
poda. Os carpóforos medran cara o exterior a
partir dos meses de outubro ou novembro.
Os grandes cancros son visibles en plantas con
máis de vinte anos e pódense detectar con
maior facilidade en masas que rondan os trinta
anos de vida.
Estes cancros preséntanse a distintas alturas no
fuste da planta; son regresivos, de cor escura e

marzo 2008 |

15

Maq. O MONTE 49 14/3/08 13:03 Página 16

sanidade forestal

Pinus pinaster e Pinus radiata, comprobouse a
súa capacidade para causar estes danos, conseguíndose no laboratorio a formación rápida de
cancros, a súa incidencia na madeira e o seu
reaillamento posterior.
Esta especie fúnxica é unha especie nova para a
Península Ibérica e o tipo de dano nestes piñeiros é tamén unha primicia para estas dúas
especies forestais.
Resinación inicial producida pola presencia de Lachnellula sp.
e detalle da fructificación.

Pronóstico

Corte transversal dun cancro no que se amosa a afectación
da madeira.

No caso dos piñeiros estudados as estacións
forestais onde se presenta este ataque son de boa
calidade e a planta presenta bos medríos; o espallamento deste ataque pode estar relacionado
coa poda natural ou artificial, con fisiopatías ou
danos doutros axentes patóxenos, xa que polas
feridas é por onde entra con máis facilidade este
fungo. Por esta razón, cómpre que os traballos silvícolas como a poda sexan feitos axeitadamente.
A madeira afectada devalúase moito xa que os
cancros poden chegar a afectar as partes de
maior valor comercial das toradas. Nas medicións de monte atopamos unha relación positiva entre o diámetro da planta e a presencia desta doenza, de xeito que a maior diámetro temos
un maior grao de ataque, ou o que é o mesmo
son as árbores dominantes as que presentan os
maiores danos.
Non coñecemos a influencia das condicións climáticas tanto na entrada como no desenvolvemento posterior deste patóxeno, aínda que
podemos confirmar que os carpóforos aparecen a partir de outubro-novembro e que o
rango de temperaturas nos que medra é moi
amplo polo que poidera beneficiarse no seu
espallamento dun aquecemento ambiental ■

fondos, coas beiras moi irregulares e emitindo
resina de cor abrancazada que se endurece
axiña. Nun piñeiro radiata cortado aos 26 anos
de idade cunha altura de 19,20 m e un diámetro
na base de 26 cm, contabilizáronse 16 cancros
ao longo dos primeiros 10,5 m do fuste.

O patóxeno
O fungo causante destes danos foi determinado
como Lachnellula rehmii. En ensaios de inoculación en plantas de catro anos de idade de

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

❚ Obras de cantería
❚ Repoblaciones forestales
❚ Pozos de barrena
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A Lei 16/2007, do 4 de xullo (BOE do 5) modificou a redacción do artigo 123 da Lei do Imposto
sobre Sociedades onde se regula o réxime das
comunidades titulares de montes veciñais en
man común. Ata ese momento, as comunidades de montes calculaban o seu resultado contable seguindo os criterios contemplados no
Código de Comercio. Se resultaba positivo,
podía elixir entre pagar un 25% en concepto de
Imposto sobre Sociedades ou ben comprometerse a investir ese beneficio en Inversións para
a conservación, mellora, protección, acceso e servizos destinados ó uso social ó que o monte estea
destinado ou para financiamento de obras de
infraestruturas e servizos públicos, de interese
social. Podía executar ese compromiso ó longo
dos tres anos seguintes. Coa modificación
aprobada, ese prazo de tres anos amplíase a
catro, créase un novo grupo de gasto xa que
tamén poden reducir a base impoñible os gastos destinados á “conservación e mantemento
do monte” e, como novidade máis importante,
durante ese período de catro anos que ten o
suxeito pasivo para a realización de tal investimento, pode propoñerlle á Axencia Tributaria
un plan de investimentos que contemple un
período superior e, se é aceptado por esta, o
tempo para o reinvestimento aumentaría ata o
novo prazo proposto.
Esta modificación, que pode parecer de
menor importancia, adquire especial relevancia nos casos de montes que, por circunstancias excepcionais, ven alterado o seu ritmo
normal de negocio. Isto acontece como con-

secuencia, na maior parte dos casos, de
expropiacións forzosas ou ben de grandes
catástrofes naturais. Tanto nun coma noutro
caso poden supoñer grandes ingresos de
diñeiro nun breve espazo de tempo e, sobre
todo no caso das expropiacións, cunha gran
marxe de beneficio.
Coa anterior redacción do Réxime Especial,
esas comunidades de montes víanse na obriga
de investir ese diñeiro nos tres anos seguintes ó
exercicio onde fora ingresado o que implicaba,
no caso de grandes cantidades monetarias,
unha precipitación que, en ocasións, podía
derivar en inversións erróneas.
Coa nova redacción permítese facer unha planificación sosegada desa inversión (catro anos
para facer o plan de inversións), sendo previsible que eses plans de inversións que se propoñan á Administración Tributaria, sexan aprobados na meirande parte dos casos, o que axilizará e mellorará a xestión das comunidades de
montes. Así, e a modo de exemplo, unha comunidade que ingresou unha gran cantidade de
diñeiro por unha expropiación pero, aínda así,
conta cunha ampla superficie forestal na que
actuar, poderá financiar con ese diñeiro todas
as actuacións silvícolas contempladas no seu
plan de ordenación xa que, a xunta rectora,
poderá presentar en prazo un plan de inversión
vinculado a ese plan de ordenación do monte.
Este exemplo pódese estender a outras inversións, como construción de locais sociais,
ampliando dese xeito o prazo que antes era moi
axustado. Isto deberíase traducir nunha inver-

marzo 2008 |

17

lexislación

Modificación da fiscalidade
das comunidades de Montes
Veciñais en Man Común

lexislación

Maq. O MONTE 49 14/3/08 13:03 Página 18

sión máis razoada e práctica que, como fin último, busca a mellora social no rural galego.

A evolución da tributación das
comunidades de montes veciñais
en man común
Ata o ano 1995 as comunidades de montes que
tributaban facíano polo Imposto sobre
Sociedades. Coa nova redacción que se lle dou
á Lei dese imposto, as comunidades de montes
xa non eran suxeitos pasivos do mesmo e, polo
tanto, deberían tributar polo Réxime de
Atribución de Rendas. Este é un réxime que
afecta ás comunidades de bens e que ten unhas
consecuencias moi complicadas para o comuneiro partícipe xa que lle obriga a considerar
como súa a parte proporcional do resultado
obtido pola comunidade de bens con independencia de que ese beneficio fose repartido ou
non. Isto significaría que se unha comunidade
de montes, con 100 comuneiros obtivese un
beneficio nun exercicio, o comuneiro debería
tributar na súa declaración da renda polo 1%
dese beneficio.
Isto causoulle moitos problemas a algunhas
comunidades, sobre todo da zona de Ribeira (A
Coruña) onde se lles reclamaba que declarasen
de tal xeito e tratouse, mediante a creación dun
grupo de estudo, de buscarlle unha solución. A
Administración Tributaria, nese grupo de estudo, tomou nota de certas características das
comunidades de montes (sobre todo do seu
carácter social) e, mediante a Lei de Orzamentos para o ano 1999, lexislouse un Réxime Especial para as comunidades de montes que as
consideraba como entidades con ánimo de lucro aínda que, no caso das que tivesen como
intención reinvestir o seu beneficio en gasto
social, quedaban liberadas de pagar impostos.

A partir da súa entrada en vigor, en xaneiro de
1999, a Asociación Forestal de Galicia fixo unha
avaliación das consecuencias da nova situación
fiscal sobre a xestión normal dunha comunidade de montes. A raíz desa análise, elaboráronse
unhas propostas de modificación que foron distribuídas entre todas as xuntas rectoras das comunidades de montes de Galicia e analizadas
en tres sesións de traballo realizadas en Mondoñedo, Silleda e Ponteareas onde os directivos
das comunidades de montes aportaron as súas
experiencias. As propostas eran as seguintes:
1. Redución do tipo impositivo do 25% ó 10%
(máis axeitado considerando o carácter
social das comunidades de montes).
2. Consideración, como gastos de difícil xustificación, dun mínimo que permitise á xunta
rectora desenvolver as súas funcións (que se
cifraba en 1.500 euros), argumentando que a
meirande parte das comunidades de montes
non teñen estrutura administrativa e son os
propios membros da xunta rectora a que a
aportan (vehículo propio, teléfono, fax, local
para as reunións...).
3. Redución, mediante coeficientes, dos ingresos polas vendas de madeira (para compensar o efecto do IPC que é moi negativo ó non
contar o sector forestal cun Plan Sectorial de
Contabilidade).
4. Ampliar a quince anos o prazo para reinvestimento dos beneficios (podendo ser vinculado a un proxecto de inversión).
Ata o de agora, só se conseguiu esta última
mellora, que en determinados casos é moi
importante, pero que está lonxe de solucionar o
problema tributario para as comunidades de
montes e, en xeral, para todas as organizacións
ou entidades do sector forestal que tributan
aplicando as normas do Código de Comercio ■

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

18

| marzo 2008

Maq. O MONTE 49 14/3/08 13:03 Página 19

lexislación

Xornada sobre Bosques e

Imposto de Sucesións
A Unión de Silvicultores do Sur de Europa en colaboración co Sindicato de Silvicultores de Aquitania celebrou unha xornada técnica para analizar a forma na que afecta o Imposto de Sucesións
aos propietarios forestais en distintas zonas de Europa. A xornada celebrouse en Baiona-Francia
o pasado 15 de febreiro e contou coa participación de expertos e silvicultores de Aquitania, Poitou-Charentes, Portugal, Navarra, País Vasco, Castilla-León, Noruega e Suecia.
A AFG presentou unha ponencia sobre o Imposto de Sucesións en Galicia elaborada por Fernando Molina en colaboración co equipo técnico da AFG. A ponencia foi lida polo seu fillo Fernando e á xornada acudiu en representación da AFG o director, Francisco Dans.

A xornada comezou cunha presentación do
Imposto de Sucesións en Francia realizada polo
experto da USSA, Marc Gizard. Nela resaltou a
importancia da fiscalidade forestal como elemento clave na actual xestión forestal sostible.
O Imposto de Sucesións e Doazóns (ISD) en
Francia ten un tratamento favorable para o propietario forestal pero as recargas e sancións por
infracción son moi elevadas. Para gozar de
beneficios, a Administración esixe ao propietario un certificado de xestión e, nas fincas superiores a 25 hectáreas, un compromiso de cumprir un Plan simple de xestión a 30 anos que asegure a sostibilidade do monte.
O profesor Américo Mendes da Universidade
de Porto, resaltou as dificultades que existen en
Portugal para a aplicación deste imposto dado
que en moitas áreas de Portugal a identificación catastral presenta serios problemas. Por
tanto, hai unha situación bastante estendida de
evasión fiscal en relación con este imposto.
Ivar Legallais, representante da Asociación
Forestal de Noruega, describiu a situación nos
países nórdicos indicando que en Suecia os propietarios forestais non pagan ningún Imposto de
Sucesión. En Noruega, con 120.000 propietarios
forestais e cun 90% da superficie forestal privada
e individual, o ISD supón un 20% do valor do
monte, pero este valor é moi baixo en Noruega.
Tamén indicou que por valores catastrais por
debaixo dos 30.000 euros non se aplica o ISD. A
política fiscal en Noruega en relación aos montes diríxese a evitar que as fincas se dividan e a
procurar que permanezan nas mesmas familias.
Os representantes do País Vasco e de Navarra presentaron as súas peculiaridades respecto ao ISD
derivadas da súa condición de territorios forais

Asistentes á Xornada do Imposto de Sucesións celebrada na
Cámara de Comercio e Industria de Baiona, Francia

con todas as competencias fiscais transferidas.
Navarra é a comunidade que presenta un réxime
máis favorable con taxas 0% do ISD cando os valores son inferiores aos 7.800 euros ou a transmisión se fai a cónxuxes ou descendentes directos.
En relación con Galicia, presentouse unha
ponencia da que o seu resumo e conclusións se
inclúen nun artigo neste mesmo número da
revista O Monte.
O presidente da Unión de Silvicultores do Sur de
Europa, Jean-Louis Martres, acompañado polo
Sr. Lamassoure, deputado do Parlamento
Europeo, estableceu as conclusións da xornada
na que se subliñou o papel esencial que van desempeñar os bosques no escenario dun cambio
climático e a necesidade de harmonizar as políticas fiscais para facer unha Europa máis xusta e
conseguir que os bosques poidan ser xestionados de forma sostible. Os dous animaron aos
gobernos rexionais, nacionais e europeo a
impulsar políticas fiscais favorables ao propietario forestal e aos seus descendentes ■
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Reforma do Imposto de Sucesións
Incidencia nas herdanzas e doazóns de montes
A principios de ano, a Xunta de Galicia anunciou a reforma do Imposto de Sucesións que entrará en vigor en setembro de 2008. A reforma galega ven a sumarse a outras xa emprendidas en
distintas comunidades autónomas (CC.AA.).
A AFG tivo acceso a este borrador de proxecto de lei e o presidente de honor da AFG, Fernando
Molina, fixo un informe no que analiza o impacto da súa aplicación nos montes. Á espera de dispor do texto definitivo desta reforma, presentase un resumo no que se indica a situación actual e
os principais trazos do novo imposto no que afecta aos montes.

O Imposto de Sucesións e Doazóns en adiante
ISD, é un imposto estatal, pero recadado e regulado polas CC.AA. O tratamento do ISD resulta moi distinto dunha comunidade a outra e está experimentando moitos cambios nos últimos anos.
O ISD é complementario do IRPF e presenta
unha certa harmonía co Imposto do Patrimonio: a tarifa e o tipo aplicable dependen do
patrimonio do adquirinte.
O ISD grava os incrementos patrimoniais obtidos
a título lucrativo por persoas físicas, trátase de
adquisicións mortis causa ou de doazóns e demais transmisións inter vivos equiparables. Non
afecta ás adquisicións por persoas xurídicas, que
xa están gravadas polo Imposto sobre Sociedades.

As reducións actuais para os montes no
ISD vixente
En relación cos montes, o ISD actual xa contempla reducións na base impoñible (valor do
monte) do imposto:
❚ O 90% para superficies incluídas en plans de
protección por razóns de interese natural
aprobados polo órgano competente da comunidade autónoma ou, no seu caso, polo
correspondente do Ministerio de Agricultura,
Pesca e Alimentación.
❚ O 75% para superficies cun Plan de Ordenación Forestal ou cun Plan Técnico de Xestión
e Mellora Forestal, ou figuras equivalentes de
planificación forestal aprobado pola administración competente.
❚ Do 50% para as demais superficies rústicas de
dedicación forestal, sempre que como consecuencia da transmisión non se altere o carácter forestal do predio e non sexa transferido
por razón de inter vivos, arrendada ou cedida
a súa explotación polo adquirinte, durante os
cinco anos seguintes ao de adquisición.
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❚ Da mesma redución gozará a extinción do
usufruto que se reservara o transmitinte.

As novidades do anteproxecto de lei galega
Os aspectos de maior trascendencia para a actividade forestal contidos neste anteproxecto
son, ao noso xuízo, os seguintes:
❚ Eliminación da tributación de herdeiros pertencentes a un grupo familiar directo cando
na proporción hereditaria individual o líquido impoñible sexa inferior a 125.000. Calculan que esta medida afectaría a máis do 90%
das herdanzas en Galicia.
❚ Fortes reducións nas herdanzas dos fillos menores de 25 anos.
❚ Redución do 99% da base impoñible tanto en
sucesións como doazóns para explotacións
agrarias, empresas familiares e PEMEs.
❚ Redución do 95% da base impoñible tanto en
sucesións como doazóns en fincas rústicas
forestais incluídas na Rede Galega de Espacios Protexidos.
❚ En canto ás tarifas a aplicar sobre a base liquidable mortis-causa nas herdanzas para a determinación da cota íntegra, rebaixaríase desde o mínimo actual, de 7,65% ao 5% e desde o
máximo do 34% ata o 18%, á vez que se simplificarían os tramos desde os 16 actuais a só 6.
❚ Tamén se suprimirían os coeficientes multiplicadores dependentes do patrimonio preexistente, co que a cota tributaria sería igual á cota
íntegra.
TARIFAS DO IMPOSTO DE SUCESIÓNS E DOAZÓNS (ISD)
Tipo de
transmisión

Actual ISD

ISD no proxecto
de lei galega

Herdanzas mortis-causa

7,65-34%

5-18%

Doazóns inter-vivos

7,65-34%

5-9%
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de biomasa
forestal primaria asócianse

Jesús Rodríguez Álvarez
Presidente da Mancomunidade de
Produtores de Biomasa Forestal
Primaria do Sur de Galicia

O 20 de outubro de 2007 constituíuse en Xinzo, Ponteareas,
a Mancomunidade de Produtores de Biomasa Forestal Primaria do Sur de Galicia, que
agrupa actualmente a un colectivo de 56 comunidades de
montes veciñais de 19 concellos de Pontevedra. A superficie de monte agrupada pola
Mancomunidade ascende a
15.000 ha, sendo previsible a
súa ampliación a máis de
35.000 ha coa incorporación
de novas comunidades.
Esta iniciativa, pioneira en
España, foi impulsada pola
Asociación Forestal de Galicia e culmina a primeira
etapa dun traballo intenso de
promoción e desenvolvemento da biomasa forestal
primaria como recurso enerxético renovable de gran
futuro en Galicia.

Un territorio óptimo para a
produción de biomasa
A constitución desta mancomunidade no sur de Pontevedra non é casual. Ademais de

ser unha das zonas con maior
implantación da Asociación Forestal de Galicia entre comunidades de montes veciñais, presenta unha serie de factores favorables para a instalación de
plantas de biomasa: unha elevada porcentaxe de montes veciñais en man común (máis do
65% de superficie veciñal respecto da superficie forestal total) cunha superficie media por
monte de 261 ha e un alto nivel
organizativo.
A área que denominamos “Sur
de Pontevedra” é en realidade
unha agrupación de pequenas
comarcas: Pontevedra, Morrazo, Vigo, Baixo Miño, Condado
e Paradanta. Este territorio
ocupa aproximadamente a
metade sur da provincia de
Pontevedra e limita polo río
Miño con Portugal.
O territorio está formada por
un conxunto de ecosistemas
forestais que abarca unha
superficie superior ás 120.000
ha, en xeral de boa capacidade produtiva. Neles predominan as masas de piñeiro do
país e as de eucalipto, ambas
cunha alta produción de biomasa forestal primaria (en
diante BFP) que na actualidade non se comercializa e que
contribúe a elevar o alto risco

de incendio forestal que presentan estes montes.

A biomasa forestal primaria:
unha aposta decidida da AFG
Consciente das posibilidades
da BFP, a comezos do 2002, a
Asociación Forestal de Galicia
decidiu pór en marcha unha
estratexia de desenvolvemento de aproveitamentos enerxéticos dos montes. A partir dese
ano, a AFG foi construíndo unha rede de apoios e de alianzas
e realizou unha serie de traballos e actividades, encamiñados a facer posible que os silvicultores, en particular as comunidades de montes agrupadas na AFG, poidan participar
nesta nova actividade e que o
aproveitamento enerxético da
biomasa forestal primaria revirta directamente nunha mellora dos bosques de Galicia.
Dentro desta estratexia, durante o período 2002-2007 pódense mencionar os traballos de
avaliación do recurso a través
do proxecto de I+D+i BiorregFloresta, a instalación en 2003
da primeira planta fotovoltaica
nunha comunidade de montes,
a posta en marcha do proxecto
de I+D+i ECAS dedicado a experimentar as posibilidades
dos montes galegos para a ins-
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talación de cultivos enerxéticos, a realización do proxecto
de I+D+i Enersilva dedicado á
promoción e desenvolvemento
de iniciativas de biomasa, ao
estudo de custos e prezos da
BFP que permitiu a instalación
da primeira planta de calor a
partir de BFP nunha comunidade de montes.
Pola súa banda, a Xunta de Galicia está envorcada en desenvolver unha política forestal integrada no desenvolvemento
rural que permita unha valorización do monte como sistema
multifuncional e mellor estruturado para a prevención dos
incendios. Dentro desta política desenvólvese unha estratexia dinamizadora de utilización
de BFP con fins enerxéticos. Para iso, as Consellerías de Medio
Rural e Innovación e Industria
elaboraron o Plan Técnico de
Aproveitamento Enerxético dá
Biomasa Forestal, con seis liñas
estratéxicas, entre as que destaca o apoio á creación de redes
de loxística para o manexo da
biomasa e a promoción da instalación de centros de produción enerxética a partir de biomasa forestal primaria.

Os propietarios da biomasa
teñen que ser activos no
mercado
O aproveitamento da biomasa
forestal primaria pode ser unha
oportunidade para valorizar o
monte pero é preciso que os
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propietarios do recurso non actúen de forma pasiva. É necesario e oportuno que sexan activos no mercado, organizándose
para xestionar de forma empresarial cantidades suficientes de
biomasa forestal e dotándose
dunha capacidade loxística que
permita garantir o abastecemento das centrais ou plantas
de produción enerxética dentro
da súa área de influencia.
Para lograr estes obxectivos é
necesario que o recurso da
biomasa forestal primaria sexa
controlado polos propietarios
dos montes, que os montes
teñan mellores infraestruturas
e que as masas forestais arboradas melloren en calidade.
Iso posibilitará que as comunidades de montes poidan
obter a máxima renda económica posible pola biomasa
forestal primaria dos seus
montes, que poidan mellorar
as condicións dos montes para
previr os incendios forestais e
que se consiga crear emprego
no ámbito rural.

Obxectivos da
Mancomunidade
As actuacións previstas pola
Mancomunidade son as seguintes:
❚ Avaliar o potencial real do
recurso de biomasa forestal
primaria nos montes veciñais integrados na Mancomunidade.
❚ Deseñar, estudar a viabilidade e pór en marcha unha estrutura loxística integrada
para a recolección, empacado, estelado, almacenamento e transporte de biomasa
producida nos montes da
Mancomunidade.
❚ Analizar e propor aos seus
membros a posibilidade de
acordos ou alianzas directos
coas empresas promotoras
de plantas de xeración de
enerxía que ofrezan maior

solvencia e mellores condicións para os produtores de
biomasa forestal primaria,
favorecendo a participación
das comunidades nos proxectos de transformación.
❚ Desenvolver e promover o
uso de BFP na área de actuación da Mancomunidade e apoiar as iniciativas de
redes de calor que os membros da entidade queiran
desenvolver.
❚ Solicitar ás administracións
públicas axudas ou incentivos para accións de valorización do monte, diversificación económica, fomento dos
produtos forestais, medidas
preventivas fronte aos incendios forestais ou calquera outra que fomente o aproveitamento e a mobilización da
biomasa forestal primaria.
❚ Promover a formación acerca das enerxías renovables e
difundir novas técnicas silvícolas entre seus membros.
Nestes momentos a Mancomunidade, mentres se espera a
saída do Decreto da Xunta de
Galicia que regule o sector, comezou a estudar as propostas
de proxectos e iniciativas de instalación de plantas de biomasa
das empresas que tomaron
contacto con ela e estanse analizando as ofertas de compra ou
subministración de biomasa
que se lle estan expoñendo. Os
acordos nestes ámbitos serán
decididos pola Mancomunidade previo análise e aprobación
dos seus membros ■
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Produción de enerxía eléctrica
con biomasa forestal
En maio de 2007 o goberno central promulgou o Real Decreto 661/2007 que regula a actividade e o proceso de produción de electricidade a partir de fontes de enerxía renovables. Este Real Decreto substitúe ao anterior RD 436/2004.
O novo Real Decreto establece
unha diferenciación no tratamento xurídico e económico
das centrais de produción de
electricidade a partir de enerxías renovables, clasificando o
seu tratamento en función das
enerxías primarias utilizadas,
das tecnoloxías de produción
empregadas e dos rendementos enerxéticos obtidos.
No referente á produción de
enerxía eléctrica a partir de biomasa, distínguese entre material de orixe forestal, material
de orixe agrícola e os materiais
residuais procedentes da industria da madeira e da industria agroalimentaria. Para estes
materiais, establécense dous
grupos de centrais b.6 e b.8,
desglosados do seguinte xeito:
Grupo b.6:
❚ Subgrupo b.6.1: Centrais
eléctricas que utilicen como
combustible principal biomasa procedente de cultivos
enerxéticos (cultivos enerxéticos forestais incluídos).
❚ Subgrupo b.6.2: Centrais eléctricas que utilicen como combustible principal biomasa
procedente de actividades
agrícolas ou de xardinería.
❚ Subgrupo b.6.3: Centrais eléctricas que utilicen como combustible principal material
procedente de tratamentos
selvícolas nos montes (biomasa forestal primaria, BFP).
Grupo b.8:
❚ Subgrupo b.8.1: Centrais que
utilicen como combustible
principal biomasa proce-

dente de instalacións industriais do sector agrícola.
❚ Subgrupo b.8.2: Centrais que
utilicen como combustible
principal residuos da industria da madeira (biomasa forestal secundaria).
❚ Subgrupo b.8.3: Centrais que
utilicen como combustible
principal licores negros da
industria da pasta para papel ou papeleiras.
A continuación amósanse os
cadros coas distintas retribucións, prezo da electricidade,
en función da orixe da biomasa
e da potencia das instalacións
establecidas no RD 661/2007, e
a súa comparación co recollido
no anterior RD 436/2004:

grupos permite unha maior
diferenciación e establece un
marco máis rigoroso á hora de
asignar as retribucións en
función da orixe da biomasa.
A trazabilidade, é dicir a certificación da orixe da biomasa, será fundamental para para facer
efectiva a clasificación establecida polo RD 661/2007. Para isto, na disposición final 4ª autorízase ao Ministro de Industria a
ditar as instrucións necesarias
para establecer este sistema de
certificación de trazabilidade
para os grupos b.6, b.7 e b.8. Para establecer este sistema de
certificación a AFG participa en
grupos de traballo para conseguir un proceder obxectivo que

RETRIBUCIÓNS DA ELECTRICIDADE SEGUNDO A ORIXE DA BIOMASA
Cultivos enerxéticos, agricultura e silvicultura (céntimos de €/kWH)

2007 RD 661

2004 RD 436

b.6.1. Cultivos
enerxéticos

b.6.2 Material
agricultura

b.6.3. Material
selvicultura

P<2MW P>2MW P<2MW P>2MW P<2MW P>2MW
15,889
14,659
12,571
10,754
12,571 11,8294
b.6 Cultivos enerxéticos+Material agricultura e silvicultura
6,89292

RETRIBUCIÓNS DA ELECTRICIDADE SEGUNDO A ORIXE DA BIOMASA
Industrias agoalimentarias e da madeira (céntimos de €/kWH)

2007 RD 661

2004 RD 436

b.8.1. Industria
agroalimentaria
P<2MW
12,571

b.8.2 Industria
da madeira

b.8.3. Licores negros

P>2MW P<2MW P>2MW P<2MW P>2MW
10,754
9,28
6,508
9,28
8
b.8. Industrias agroalimentarias e da madeira
6,12704

Fonte: RD 661/2007 do 25 de maio e RD 436/2004
P= Potencia das centrais en megavatios

O novo regulamento supón
unha clara subida das retribucións. A nova división en sub-

consiga diferenciar a biomasa
que vén do monte doutros tipos
de biomasa ■
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XXI Asemblea xeral
da AFG en Padrón

Membros da Xunta Directiva da CMVMC
de Balouta e Fontecova (Dodro)

Visita ao xardín botánico de Padrón

O 30 de xuño de 2007 a Asociación Forestal de Galicia celebrou en Padrón a súa vixésimo
primeira asemblea xeral á que
acudiron máis dun cento de
socios e que contou coa presencia na apertura do alcalde da
localidade.
No transcurso da mañá aprobáronse as contas da asociación e máis o informe de actividades correspondentes ao
ano 2007. Tamén se discutiu a

idoneidade de subscribir unha
póliza conxunta de seguros de
responsabilidade civil.
Na mesma xornada, celebrouse
unha asemblea xeral extraordinaria para a modificación do
artigo nº 6 dos estatutos. Con
esta modificación poderán ser
socios da AFG as entidades con
personalidade xurídica propia
que aínda que carezan de titularidade de propiedades forestais ou explotacións forestais,

Intevención de José Freire Maneiro na XXI Asemblea
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Local social da CMVMC de Balouta e
Fontecova (Dodro)

agrupen a outras persoas ou
entidades que na súa maioría
dispoñan desa titularidade e
compartan os fins da AFG.
Despois de comer os asistentes
fixeron unha visita polo xardín
botánico de Padrón, para desprazarse a continuación cara o
monte da CMVMC de Araño
(Rianxo) e Cruz do Abelán (Dodro). O mal tempo impediu a
visita que se substituíu por outra ás instalacións da sede da
CMVMC de Balouta e Fontecova, onde o secretario e máis o
presidente da comunidade nos
enseñaron as instalacións e nos
deron no salón de actos unha
pequena charla sobre a historia
e o funcionamento desta comunidade ben xestionada que
conta incluso cunha escola infantil para os nenos e nenas do
contorno ■

Maq. O MONTE 49 14/3/08 13:03 Página 25

Autores: varios
Edita: Deputación Provincial da Coruña, A Coruña, 2007
Esta publicación recolle o exhaustivo estudo de investigación realizado pola Fiscalía do Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia en colaboración coa Garda Civil
sobre os incendios forestais rexistrados en Galicia
durante o verán de 2006. Algunhas das variantes que
se analizaron na busca das claves do sucedido foron a
tipoloxía dos lumes, as áreas xeográficas afectadas, os
axentes causantes e as consecuencias do catastrófico
efecto dos lumes sobre o medio ambiente e sobre a
economía. Algunhas das suxestións que se expoñen
para a mitigación de este problema son incrementar a
vixilancia preventiva das zonas de risco de incendio,
potenciar as Unidades orientadas á investigación de
incendios forestais, mellorar a coordinación e actuación conxunta dos diversos servizos implicados na
loita contra o lume ou valorizar o monte para unha
maior concienciación dos problemas que o asolan.

Enersilva. Promoción del
uso de la biomasa forestal
con fines energéticos en
el suroeste de Europa
Coordinadores: Patricia Enes e Francisco Dans del
Valle coa participación de Braulio Molina Martínez
Edita: Proxecto Enersilva, Porto, 2007
A presente publicación pretende dar a coñecer o traballo realizado no marco do proxecto Enersilva, desenvolvido desde o ano 2004 ata o 2007, así como as
potencialidades e os condicionantes do uso da biomasa forestal con fins enerxéticos existentes nas rexións do suroeste de Europa. Os resultados que se presentan, obxecto do traballo de socios de seis rexións
do sur de Europa –Galicia, País Vasco, Cataluña,
Aquitania e Norte e Centro de Portugal–, obtivéronse
da análise, entre outros, dos recursos forestais do sur
de Europa, dos proxectos en curso ou en desenvolvemento nas rexións en estudo, das técnicas de aproveitamento da biomasa, dos custos e prezos da biomasa
forestal primaria, da mobilización da biomasa ou da
política enerxética europea e nacional.

La industria de aserrado
en la provincia de Lugo

Coordinadores: Jesús Sánchez Rocha
Edita: Deputación Provincial de Lugo, Lugo, 2007
Esta publicación presenta a complicada situación pola
que atravesa a industria do aserrado na provincia de
Lugo. O traballo está estruturado en tres partes: análise dos datos dos Inventarios Forestais realizados,
estudo da situación actual das industrias do aserrado
tanto no aspecto industrial como económico e a análise da evolución dos últimos cinco anos.

Actas del Congreso
internacional del bosque
cultivado
Autores: varios
Edita: Unión de Selvicultores del Sur de España
(USSE), Barcelona, 2007
Este libro compila as intervencións presentadas no
Congreso internacional do bosque cultivado celebrado
en Bilbao do 3 ao 7 de outubro de 2006. Estas intervencións enmarcáronse dentro de catro áreas temáticas: o panorama e tendencias do bosque cultivado no
mundo, a madeira como ecomaterial no mercado internacional, a política forestal comparada e a financiación forestal así como os servizos medioambientais dos
bosques cultivados.

Eucalyptus. Aplicaciones
de la madera
Autores: Manuel Touza Vázquez, Oscar González
Prieto e outros
Edita: Clúster de la Madera de Galicia e CISMadeira, Vigo, 2007
Este manual recolle unha selección de obras recentes
elaboradas con madeira de eucalipto dos montes de
Galicia. A publicación contén unha sinopse da historia
do Eucalyptus globulus e da súa implantación e expansión en Galicia, analiza as calidades desta madeira e
pretende fomentar o uso estrutural ou en carpintaría
desta madeira.
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investigación de
incendios forestales en
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noticias breves

DIARIO OFICIAL DE GALICIA
Medidas para a protección da superficie agraria
útil e o banco de terras
O 31 de maio publicouse a Lei 7/2007, do 21 de maio, de
medidas administrativas e tributarias para a conservación
da superficie agraria útil e do Banco de Terras de Galicia.
Permutas voluntarias de predios rústicos
O 6 de xuño publicouse o Decreto 98/2007, do 24 de
maio, polo que se establece o procedemento para autorizar as permutas voluntarias de predios rústicos para os
efectos de solicitar a exención do imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados.
Época de perigo alto de incendios
O 15 de xuño publicouse a Orde do 14 de xuño de
2007 pola que se determina a época de perigo alto de
incendios.
Axudas para a primeira forestación de terras non
agrarias
O 18 de xuño publicouse a Orde do 11 de xuño de
2007 pola que se establecen as bases e se convocan
para o ano 2007 as axudas para o fomento da primeira forestación de terras non-agrícolas.
Axudas para produtos forestais
O 10 de xullo publicouse a Orde do 22 de xuño de
2007 pola que se establecen as bases e se convocan
para o ano 2007 axudas para o aumento do valor
engadido dos produtos forestais. O 16 de xullo publicouse unha corrección de erros a esta Orde.
Axudas para a valorización do monte
O 20 de xullo publicouse a Orde do 12 de xullo de
2007 pola que se establecen as bases reguladoras das
axudas para programas de valorización integral e promoción da multifuncionalidade do monte e se convocan para o ano 2007.
Consello da Rede de Parques Naturais de Galicia
O 2 de agosto publicouse o Decreto 148/2007, do 19
de xullo, polo que se determina a creación, composición e funcionamento do Consello da Rede de Parques
Naturais de Galicia.
Criterios para a xestión da biomasa vexetal
O 14 de agosto publicouse a Orde do 31 de xullo de
2007 pola que se establecen os criterios para a xestión
da biomasa vexetal.
Materiais de base para a produción de materiais
forestais
O 5 de outubro publicouse a Orde do 26 de setembro de
2007 pola que se aproba a delimitación e a determinación
dos materiais de base para a produción de materiais fo-

restais de reprodución de Pinus sylvestris L. e Quercus rubra L. no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.
Sorteos e venda de permisos de pesca
O 15 de outubro publicouse a Resolución do 8 de outubro de 2007, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, pola que se fixan as normas dos sorteos e da venda de permisos de pesca en coutos para a tempada 2008.
Control da produción e comercialización de
materiais forestais de reprodución
O 27 de novembro publicouse o Decreto 220/2007, do
15 de novembro, polo que se crea o sistema oficial para
o control da produción e comercialización dos materiais
forestais de reprodución.
Aproveitamento da enerxía eólica en Galicia
O 3 de xaneiro publicouse o Decreto 242/2008, do 13
de decembro, polo que se regula o aproveitamento da
enerxía eólica en Galicia.
Axudas para empresas de comercialización e
transformación de produtos forestais
O 11 de xaneiro publicouse a Orde do 28 de decembro
de 2007 pola que se establecen as bases e se convocan
para o ano 2008, axudas para a creación e mellora de
empresas de comercialización e transformación de produtos forestais. O 29 de xaneiro publicouse unha
corrección de erros a esta Orde.
Axudas para o fomento da primeira forestación
O 7 de febreiro publicouse a Orde do 28 de xaneiro de
2008 pola que se establecen as bases e se convocan
para o ano 2008 as axudas para o fomento da primeira forestación de terras non agrícolas.
Axudas para traballos silvícolas
O 11 de febreiro publicouse a Orde do 31 de xaneiro
de 2008 pola que se establecen as bases e se convocan
para o ano 2008 as axudas á silvicultura en bosques no
medio rural.
Axudas para a plantación de frondosas caducifolias
O 18 de febreiro publicouse a Orde do 30 de xaneiro
de 2008 pola que se establecen as bases e se convocan
para o ano 2008 as axudas para o fomento das frondosas caducifolias.
Axudas para a prevención de incendios
O 3 de marzo publicouse a Orde do 22 de febreiro de
2008 pola que se establecen as bases reguladoras para
a concesión de axudas para a prevención e defensa
contra os incendios forestais en montes veciñais en
man común e se convocan para o ano 2008.

BOLETÍN OFICIAL DO ESTADO
Lei do solo
O 29 de maio publicouse a Lei 8/2007 de solo.
Lei complementaria da lei para o
desenvolvemento sostible
O 14 de decembro publicouse a Lei Orgánica 16/2007,
de 13 de decembro, complementaria da Lei para o
desenvolvemento sotible do medio rural.
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Lei do patrimonio natural e biodiversidade
O 14 de decembro publicouse a Lei 42/2007, de 13 de
decembro, do Patrimonio Natural e da Biodiversidade.
Lei para o desenvolvento sostible do medio rural
O 14 de decembro publicouse a Lei 45/2007, de 13
de decembro, para o desenvolvemento sostible do
medio rural.
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2007
Reunión con directivos do Grupo Abengoa en Pontevedra. Asistiron Francisco Fernández de Ana e
Francisco Dans (26 de maio).
Reunión proxecto de I+D Pinus pinaster con representantes do CIS-Madeira e FEARMAGA en Santiago.
Asistiu Francisco Dans (30 de maio).
Reunión co Conselleiro do Medio Rural sobre biomasa forestal primaria en Santiago. Asistiron Francisco
Fernández de Ana e Francisco Dans (1 de xuño).
Reunión con representantes do grupo Abengoa en
Santiago. Asistiu Francisco Dans (6 de xuño).
I Congreso internacional de enerxías alternativas
e medio ambiente ENERNOVA en Vigo. Asistiu como
relator Braulio Molina (7 de xuño).
3º Seminario Internacional Enersilva “Biomasa forestal primaria e electricidade verde”. En Vigo (8 de
xuño).
Reunión co Director xeral de Industria, Enerxía e
Minas en Santiago. Asistiu Francisco Dans (11 de xuño).
Reunión Comisión Permanente de COSE en Madrid.
Asistiron Francisco Fernández de Ana e Francisco Dans
(12 de xuño).
Asemblea Xeral de COSE en Madrid. Asistiu Francisco Dans (13 de xuño).
Sinatura dun convenio de colaboración entre a
Consellería do Medio Rural, a Consellería de
Innovación e Industria, a CMVMC de Xinzo e a
AFG para a instalación dunha planta de calor en Xinzo
(Ponteareas). Asistiron Francisco Fernández de Ana e
Francisco Dans (14 de xuño).
Stand da AFG na Semana Verde en Silleda (14-17 de
xuño).
Visita ao monte veciñal de Cristiñade (Ponteareas)
dentro do programa da Consellería de Educación “Polo
Monte”. Acompañou aos alumnos do IES de Mos Julio
Ruiz (20 de xuño).
Reunión do Comité Técnico do proxecto ECAS en
Santiago. Asistiron Francisco Fernández de Ana e
Manuel Pazos (22 e 23 de xuño).
Reunión do Comité Técnico e clausura do proxecto Enersilva en Barcelona. Asistiron Francisco Dans,
Daniel Rodríguez e Braulio Molina (25 e 26 de xuño).
Asemblea Xeral Ordinaria e Extraordinaria da AFG
en Padrón (30 de xuño).
II Xornadas de montes veciñais en man común na
Pobra do Brollón. Asistiu como relator Xosé Represas
(30 de xuño).
Reunión co director do Instituto de Desarrollo de
Caixanova en Vigo. Asistiu Francisco Dans (5 de xullo).
Reunión con CMVMC do sur de Pontevedra en
Xinzo (Ponteareas). Asistiron José Luis Campos,
Salvador Rodríguez, Jesús Rodríguez, Francisco Dans,
Julio Ruiz e Daniel Rodríguez (5 de xullo).
Reunión do Grupo Consultivo Bosques e Cortiza
da UE en Bruxelas. Asistiu Francisco Dans (12 de xullo).

Reunión con directivos de Energía (Gas Natural)
en Santiago. Asistiron Francisco Dans e Braulio Molina
(13 de xullo).
Asemblea das Plataformas Tecnolóxicas Galegas
de Enerxía e Medio Ambiente en Santiago. Asistiu
Francisco Fernández de Ana (18 de xullo).
Asemblea Extraordinaria de COSE en Madrid.
Asistiu Francisco Fernández de Ana (23 de xullo).
Reunión do Directorio de USSE en Madrid. Asistiu
Francisco Fernández de Ana (24 de xullo).
Reunión con CMVMC do sur de Pontevedra en
Xinzo (Ponteareas). Asistiron José Luis Campos,
Salvador Rodríguez, Jesús Rodríguez, Francisco Dans,
Julio Ruiz e Daniel Rodríguez (24 de xullo).
Entrevista co director xeral de Montes en Santiago.
Asistiu Francisco Fernández de Ana (27 de xullo).
Entrevista co xefe do Servizo de planificación e
valorización do monte en Santiago. Asistiu Francisco
Dans (2 de agosto).
Constitución da Xunta Xestora da Mancomunidade de biomasa do sur de Pontevedra en Xinzo
(Ponteareas). Asistiron José Luis Campos, Salvador
Rodríguez, Jesús Rodríguez, Francisco Dans, Julio Ruiz
e Daniel Rodríguez (3 de agosto).
Reunión coa Oficina de Programas Internacionais
de I+D+i (OPIDi) en Santiago. Asistiu Francisco Dans
(7 de setembro).
Presentación da Agrupación de empresas innovadoras da enerxía de Galicia en Santiago. Asistiu
Francisco Dans (14 de setembro).
Reunión coa Asociación de Produtores de Madeira
de Ferreira e Alfoz en Mondoñedo. Asistiron Francisco
Dans e Julio Ferreiro (18 de setembro).
Seminario do proxecto MADER en Negreira.
Impartiu o seminario Braulio Molina (20 de setembro).
Reunión con representantes do concello de Vilalba
en Santiago. Asistiu Francisco Dans (21 de setembro).
Seminario do proxecto MADER en Tomiño. Impartiu
o seminario Braulio Molina (21 de setembro).
Seminario do proxecto MADER en Cerdido. Impartiu
o seminario Braulio Molina (24 de setembro).
Reunión coa Xunta Xestora da Mancomunidade de
biomasa do sur de Pontevedra en Xinzo (Ponteareas).
Asistiron Francisco Fernández de Ana, José Luis Campos,
Salvador Rodríguez, Jesús Rodríguez, Francisco Dans,
Julio Ruiz e Daniel Rodríguez (27 de setembro).
Reunión da Xunta Directiva de COSE por multiconferencia. Participou Francisco Dans (1 de outubro).
Reunión da Xunta de Goberno da AFG en Santiago
(4 de outubro).
Encontro de montes veciñais en man común organizado pola Consellería do Medio Rural na Coruña. Asistiron Serafín González e Braulio Molina (6 de outubro).
Reunión do Grupo Consultivo Bosques e Cortiza da
UE en Bruxelas. Asistiu Francisco Dans (15 de outubro).
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participación da AFG en actos de interese forestal
Reunión de traballo coa Xunta Xestora da Mancomunidade de produtores de biomasa do sur de
Pontevedra en Xinzo (Ponteareas). Asistiron José Luis
Campos, Salvador Rodríguez, Jesús Rodríguez, Julio Ruiz
e Daniel Rodríguez (15 de outubro).
Reunión da Xunta Directiva de COSE en Madrid.
Asistiu Francisco Dans (16 de outubro).
Constitución da Mancomunidade de produtores
de biomasa do sur de Pontevedra en Xinzo (Ponteareas). Asistiron Francisco Fernández de Ana, José
Luis Campos, Salvador Rodríguez, Jesús Rodríguez,
Francisco Dans, Julio Ruiz, Daniel Rodríguez e Xosé
Represas (20 de outubro).

Reunión sobre o Congreso de montes veciñais en
Santiago. Asistiron José Luis Campos e Francisco Dans
(12 de decembro).
Presentación dos proxectos Leader en Santiago.
Asistiu Braulio Molina (14 de decembro).
Constitución da Sociedade de Bioetanol-Galicia
Novas Tecnoloxías en Curtis. Asistiu Francisco Fernández de Ana (14 de decembro).
Mesa redonda sobre o patrimonio do monte veciñal
periurbano e a súa problemática actual en Redondela. Asistiron Francisco Fernández de Ana, Fernando Molina, Xosé Represas e Francisco Dans (14 de decembro).

II Congreso internacional de bioenerxía e Feira
Expobioenergía en Valladolid. Participou como relator
Víctor Penas (25 de outubro).

Reunión co director xeral de Montes en Santiago.
Asistiron Francisco Fernández de Ana e Francisco Dans
(17 de decembro).

1ª reunión da Xunta Directiva da Mancomunidade
de biomasa do sur de Pontevedra en Xinzo
(Ponteareas). Asistiron Francisco Dans, Jesús Rodríguez,
Julio Ruiz e Daniel Rodríguez (5 de novembro).

Reunión da Xunta de Goberno da AFG en Santiago
(17 de decembro).

Seminario transnacional Interreg en Toulouse (Francia). Asistiu como relator Braulio Molina (8 e 9 de novembro).
Xornada de presentación das Unidades de Xestión
Forestal en Santiago. Asistiron Francisco Fernández de
Ana, José Luis Corral, Manuel Pazos, Enrique García e
Víctor Penas (9 de novembro).

Reunión co director xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación sobre a Plataforma Tecnolóxica da Madeira en Santiago. Asistiu Francisco
Dans (18 de decembro).
Reunión sobre agrupacións veciñais contra incendios forestais en Santiago. Asistiu José Luis Corral (19
de decembro).

2008

Reunión da Xunta Directiva da COSE por multiconferencia. Participou Francisco Dans (14 de novembro).

Reunión sobre o sistema de certificación forestal
PEFC en Madrid. Asistiu Braulio Molina (10 de xaneiro).

Entrevista con representantes do CIS-Madeira
sobre o sector forestal en Santiago. Asistiu Francisco
Dans (14 de novembro).

Reunión de análise e programación da AFG. Asistiron
Francisco Fernández de Ana, Francisco Dans, Braulio Molina, Daniel Rodríguez, Julio Ruiz, Enrique García, Beatriz
Fernández, Manuel Pazos e Cristina Verde (18 de xaneiro).

Presentación da Plataforma Tecnolóxica da Madeira
en Santiago. Asistiu Manuel Pazos (15 de novembro).
Entrevista co xefe do Servizo de planificación e
valorización do monte en Santiago. Asistiu Francisco
Dans (16 de novembro).

Xornada sobre a situación e perspectivas da biomasa como produtora de enerxía en Galicia.
Organizada polo Colexio de Enxeñeiros de Montes de
Galicia en Santiago. Asistiron José Luis Corral e
Francisco Dans (23 de xaneiro).

Xornadas técnicas sobre a propiedade forestal en
Mondoñedo. Asistiu como relator Francisco Fernández
de Ana (17 de novembro).

Reunión do PEFC-Galicia en Santiago. Asistiu Braulio
Molina (28 de xaneiro).

Xornada de I+D+i galega: ollando a Europa en Santiago. Asistiu Francisco Dans (19 de novembro).

Reunión da Xunta de Goberno AFG en Santiago
(7 de febreiro).

Asemblea Xeral da USSE en Madrid. Asistiu Francisco
Fernández de Ana (26 de novembro).

Reunión da Xunta Directiva de COSE por multiconferencia. Participaron Francisco Fernández de Ana e
Francisco Dans (7 de febreiro).

2ª reunión da Xunta Directiva da Mancomunidade
de biomasa do sur de Pontevedra en Xinzo (Ponteareas). Asistiron Jesús Rodríguez, Julio Ruiz e Daniel
Rodríguez (26 de novembro).

Reunión de asociacións de USSE para preparación
de proxectos de cooperación de I+D en Baiona
(Francia). Asistiu Francisco Dans (14 de febreiro).

Simposium Forestalia 2007 en Pontevedra. Asistiu
Manuel Pazos (30 de novembro).
Visita á planta Secil de Setúbal. Asistiu Manuel
Pazos (5 de decembro).

Xornada sobre Bosques e fiscalidade forestal: O
imposto de sucesións organizada pola USSE en
Baiona. Presentou unha ponencia Fernando Molina
Rodríguez (15 de febreiro).

Seminario e reunión do Comité Técnico do proxecto
ECAS en Évora. Asistiu Manuel Pazos (6 e 7 de decembro).

Convención de Agrupacións veciñais de vixilancia
forestal en Santiago. Asistiu José Luis Corral (16 de febreiro).

Reunión do Consello Forestal de Galicia en Santiago.
Asistiu Francisco Fernández de Ana (11 de decembro).

4ª Asemblea Xeral da Entidade Solicitante PEFC Galicia en Santiago. Asistiu Braulio Molina (20 de febreiro).
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4ª Asemblea Xeral da Asociación PEFC Galicia en
Santiago. Asistiu Braulio Molina (20 de febreiro).
Forum Emprego Universitario 2008 en Pontevedra.
Asistiu como relatora Celsa Sánchez (20 de febreiro).
Seminario de capitalización I+D+i organizado pola
Autoridade de Xestión do programa Interreg III B Sudoe
na Coruña. Asistiu Francisco Dans (21 de febreiro).
Reunión do Comité galego de defensa contra incendios forestais en Santiago. Asistiu Francisco Dans
(22 de febreiro).
Reunión informativa sobre o Congreso internacional de valorización integral do monte en Santiago.
Asistiu Francisco Dans (5 de marzo).
Reunión con representantes do Clúster da
Madeira de Galicia. Asistiu Víctor Penas (5 de marzo).

Entrevista co director xeral de Montes en Santiago.
Asistiu Francisco Fernández de Ana e Francisco Dans
(10 de marzo)
Reunión da Xunta de Goberno AFG en Santiago (10
de marzo).
Entrevista co xefe de servizo de Incendios
Forestais en Santiago. Asistiu Beatriz Fernández (11 de
marzo).
Reunión da Xunta Directiva de COSE. Participou por
multiconferencia Francisco Dans (12 de marzo).
Reunión da Mesa da Madeira de Galicia en
Santiago. Asistiu Francisco Dans (12 de marzo).
Xornada sobre biomasa forestal co gallo da feira
Foresgal en Lugo. Asiste como relator Francisco Dans
(28 de marzo).

cursos, congresos, seminarios e feiras forestais
13-15 de marzo de 2008
ECOENERGÉTICA: Feira- Congreso das Enerxías
Renovables. Igualada, Barcelona

11-13 de xuño de 2008
FOREXPO. Burdeos (Francia)
Organiza: FOREXPO G.I.E.

Máis información: Tel.: 938 040 102, salvanys@anoia.cat

Máis información: 00 33 557 854 018, info@forexpo.fr
www.forexpo.fr

www.ecoenergetica.org/espanol/programa_copia(esp).htm

28-30 de marzo de 2008
FORESGAL. Lugo
Organiza: Consellería do Medio Rural
Máis información: 982 285 202
www.foresgal.com

3 e 4 de abril de 2008
EGURTEK, 2ª Simposium internacional de arquitectura e construción en madeira. Bilbao
Organiza: Goberno Vasco e outros
Máis información: Tel.: 944 040 000, Fax: 944 040 001, egurtek@bec.eu
www.construlan.com

11-15 de xuño de 2008
XXXI Feira Internacional Semana Verde de Galicia.
Silleda
Organiza: Feira Internacional de Galicia
Máis información: Tel.: 986 577 000, Fax: 986 580 162,
semanaverde@feiragalicia.com
www.feira-galicia.com

16-18 de outubro de 2008
Expobioenergía. Valladolid
Organiza: Avebiom e Cesefor
Máis información: Tel.: 975 239 670, info@expobioenergia.com
www.expobioenergia.com

PUBLI
Desbroces
ROCHA
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PRECIOS ORIENTATIVOS
DE LA MADERA GALLEGA
Diciembre 2007
PRECIOS EN CARGADERO DE CAMIÓN
€/m3

PRECIOS EN PARQUE DE FÁBRICA
€/m3

1
MADERA DE SIERRA
PINO GALLEGO Y PINO RADIATA

PINO GALLEGO Y PINO RADIATA

Precios de la rolla según calidad y diámetro en punta delgada.
Calidad normal: rolla derecha, verde, sin azular
ø 14 a 19 cm
34 €/m3 c/c
ø 20 a 29 cm
47 €/m3 c/c
ø superior a 30 cm
55 €/m3 c/c

Precios de la rolla según calidad y diámetro en punta delgada.
Calidad normal: rolla derecha, verde, sin azular
ø 14 a 19 cm
42 €/m3 c/c
ø 20 a 29 cm
54 €/m3 c/c
ø superior a 30 cm
63 €/m3 c/c

EUCALIPTO

EUCALIPTO
45 €/m3 c/c

ø superior a 35 cm

85-185 €/m3 c/c

Sierra (según usos)
Leña

ø superior a 35 cm

CASTAÑO
Sierra (según usos)

55 €/m3 c/c

ROBLE
50-95 €/m3 c/c
36-39 €/m3 c/c

2
MADERA PARA ASTILLAR
PINO GALLEGO Y PINO RADIATA

PINO GALLEGO Y PINO RADIATA

Precios de la madera de cualquier calidad, incluyendo raberones, piezas torcidas o secas, ramas, etc. No se suele filar diámetro mínimo.
Destino tablero
24-28 €/m3 c/c

Precios de la madera de cualquier calidad, incluyendo raberones, piezas torcidas o secas, ramas, etc. No se suele fijar diámetro mínimo.
Destino tablero
33-37 €/m3 c/c

EUCALIPTO

EUCALIPTO
34-38 €/m3 c/c
48-51 €/m3 s/c
28 €/m3 c/c
22 €/m3 c/c

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

43-47 €/m3 c/c
57-60 €/m3 s/c
37 €/m3 c/c

Destino pasta para papel
Destino tablero

3
MADERA DE DESENROLLO O CHAPA
PINO GALLEGO

PINO GALLEGO

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

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

EUCALIPTO

ø diámetro

EUCALIPTO
47 €/m3 c/c
77 €/m3 c/c

Desenrollo
Chapa plana

c/c con corteza

Desenrollo
Chapa plana

57 €/m3 c/c
87 €/m3 c/c

s/c sin corteza

Estos precios tienen un fin exclusivamente orientativo para el productor de madera y han sido proporcionados por selvicultores e industrias de la madera de las cuatro provincias gallegas. Los márgenes de precios que se indican obedecen al
precio mínimo y máximo de cada producto que ha sido facilitado. Desde aquí nuestro agradecimiento a todas las personas y las empresas que han colaborado.
(En la utilización de estos datos se ruega mencionar la fuente de información)
Para mayor información pueden dirigirse a las oficinas de la AFG
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PRECIOS ORIENTATIVOS
DE LA MADERA GALLEGA
Marzo 2008
PRECIOS EN CARGADERO DE CAMIÓN
€/m3

PRECIOS EN PARQUE DE FÁBRICA
€/m3

1
MADERA DE SIERRA
PINO GALLEGO Y PINO RADIATA

PINO GALLEGO Y PINO RADIATA

Precios de la rolla según calidad y diámetro en punta delgada.
Calidad normal: rolla derecha, verde, sin azular
ø 14 a 19 cm
34 €/m3 c/c
ø 20 a 29 cm
47 €/m3 c/c
ø superior a 30 cm
55 €/m3 c/c

Precios de la rolla según calidad y diámetro en punta delgada.
Calidad normal: rolla derecha, verde, sin azular
ø 14 a 19 cm
42 €/m3 c/c
ø 20 a 29 cm
54 €/m3 c/c
ø superior a 30 cm
63 €/m3 c/c

EUCALIPTO

EUCALIPTO
45 €/m3 c/c

ø superior a 35 cm

85-185 €/m3 c/c

Sierra (según usos)
Leña

ø superior a 35 cm

CASTAÑO
Sierra (según usos)

55 €/m3 c/c

ROBLE
50-95 €/m3 c/c
36-39 €/m3 c/c

2
MADERA PARA ASTILLAR
PINO GALLEGO Y PINO RADIATA

PINO GALLEGO Y PINO RADIATA

Precios de la madera de cualquier calidad, incluyendo raberones,
piezas torcidas o secas, ramas, etc. No se suele fijar diámetro mínimo.
Destino tablero
25-30 €/m3 c/c

Precios de la madera de cualquier calidad, incluyendo raberones,
piezas torcidas o secas, ramas, etc. No se suele fijar diámetro mínimo.
Destino tablero
34-39 €/m3 c/c

EUCALIPTO

EUCALIPTO
42-46 €/m3 c/c
53-57 €/m3 s/c
28 €/m3 c/c
22 €/m3 c/c

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

51-53 €/m3 c/c
62-66 €/m3 s/c
37 €/m3 c/c

Destino pasta para papel
Destino tablero

3
MADERA DE DESENROLLO O CHAPA
PINO GALLEGO

PINO GALLEGO

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

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

EUCALIPTO
Desenrollo
Chapa plana
ø diámetro

c/c con corteza

47 €/m3 c/c
77 €/m3 c/c

EUCALIPTO
Desenrollo
Chapa plana

57 €/m3 c/c
87 €/m3 c/c

s/c sin corteza

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