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Distancias mínimas nas repoboacións forestais

EDITORIAL

Quen paga os danos dos
incendios forestais?
Francisco J. Fernández de Ana Magán
Presidente

Ó LONGO DESTES ÚLTIMOS VINTE E CINCO ANOS na Asociación Forestal de Galicia vimos traballando na loita contra os incendios forestais na procura dunha solución para un mal que nos afoga cada vez
que as temperaturas e o vento se poñen de acordo para espallar estes lumes. Neste tempo, a sociedade galega foise facendo máis sensíbel a estes danos así como tamén os medios de comunicación. A prensa, a radio
e a televisión teñen nesta teima un abondoso campo de opinión e información con criterios moi variados,
moitos deles moi interesantes, pero nos que de xeito xeral esquecen ós máis prexudicados con esta calamidade: o propietario forestal.
Os propietarios forestais e as comunidades de montes asistimos a este circo loitando contra un lume ó que
se lle fai chamar forestal. Non obstante, a maior parte do esforzo empregado céntrase na defensa de casas,
instaladas ilegalmente en áreas forestais, ou noutros bens importantes pero que non teñen relación co
mundo forestal propiamente dito.
Os medios empregados (avións, helicópteros, vehículos, etc.) son cada ano máis efectivos pero tamén máis
custosos. Isto fai que o orzamento da loita sexa anualmente máis importante, diñeiro que normalmente
emigra de Galicia. Ante este gasto infrutuoso, os silvicultores galegos quedamos sen medios económicos
para manter un sistema preventivo cos tratamentos silvícolas apropiados que aportarían melloras na nosa
produción e que xustificarían máis postos de traballo e incrementarían o interese da poboación por esta
fonte de riqueza.
Nestes anos temos que felicitarnos polo éxito das autoridades na pescuda e arresto de presuntos incendiarios e agardamos os resultados dos xuízos contra estes criminais do medio ambiente e da riqueza forestal.
Á espera destes xuízos, a conselleira de Medio Rural confirmou a súa presenza como acusación, demandando ó culpábel dos danos o gasto da loita contra ese lume, decisión que nos parece lóxica. Malia isto,
ninguén fala dos danos causados ós propietarios do monte, non só no referente á madeira ou a outros bens
directos, senón tamén na destrución do solo e no produto cesante que isto causa. Inda por riba, a Administración pón atrancos para que a madeira afectada poida ser cortada e aproveitada xustificando o risco
da perda de solo mais esquecendo que en poucos meses esta madeira perde o seu valor.
Consideramos que a xustiza ten que defender ó prexudicado, é dicir, ó propietario, e resarcilo, no posible,
das perdas directas ou indirectas sufridas a causa do incendio. Como resultado disto, o culpábel ten que
aportar os recursos necesarios para satisfacer o mal feito, pois se non sería a Administración a que tería
que asumir a responsabilidade subsidiaria dos mesmos.
Se non poñemos coto a todo isto, os propietarios forestais non podemos seguir facendo fronte ó risco que
supón a perda do noso traballo e do investimento económico e afectivo realizado ó longo de moitos anos.
Na UE, ante unha catástrofe sempre hai unha axuda da Administración, agás no caso forestal. De non
obter un apoio xusto, o resultado será o abandono do monte, feito que afectará a toda a sociedade galega,
tanto económica coma ecoloxicamente.
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O parque do
Sanatorio de Cesuras
Francisco Dans del Valle e Mª Cristina Verde Figueiras

A FINCA COÑECIDA COMO SANATORIO de
Cesuras ocupa unha superficie de 7,4 ha e ten a
súa orixe na compra feita polo Dispensario Antituberculoso da Coruña no ano 1924 de varias parcelas para a construción dun Sanatorio antituberculoso de montaña cuxo proxecto correu a cargo do
arquitecto coruñés Rafael González Villar.
A escolla desta finca parece que se debeu á
confluencia de varios factores: a súa relativa proximidade á cidade da Coruña e ao seu porto, a súa
boa comunicación por vía férrea, a súa altitude, as
facilidades dadas por varios propietarios do lugar
para a compra do solo, a súa localización con boa
exposición ao sur e a resgardo dos ventos fríos e a
que o número de enfermos de tuberculose neste
concello era baixo con respecto á media galega. No
ano 1923 Cesuras e As Somozas foran os únicos
concellos galegos que non detectaran ningún
enfermo con esta mortífera enfermidade.
O autor do proxecto. O arquitecto do proxecto do
sanatorio, Rafael González Villar (1887-1941),
naceu na Coruña en 1887, graduándose como
arquitecto na escola de Madrid en 1911. É autor
de obras tan emblemáticas como o denominado
Kiosko Alfonso e o cine Avenida na Coruña. En
Betanzos realizou os proxectos da Casa Núñez, o
mercado municipal, o palco da música e as Escolas Jesús García Naveira, entre outros. En Santia-

go a súa única obra foi o desaparecido Edificio
Castromil.
Rafael González fixo dous proxectos do Sanatorio, un en 1924 e outro en 1927, descoñecemos cal
foi o motivo de refacer o proxecto orixinario.
O proxecto definitivo contaba con tres corpos,
os dous laterais iguais e un central dun só andar
flanqueado por dúas torres. As ruínas que hoxe se
conservan correspóndense ao pavillón lateral
esquerdo de tres alturas máis un soto.
Concepción orixinaria do parque. Tanto o proxecto do sanatorio como o do parque, atópanse en
paradoiro descoñecido, pero é probable que os
dous proxectos sexan de González Villar.
Segundo se recolle na documentación consultada, o obxectivo deste parque era crear un contorno
agradable á vista e de esparexemento dos enfermos
que colaborase ao seu benestar e á súa melloría.
A teor da información conservada, nas parcelas
adquiridas para a construción do parque e do sanatorio medraban piñeiros que parece que foron cortados. Posteriormente iniciouse unha repoboación
con outras especies constituíndo un parque de
configuración irregular. No perímetro da finca en
1924 plantouse loureiro romano e mahonia, rodeado de arame de espiño. Posteriormente construíuse un peche de cemento armado deixando o extremo noroeste como entrada na finca.
Nos camiños perimetrais e nos paseos interiores plantáronse os bordes de eucaliptos alternando
decembro 2013 o monte
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O Sanatorio de Cesuras en construción ao redor de 1929, detrás pódese observar unha rexeneración xove fundamentalmente de piñeiros con algún
eucalipto mesturado (fotografía facilitada por Celsa Sánchez).

Segundo se recolle na documentación
consultada, o obxectivo deste parque
era crear un contorno agradable á
vista e de esparexemento dos
enfermos que colaborase ao seu
benestar e á súa melloría

o parque forestal presentaban un alto grao de deterioro, con risco de acrecentarse os danos tanto nos
edificios como na masa arborada. Ante esta situación, o Concello de Cesuras decidiu iniciar a restauración deste singular conxunto e para isto encargoulle en 2011 á Asociación Forestal de Galicia a
elaboración dun estudo técnico que diagnosticara o
estado da vexetación, describira a situación dos elementos e infraestruturas existentes e definira os traballos de restauración a realizar no parque forestal.

con acacias reais. Posteriormente realizáronse
plantacións aliñadas de eucalipto no interior do
parque e outras especies de árbores e arbustos de
folla perenne e trazáronse camiños.

Inventario. No estudo técnico levouse a cabo un
inventario da flora arbórea existente no parque
aportou a seguinte información:
• Especie arbórea, procedencia e idade aproximada.
• Diámetro normal, altura total dos pés e volume
de madeira.
• Estado sanitario da masa, danos bióticos e abióticos da vexetación, indicando as posibilidades
de persistencia no futuro.
No inventario tamén se tivo en conta a vexetación arbustiva e subarbustiva de interese, as
infraestruturas e restantes elementos existentes.

O estado actual. Abandonadas as obras a comezos
dos anos 30 do século pasado, a propiedade da finca
do Sanatorio estivo en mans do Estado. O Concello
de Cesuras parece que solicitou a súa cesión en
varias ocasións, ata que en 1973, lle foi cedida gratuitamente para dedicala a parque público municipal
e centro municipal de extensión cultural e educativa,
así como para crear instalacións deportivas.
Na actualidade o edificio e o parque do Sanatorio de Cesuras é propiedade do Concello de Cesuras e o edificio está catalogado como ben patrimonial deste Concello.
Actuación da Asociación Forestal de Galicia no parque. O edificio e as súas instalacións anexas e máis
6
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Danos detectados. Todos os eucaliptos principais
estaban afectados por ataques de goniptero, con
perdas moi significativas de volume foliar e copa
moi diminuída. O inventario identificou 97 eucaliptos orixinais, eucaliptos con diámetros á altura
do peito comprendidos entre 75 e 150 cm, gravemente afectados por ataques de goniptero.

Actualidade

Vista do Sanatorio e da parte norte do parque despois das obras de
restauración do parque.

Eucalipto de grandes de dimensións cortado durante a restauración
do parque.

As árbores principais doutras especies, frondosas, acacias e cupresáceas, presentaban un bo estado sanitario, soamente o 9% delas non ten futuro
debido a danos mecánicos.
A masa forestal do parque caracterizábase por
ter unha gran variabilidade de idades e de tamaños.
Esta heteroxeneidade débese a que dende a repoboación orixinal houbo un derribo progresivo de
pés tombados cos temporais e, como consecuencia, houbo unha rexeneración espontánea da vexetación nos claros aparecidos.

As actuacións contempladas no plan de restauración do parque contemplaron cortas de saneamento, tratamentos silvícolas e sanitarios, mellora
de infraestruturas e sinalizacións por valor de
147.000 € e contaron co financiamento da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) e
da Deputación da Coruña.
En total, nas obras de restauración, cortáronse
194 eucaliptos principais (diámetro maior de 50
cm) e 133 eucaliptos secundarios (diámetro menor
de 50 cm), que supuxeron unhas 1.460 toneladas de
madeira xunto con outras 320 t de pés menores de
eucalipto e diversas frondosas e 47 t de piñeiro, que
totalizan 1.827 toneladas de madeira cortada.
Ademais fíxose unha desmesta e tratamento de
pés menores con eliminación de eucaliptos e acacias para a consolidación dunha formación de parque forestal. Tamén se levaron a cabo podas sanitarias e de formación con altura variable en diversas especies de coníferas e frondosas, e a roza de
todo o parque.
Asemade, arranxáronse 225 m de camiños e
770 m de sendas e colocáronse 10 bancos (feitos
con madeira de eucalipto procedente do mesmo
parque) e 10 papeleiras.
Os traballos de restauración do parque foron
obxecto dunha reportaxe da Televisión de Galicia para o programa O Agro na que se recollen
as diferentes etapas da súa execución. Esta
reportaxe pódese visualizar no seguinte enlace:
http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/labranza-31 •

A restauración do parque. Entre xullo e setembro
de 2013 levouse a cabo a restauración do parque
cos seguintes criterios:
• Recuperar a concepción orixinaria do parque
como conxunto vexetal con funcións terapéuticas e de paseo.
• Manter a súa finalidade orixinal, permitindo ó
visitante interpretar a relación do edificio co
seu contorno.
• Respectar, na medida do posible, os elementos
vexetais máis senlleiros, o trazado dos camiños
e carreiros, as construcións, os elementos de
obra propios do proxecto orixinal e manter a
configuración e a estrutura interior do parque.
• Dedicar a parte norte da finca á restauración
dunha vexetación similar ás fragas do lugar e
a parte sur a parque forestal incluíndo a
plantación de distintas especies de coníferas
e frondosas.

decembro 2013 o monte
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O estado da propiedade
dos bosques europeos

Francisco Fernández de Ana Magán
Presidente da AFG

NA ASOCIACIÓN FORESTAL DE GALICIA
VIMOS DEMANDANDO das autoridades forestais galegas unha maior información sobre os
nosos bosques, incluíndo un inventario forestal
axeitado ás nosas necesidades, para poder planear
unha política forestal que responda e aproveite a
nosa capacidade de produción. Interesaríanos
recadar información, con maior actualización,
sobre o crecemento e existencias de madeira e
doutros produtos nos nosos bosques tanto aqueles
xestionados pola Administración coma os de xestión privada.
Tamén é necesario ter un maior coñecemento
da nosa realidade social forestal e o seu entronque
co mundo que nos rodea, posto que a incidencia
do bosque no medio é moi importante e afecta á
maioría da poboación galega.
8
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Con esta finalidade, analizamos os datos aportados pola Comisión da ONU para Europa e a
FAO, nun estudio realizado no ano 2010 titulado
Private Forest Ownership in Europe da autoría de F.
Schmithiisen e F. Hirsch.
Para desenvolver este importante traballo
pediuse a colaboración de 38 gobernos europeos
mais soamente obtivemos resposta de 23 deles coa
ausencia significativa de España, Portugal, Italia,
Grecia e outros países mediterráneos de menor
transcendencia forestal. Por outra banda, cómpre
salientar que non tódolos estados que responderon
posuían información sobre a totalidade dos campos
demandados, información correspondente ó período 2006-2007.
Dedicarémoslle dous capítulos á análise deste
traballo. O primeiro deles estará enfocado á observación da propiedade desde o punto de vista social.
O segundo, que será publicado no vindeiro número da revista O Monte, centrarase na análise da realidade económica do monte privado europeo e
nunha comparación coa de Galicia.
Dos 198 millóns de hectáreas de bosques europeos, este estudio comprende 138 millóns deles, o
que representa un 70% do total. No conxunto dos
montes públicos están recollidos tamén aqueles
montes comunais que representan un 13% do total
deste dominio; estes montes teñen unha consideración diferente do que son os montes en man
común de veciños de Galicia.
Na Europa Occidental, os bosques tanto públicos coma privados repártense ó 50% con grandes
diferenzas entre países. En Francia, Reino Unido,
Austria e Noruega a propiedade privada forestal
supera o 60% mentres que en Alemaña supón o
45% e en Bulgaria e Suecia o 30%.
Nos países da Europa Oriental, recentemente
incorporados, observouse un incremento da propiedade privada nestes últimos anos. Isto débese ó
proceso de devolución dos bosques incautados por
parte dos réximes comunistas anteriores ós seus
verdadeiros donos.
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No referente ó número e extensión da propiedade privada, con datos de Austria, Bélxica, Bulgaria, Eslovaquia, Francia, Hungría, Letonia, Noruega, Polonia, Reino Unido e Romanía, dispomos da
seguinte información:
Número de propietarios forestais segundo superficie da
propiedade (%)
Extensión

<1
ha

1-2
ha

3-5
ha

6-10 11-20 21-50 >100
ha
ha
ha
ha

Porcentaxe 61% 4% 12%

6%

4%

12%

1%

Se observamos a incidencia destas propiedades
no conxunto do territorio forestal mencionado
anteriormente, atopamos:
Estrutura da propiedade. Porcentaxe da superficie forestal
segundo o tamaño da propiedade
Extensión

<1
ha

1-20
ha

21-50 51-100 101-500 >500
ha
ha
ha
ha

Porcentaxe

4%

34%

14%

12%

18%

18%

Outros dos indicadores importantes a ter en
conta son as idades dos propietarios forestais e as
súas ocupacións; a relación de homes e mulleres; o

que pretenden facer coas súas propiedades e o seu
manexo, entre outros. Trátase de datos moi interesantes para a nosa actividade comparativa.
Os propietarios menores de 30 anos son minoría. Na franxa dos 30-60 anos o rango vai desde un
32% ata un 70% dependendo do país. Aqueles
propietarios con idades superiores ós 60 anos
engloban case un 50% da media. As mulleres son
minoría como propietarias, varían entre un 17% e
un 41% pero presentan unha característica moi
interesante xa que entre o 20 e o 30% da totalidade corresponden a mulleres cunha idade inferior
ós 30 anos.
As idades dos propietarios e a súa dedicación
tamén ocupan unha parte deste informe. Os propietarios forestais son, en gran medida, pensionistas. Dentro do grupo dos activos, as porcentaxes
varían desde un 80% en Irlanda ata un 18% en
Francia daquela xente cuxa actividade económica
reside na agricultura. Francia representa un estado
medio nesta cuestión de dedicación cun 18% dedicado á agricultura, un 24% a outras ocupacións
non recollidas no sector primario e un 58% de pensionistas. Estímase que ó redor do 60-80% destes
propietarios viven en áreas rurais exceptuando o
caso de Austria onde a cantidade é maior (90%).
Nun mundo avanzado, as organizacións de propietarios forestais adquiren unha gran importancia.
En Europa, os países que acadan un maior nivel de
desenvolvemento nesta materia son os nórdicos.
No caso de Suecia dispoñen de 4 asociacións

Parcelación dos montes de eucalipto da Mariña Lucense. A escala é 1/2.730 aproximadamente.
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forestais con 92.000 membros que posúen en conxunto un total de 6,2 millóns de hectáreas acadando unha media de 67,4 ha por asociado.
A certificación forestal varía notablemente
entre o público e o privado. No referente ós bosques privados non adquire niveis altos coa excepción dun 100% en Austria e un 93% en Finlandia.
No resto dos países non alcanza o 22% como é o
caso de Francia cun 10%. Noutros países a porcentaxe de certificación forestal é mínima ou
incluso nula. Pola contra, nos bosques públicos a
media dos grandes países en superficie certificada
supera o 50%.
Comparación coa realidade galega. No referente
a esta parte do estudo poderiamos concluír que a
importancia dos bosques privados en Europa é
fundamental. Estas masas e as súas producións
inciden de forma directa nunha boa parte da poboación que é lixeiramente similar á nosa realidade.
Os autores consideran a importancia dos bosques privados na sostibilidade rural e critican en
xeral a falta de información sobre as propiedades
forestais en Europa, especialmente nas asociacións
de bosques privados. Os expertos cualifican de
crucial este tipo de información xa que nos permite realizar unha política forestal privada e o mantemento dos bosques de Europa en xeral.
Naturalmente, esta reflexión acada un carácter
urxente se nos referimos a España e máis concretamente a Galicia onde non contamos con ningún
tipo de información sobre a propiedade privada.
De feito, no IV Inventario Forestal, os donos de
grandes áreas forestais figuran como descoñecidos,
extensións que deberían estar perfectamente
catastradas.
Dos datos aportados podemos deducir que os
propietarios forestais europeos están distribuídos
por idades que indican que as súas terras proceden fundamentalmente de herdanzas o que as
converte en bens moi estables no tempo en mans
do mesmo propietario. Preto dun 50% destes

propietarios superan os 60 anos e os recursos
obtidos do bosque permítenlles dispor duns
recursos nun momento no que os seus ingresos
diminúen e as necesidades aumentan. Estes propietarios viven xeralmente no medio rural e a súa
ocupación é maioritariamente a de pensionista,
situación que non lles impide realizar a súa actividade forestal.
Pola súa dimensión, o tipo de propiedade presenta un importante minifundio (inferior a 1 ha) en
número, mais non en extensión. Existe unha parte
moi importante de propietarios con dimensións
produtivas (superior a 25 ha) que constitúen a
parte máis grande das áreas produtivas.
A distribución da propiedade forestal e o minifundio en Galicia achéganos á realidade europea,
onde o 77% dos bosques dispoñen dunha extensión inferior ás 5 ha coa gran diferenza de que na
nosa comunidade a propiedade pública non supera o 2,7%.
Estrutura da propiedade na AFG.
MONTES DE PARTICULARES
% do total
de propietarios
< 5 ha

57%

5,1-10 ha

18%

10,1-25 ha

16%

% superficie
12%

91%

9%

41%

20%

25,1-50 ha

4%

12%

50,1-100 ha

3%

8%

>100 ha

2%

38%

Fonte: Asociación Forestal de Galicia.

En conxunto, a distribución da propiedade forestal e a tipoloxía do propietario non varían notoriamente da situación de Galicia en contra do que
se cre •
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Consideracións sobre o
4º Inventario Forestal de Galicia
coñecer con precisión a evolución do monte galego a través do tempo.
Non obstante e a pesar da demanda xeneralizada dos silvicultores, estes inventarios non entran
noutros aspectos que, no caso de Galicia, resultan
determinantes. Así, os datos relativos á propiedade
forestal son irrelevantes e a relación da información inventarial cos diferentes tipos de propiedade
e de xestión existentes en Galicia non se elabora,
facendo imposible efectuar unha análise real do
manexo dos montes galegos.
A evolución do monte. Considerando os anos
1997 e 2009 nos que se fixeron os traballos de
toma de datos no monte para os dous últimos
inventarios, os usos dos terreos dedicados a monte
evolucionaron en Galicia da seguinte maneira:
Uso e tipo de
monte
Monte arborado

Francisco Dans del Valle
Enxeñeiro de Montes. Director da AFG

A REALIDADE FORESTAL AVALÍASE a través
do tempo a partir da información proporcionada
polos Inventarios Forestais Nacionais. Os inventarios realízanse cada dez ou quince anos en todas as
Comunidades Autónomas. No ano 2009 realizouse
a toma de datos no campo e no 2012, separado
doce anos respecto do anterior inventario, publicouse o cuarto inventario forestal de Galicia (IFN
IV). Os datos son públicos e preséntanse desagregados a escala provincial e rexional.
Os inventarios forestais están fundamentalmente orientados a coñecer as características silvícolas das masas forestais, en particular as
superficies que ocupan as diferentes formacións
forestais, as existencias en madeira que albergan
os montes e os seus crecementos. A comparación
cos datos dos inventarios anteriores permite
12
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1997
ha

2009
ha

1.299.621 1.387.962

Variación Variación
ha
%
88.340

6,8

Monte ralo

69.503

27.989

-41.514

-59,7

Áreas de cortas

3.326

8.144

4.818

144,8

667.124

606.587

-60.537

-9,1

-8.893

-0,4

Monte
desarborado
Total uso forestal

2.039.574 2.030.681

Os datos indican unha evolución que se pode
considerar positiva en liñas xerais. O monte arborizado medrou un 6,8% en superficie, aumentando
case que 89.000 hectáreas en toda Galicia, a un
ritmo de creación de monte arborizado de 7.300
ha/ano. Esta superficie provén tanto da repoboación de áreas con arborado ralo como da forestación de terras cubertas por matogueiras. Neste
sentido, hai que resaltar os terreos sen uso ou descapitalizados diminuíron un 9%. É dicir, 60.000 ha
de terreos que foron aproveitados para repoboación
ou destináronse a outros usos distintos do forestal.

Actualidade

A evolución das principais formacións forestais.
En relación coas superficies que ocupan as diferentes formacións forestais, os datos son moi desiguais.
En termos negativos hai que falar dos montes do
piñeiro do país, Pinus pinaster, con resultados moi
preocupantes. Produciuse desde o ano 1997 unha
diminución do 11% da superficie dedicada a esta
especie. Esta diminución de superficie explícase
pola gravísima incidencia nestas masas dos incendios forestais producidos na parte máis mediterránea de Galicia, especialmente na provincia de
Ourense e tamén pola transformación destes montes de piñeiro do pais nas provincia da Coruña e
Lugo que mudaron a piñeiro radiata ou a eucalipto.
As existencias creceron pero á custa de avellentarse moito as masas por ausencia de cortas.
Nos montes das provincias de Lugo e A Coruña
é moi elevado o incremento da superficie do piñeiro radiata, duplicando na actualidade a superficie
respecto a 1997.
Nos derradeiros doce anos, as masas de eucalipto tiveron un incremento moi importante, cun
aumento da superficie das masas puras do 65%.
Aínda que o IFN IV non o especifica, nesta cifra
ten gran incidencia a superficie plantada con eucalipto nitens, transformando áreas de monte raso e
de piñeirais de piñeiro pinaster, especialmente nas
provincias da A Coruña e Lugo.
Superficie por tipo de
monte

1997
ha

2009
ha

Variación Variación
ha
%

Pinus pinaster

256.907

228.111

-28.795

-11

Pinus radiata

59.217

129.518

70.301

119

Pinus syilvestris

40.541

42.115

1.574

4

Eucalyptus spp.

174.222

320.772

146.550

84

Mixto piñeiro e eucalipto

155.384

100.215

-55.168

-36

Mixto piñeiros, frondosas
e eucalipto

84.067

43.526

-40.541

-48

Carballos, castiñeiros, etc. 226.020

421.002

194.982

86

A recuperación das frondosas. Os resultados relativos ás frondosas consolidan a tendencia positiva que
xa apuntaba o anterior inventario. Na actualidade, os
terreos forestais poboados por frondosas, principalmente carballos, castiñeiros e bidueiros, ocupan
unha superficie próxima ás 400.000 ha, cun incremento do 16% respecto a 1997. A explicación radica
na diminución de incendios en áreas de vexetación
espontánea e na baixada de presión gandeira en áreas
de matogueira antes pastoreadas -en ambas as dúas
as frondosas non podían desenvolverse nas antigas
condicións- así como no aumento de plantacións
dedicadas á produción de madeira de alto valor.

As existencias en madeira. En relación coas existencias en madeira, o dato máis relevante son os
elevadísimos incrementos nas existencias de piñeiro radiata (77%) e as de eucalipto (74,4%), producíndose tamén un notable avellentamento das
masas de ambas especies.
Os datos son confirmados polo aumento do
número de pés (de árbores), das dúas especies,
especialmente nas provincias do norte. Na Coruña
o eucalipto aumentou o 30% e o piñeiro radiata o
70%, mentres que en Lugo o número de eucaliptos
medrou o 12% e as árbores de piñeiro radiata
aumentaron o 20%.
Lugo e A Coruña concentran a actividade forestal galega e os silvicultores utilizan maioritariamente eucalipto e piñeiro radiata.
Os datos mostran un elevado e alarmante incremento do stock madeirable no monte que ten a súa
explicación no aumento das repoboacións, no
mellor coidado do monte e na diminución das cortas de madeira derivada da crise da industria do
piñeiro, con fortes baixadas no consumo de madeira nas fábricas de taboleiro e nos serradoiros.
Existencias
madeira en Galicia

1997
m3 cc

2009
m3 cc

Variación Variación
m3 cc
%

Pinus pinaster

49.151.041

58.306.674

9.155.633

18,63

Pinus radiata

8.048.553

14.219.855

6.171.302

76,68

Pinus sylvestris

3.783.273

5.081.217

1.297.944

34,31

Eucalipto

34.800.921

60.697.827

25.896.906

74,41

Betula alba

2.546.740

4.594.309

2.047.569

80,40

Castanea sativa

5.639.445

8.468.428

2.828.983

50,16

Quercus pyrenaica 3.573.121

8.302.916

4.729.795

132,37

Quercus robur

16.922.380

22.995.463

6.073.083

35,89

Total

133.092.754 192.914.041

59.821.287

44,95

Posibilidade de corta de madeira e estado sanitario. O crecemento en madeira dos montes galegos
ten un notable incremento, aproximándose aos 11
millóns de metros cúbicos por ano, cun crecemento relativo anual do 7,8% sobre as existencias.
Considerando unha posibilidade de corta anual
prudente, inferior a 10 millóns de m3/ano, a actual
situación do mercado da madeira resulta moi preocupante xa que se está a cortar un 40% por debaixo
da posibilidade real. Esta realidade obriga a buscar
novos usos e utilizacións á madeira se queremos
manter a saúde e a economía dos nosos montes.
En relación co estado sanitario, o IFN IV aporta
cifras moi preocupantes sobre o grao de afectación
por distintas pragas e enfermidades en especies como
o eucalipto, o piñeiro do país e o piñeiro radiata •
decembro 2013 o monte
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Carlos Hermida García
Presidente da CMVMC de
Matamá (Vigo)
Carlos Hermida preside desde a súa
constitución no ano 2004, a comunidade de
montes veciñais de Matamá, no concello de
Vigo que abrangue case 17 ha e conta con
250 comuneiros. Desde o pasado mes de
abril tamén é o vicepresidente de Montes
Veciñais da Asocación Forestal de Galicia.
En Vigo, os montes veciñais periurbanos,
entre os que se atopa o de Matamá, suman
1.570 hectáreas e constitúen unha xoia
patrimonial que hai que preservar. A masa
forestal está dominada polo piñeiro bravo
(Pinus pinaster), pero tamén hai mouteiras
de eucalipto (Eucalyptus globulus) e, cada
vez máis, frondosas caducifolias

– Os montes veciñais de Matamá foron clasificados no ano 2004 ¿Por que tan tarde?
A superficie do monte veciñal de Matamá no chega
ás 17 hectáreas, distribuídas en seis parcelas. Esta
pequena superficie, unido ao seu fraccionamento,
á existencia de varias ocupacións por particulares
(incluídas casas) e do Concello de Vigo e a certa
degradación como consecuencia de antigas canteiras de pedra sen restaurar, foron causas que desincentivaron a solicitude de clasificación e retrasaron
o seu recoñecemento como monte veciñal con respecto a outras parroquias de Vigo. No ano 2002, un
grupo de animosas persoas vencelladas á Asociación de Veciños iniciou a recuperación da propiedade dos terreos comúns parroquiais.
– ¿Cales foron as principais vicisitudes polas
que pasou a comunidade de Matamá nestes
anos?
A clasificación dos montes no ano 2004 supuxo
unha gran satisfacción para todos nós. Sen embar14
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go o Xurado Provincial de Pontevedra excluíu nesta
primeira clasificación algunhas parcelas ocupadas,
unha polo propio Concello de Vigo utilizada como
depósito municipal, e sobre todo a superficie ocupada por la estrada de circunvalación de Vigo coñecida como VG-20, expropiada a favor do Concello.
O razoamento do Xurado para non clasificar foi
que o uso actual destas superficies non era dos
veciños. Este repetido argumento do Xurado, foi
descualificado pola sentenza do Tribunal Superior
de Xustiza de Galicia de 2007, que fallou a favor de
clasificar como terreos de monte veciñal as zonas
inicialmente excluídas. Grazas a esta sentencia, a
comunidade puido reclamar a indemnización pola
expropiación dos terreos ocupados por la VG-20.
No ano 2011 clasificáronse outras catro pequenas
parcelas, e nun futuro temos previsto solicitar a
clasificación doutras novas.
– Unha vez recuperada a titularidade dos montes ¿Que actuacións realizou a comunidade?

Entrevista

Carlos Hermida, presidente da CMVMC de Matamá no parque do monte do Vilar con Vigo ao fondo.

Un labor moi importante foi a restauración de antigas canteiras e terreos degradados por obras e
depósitos de materiais. Algúns destes espazos
foron convertidos en parques forestais, cun enorme traballo para salvar desniveis e irregularidades,
levantándose muros de contención e realizando
continuas plantacións de árbores. Estes parques
cóidanse durante todo o verán cortando malezas e
regando as plantacións e o céspede para que se
manteñan sempre verdes. A comunidade mantén
un pequeno viveiro forestal para repoñer as árbores
que fallan.
Tamén acondicionamos unha ruta de sendeirismo
que permite recorrer todas as parcelas do monte.
Ademais, todos os anos se planifican e realizan
labores silvícolas e de prevención de incendios
forestais.
Hai que ter en conta a nosa situación, a moi escasa distancia da cidade. Esta localización como
monte periurbano, tan próximo e accesible aos
veciños da parroquia e incluso dos barrios periféricos de Vigo, supón que a función recreativa sexa
prioritaria. Poder gozar de espazos naturais acondicionados é unha das principais vantaxes do monte
de Matamá.
– No PXOM de Vigo do ano 2008, una ampla
zona destes montes está destinada a uso industrial ¿Que consecuencias pode traer esta planificación urbanística?
Sobre o monte veciñal de Matamá pende a ameaza de expropiación de 12 hectáreas (¡o 75% do

monte!) para executar o polígono industrial que
tamén afecta ás parroquias de Valadares e Comesaña. No conxunto das tres parroquias, a instalación do polígono supoñería a perda de 110 ha de
arborado. Hai que ter en conta a nosa situación
estratéxica a menos de 1 km da Zona Franca de
Vigo e ao lado da VG-20.
Estamos loitando por conservar o monte presentando alegacións e recursos. Unha solución que se
propuxo tanto ao Concello como ao organismo promotor do polígono, é compensar mediante permutas os terreos obxecto de expropiación. A comunidade prefire “monte por monte” a unha indemnización en diñeiro.
– A comunidade de montes de Matamá forma
parte da Mancomunidade de Montes de Vigo
¿Que vantaxes supón estar mancomunado?
A mancomunidade de Vigo (formada actualmente
por 13 comunidades), comezou sendo máis un proxecto teórico que unha realidade operativa. Afortunadamente nos últimos anos estanse realizando
actuacións conxuntas que producen, ao noso
entender, un beneficio social e de mellora do
monte veciñal moi positivo. Dentro destas actuacións destaco o Plan de Prevención de Incendios
con axuda da Consellería de Medio Rural da Xunta
de Galicia e o Plan de Emprego con axuda do Concello de Vigo. Grazas a este último, 30 persoas
foron contratadas pola mancomunidade. Hai cuadrillas realizando traballos de rozas e melloras silvícola, traballos de conservación do patrimonio culdecembro 2013 o monte
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Cartel da senda do bosque na CMVMC de Matamá.

tural, traballos de conservación dos parques forestais… Tamén grazas a este Plan, a mancomunidade de Vigo contratou a unha arqueóloga, a un enxeñeiro forestal e a un administrativo. Os plans de
traballo de todo este persoal é xestionado e dirixido
polas propias comunidades.
Sen a mancomunidade, estas actuacións serían
moi difíciles de realizar, sobre todo para as comunidades máis pequenas e con menos recursos. De
cara ás Administracións, sobre todo a municipal,
acudir de forma mancomunada favorece a interlocución e a consecución de obxectivos.
Agora a mancomunidade está impulsando a marca
“Montes de Vigo” co obxectivo de chamar a atención da cidadanía e visitantes sobre os valores dos
nosos montes periurbanos e potenciar a súa imaxe.
– ¿Existe colaboración entre a mancomunidade
e a Xunta de Galicia?
A mancomunidade necesitaría un apoio permanente por parte das Administracións, non só do
Concello. Temos unha fronte aberta coa Xunta de
Galicia e a Deputación de Pontevedra en busca
dun convenio que garanta unha certa estabilidade
de actuacións tanto no ámbito forestal (prevención
de incendios) como cultural e recreativo. Pero de
momento non temos unha resposta favorable.
– Os parques forestais existentes nos montes
veciñais son un sinal de identidade de todas as
comunidades de Vigo. ¿Que destacaría deles?
Os parques forestais son unha mostra da cultura
forestal das nosas comunidades de montes. É moi
16
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importante a súa conservación e potenciación. Sen
embargo temos un problema que debería resolver
canto antes a Xunta de Galicia. É o referido aos
asadores nas áreas recreativas. Os usuarios dos
parques demandan, sobre todo en época estival, a
posibilidade de facer lume e cociñar nas grellas
(parrillas) habilitadas ao efecto. Pero a actual normativa de prevención de incendios é excesivamente restritiva, e impide o uso dos tradicionais asadores de pedra. O Concello de Vigo está disposto a
solucionar este problema, pero a Xunta inda non
desenvolveu un regulamento que permita facer uso
destas instalacións.
– Os incendios forestais seguen sendo motivo
de confrontación política ¿Que opinión tén ao
respecto?
Efectivamente, os políticos e os medios de comunicación parece que só se lembran dos montes nos
cálidos veráns. Os montes veciñais de Vigo tradicionalmente non sofren importantes incendios. Creo
que a existencia dunha certa cultura forestal urbana e o coidado dos montes que procuran as distintas xuntas reitoras, fan posible a redución deste
risco. Sen embargo, a poboación debe ser consciente de que os montes non poden ser xardíns, non é
posible nin desde un punto de vista medioambiental nin desde un punto de vista económico.
Respecto ás causas, creo que se deberían analizar
con detemento todos os datos obtidos a partir das
numerosas denuncias e detencións de incendiarios
levadas a cabo nos últimos anos e a partir deste
estudio sacar conclusións e realizar unha política
eficaz e con consenso sobre este problema.
– ¿É necesaria unha nova lei de montes veciñais
en man común?
Hai que propoñela de inmediato. Xa existen borradores que foron largamente debatidos e chegouse
no seu día a un proxecto de lei de consenso. Débese aproveitar todo o traballo realizado anteriormente tamén a experiencia aportada pola Asociación
Forestal de Galicia. Pero a lei demórase e perde
viabilidade porque cada grupo político quere dar o
seu toque particular.
A mellora e ampliación da capacidade xurídica das
comunidades é un paso fundamental. Pero é necesario plasmar con maior claridade e precisión
aspectos como a compra de parcelas e a súa posterior clasificación.
– Un ano despois da clasificación, a comunidade de montes de Matamá fíxose socia da AFG.
¿Cales foron os motivos para asociarse?
Para unha comunidade que comeza a súa andadura, a administración do monte faise un pouco
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Fotografía aérea con parte dos montes da CMVMC de Matamá sombreados en verde claro.

ardua. Existe un descoñecemento de moitos aspectos legais, administrativos e de xestión. Decidimos
asociarnos porque a AFG ofrécenos un apoio profesional en todas estas cuestións e ademais facilítanos ter un contacto con outras comunidades de
moi variadas características que nos axudan coas
súas propias experiencias.
– De entre as actividades que realiza a AFG
¿Cales cre que deberían potenciarse?
Boto de menos máis cursos de formación e viaxes
técnicas de aprendizaxe. A comunidade de Matamá sempre procurou participar con algún directivo
nos seminarios e viaxes que organizaba a AFG, pois
cremos que son moi útiles para mellorar os nosos
coñecementos e a xestión dos montes.
– Recentemente foi elixido vicepresidente de
montes veciñais da AFG. ¿Que obxectivos lle
gustaría cumprir no seu mandato?
Un dos meus primeiros obxectivos é impulsar
unha nova lei de montes veciñais en man común.
Tamén me preocupa o futuro dos montes con
convenio coa Xunta de Galicia. É necesario clarificar a súa situación, especialmente no referido ás
“débedas” contraídas e para isto voume reunir
coas comunidades socias afectadas para fixar
unha posición común. Creo que se debe promover a recuperación da xestión polas propias comunidades, arbitrando as medidas de apoio que
sexan oportunas.
Outro aspecto moi importante que quero formular
é a simplificación da xestión das axudas públicas.

As axudas son imprescindibles, sobre todo para as
pequenas comunidades con escasos recursos. As
ordes deben publicarse cunha periodicidade coñecida de antemán, non estar alterando continuamente as condicións e sobre todo deben saír dentro duns prazos razoables. Non é admisible que as
axudas de prevención de incendios para comunidades de montes se aprobasen a mediados de
agosto e que non se puideran iniciar os traballos
ata ¡outubro!
Internamente teño como obxectivo aumentar o
número de comunidades asociadas, e para isto
imos deseñar un campaña de captación de socios
que espero resulte proveitosa •

CMVMC de Matamá
•

Situación: Parroquia de San Pedro de Matamá,
concello de Vigo

•

Data de clasificación dos montes veciñais: 14 de xullo
de 2004 e dúas posteriores en 2007 e 2011

•

Superficie clasificada: 16,5 ha

•

Superficie pendente de clasificar: -

•

Especies en produción: Pinus pinaster e Pinus radiata

•

Xestión do monte: Directamente pola comunidade

•

Número de comuneiros: 250

•

Nomes dos montes: A Moó, Maruxento, Fonte Santa e
Vilar

decembro 2013 o monte
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Entrevista a
Alejandro Oliveros García
Director de Ordenación Forestal de ENCE
– ENCE só compra madeira de eucalipto, pero
dentro desta ¿que especie de eucalipto prefire?
ENCE consume na gran maioría eucalipto globulus ou eucalipto do país, dado que é a especie que
aporta unha mellor calidade fronte aos requirimentos dos nosos clientes, e a que ten maior rendemento en pasta ao converterse 2,90 m3 de madeira
de globulus nunha tonelada de pasta, cando
noutras especies, como por exemplo o eucalipto
nitens, cómpren 3,80 m3 de madeira para facer a
mesma cantidade de pasta.
– ¿Hai diferenzas entre a madeira de globulus
do norte e do sur de Galicia?
Encontramos diferenzas no rendemento celulósico
entre o globulus de Galicia e o do sur de España,
sendo maior o rendemento do eucalipto do norte.
Dentro de Galicia, as madeiras son moi parecidas.
A diferenza pode estar máis no crecemento no
monte que na calidade da madeira.
– ¿E coa doutros destinos como pode ser Portugal?
18
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Son as mesmas diferenzas que entre o norte de
España e o sur de España. A madeira do norte de
Portugal aseméllase máis á galega e ten tamén bos
rendementos.
– ¿Que dimensións tipo (diámetro) das árbores
son as máis apreciadas por ENCE?
ENCE consume madeira cun diámetro máximo 70
cm e diámetro mínimo 7 cm. Tamén consume
madeira entre 70 cm e 100 cm, pero tratándoa para
adaptala ás dimensións antes citadas. Non obstante,
consideramos que o mellor é que a madeira se corte
cando lle toca a súa quenda, entre os 12 e os 15 anos,
é dicir cuns 25 centímetros de diámetro normal (á altura do peito, ou sexa, 1,30 metros do chan). Isto fai
que o propietario obteña a maior produtividade xa
que aproveita a fase de maior crecemento do eucalipto. A partir de aí, o ritmo medio de crecemento
comeza a baixar. Ademais, obter ingresos en menor
prazo é mellor dende o punto de vista financeiro, e
diminúe os riscos (lumes, pragas, vendavais...).
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– ¿Que futuro ten a madeira de E. nitens para
pasta para papel?
Debido ao seu rendemento celulósico, precisamos
un 31% máis de nitens que de globulus para facer a
mesma cantidade de pasta, e as propiedades da súa
fibra non son mellores. Isto fai que a madeira de
nitens sexa claramente menos competitiva, e
obríganos a pagar menos pola súa madeira. Ademais, hai outras dificultades técnicas do procesamento en fábrica que supoñen maiores custos de
proceso. Por todo iso, aínda que efectivamente se
utiliza pola industria pasteiro-papeleira, é un complemento para unha porcentaxe moi pequena do
abastecemento.
Dende o punto de vista de silvicultor, tamén ten o
problema de que non rebenta de cepa. Aínda así,
polos seus elevados crecementos, o seu vigor e
adaptación a zonas máis elevadas e frías que o globulus, e a súa aptitude para outros usos, como a
xeración enerxética con biomasa, pode constituír
unha opción interesante para aquelas zonas frías,
por enriba dos 350 metros, onde o globulus non se
desenvolve axeitadamente.
– ¿A casca ten valor para ENCE?, ¿págaa realmente?
ENCE utiliza a casca para queimar nas caldeiras
para producir electricidade e vapor, necesarios para
o seu proceso produtivo. Esta casca págase co
prezo da madeira, dando un prezo global por
ambos produtos.
– ¿Por que na actualidade ENCE non compra
biomasa?
ENCE é a primeira produtora de España de
enerxía renovable con biomasa, e compra moita
para alimentar os seus 180 MW de instalación, se
ben compramos máis no sur de España, xa que
temos máis potencia instalada. Ademais, alí producimos biomasa con cultivos enerxéticos, tanto
para Huelva como para a nova planta de Mérida,
de 20 MW que abriremos en poucos meses.
No Norte, a biomasa que consumimos ten varias
orixes: a casca que compramos coa madeira, a lignina, que separamos da celulosa no proceso de produción, e os restos de aproveitamento forestal dos
montes máis próximos que consumimos, aforrando
ao propietario a súa eliminación.
A pesar do escenario actual menos interesante
debido á reforma enerxética e á redución do prezo
da xeración con renovables, a estratexia de ENCE
Energía y Celulosa pasa por un importante desenvolvemento enerxético, estamos moi interesados en
investir fortemente en Galicia en biomasa, para o
que será esencial aproveitar ao máximo os residuos

Alejandro Oliveros García, director de Ordenación Forestal de ENCE.

forestais e realizar plantacións plenamente dedicadas á produción de biomasa. Estamos seguros de
que isto será unha alternativa de grande interese
para moitos propietarios forestais. Galicia ten
capacidade de producir moito máis se somos
capaces de ordenar o territorio e formar redes de
colaboración eficientes. É fundamental fortalecer o
sector e que os propietarios traballen conxuntamente entre eles e coa industria.
– ¿Considera que a biomasa forestal debe ser
pagada ao propietario?
No caso de restos de corta de eucalipto, o elevado
prezo do amoreado e empacado dos restos, así
como o transporte a fábrica, fan complicado que co
actual marco regulador da enerxía se poida pagar
na maior parte dos casos a biomasa. De feito, non
é viable o uso de restos de corta a distancias
medias das fábricas. Por outra parte, a súa retirada
supón un beneficio para o propietario reducindo os
seus custos e os seus riscos futuros de incendios.
No caso da biomasa procedente de plantacións de
chopo, entresacas de piñeiro..., pódese chegar a dar
un valor en pé por esta biomasa en función do seu
tipo, do poder calorífico, dos custos dos traballos de
aproveitamento e transporte...
E, finalmente, o caso dos cultivos dedicados
exclusivamente a enerxía, que teñen que presentar unha alternativa de interese para o propietario
e, obviamente, teñen que ser pagados de forma
competitiva e interesante para o propietario, non
cabe dúbida.
decembro 2013 o monte
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2,90 m3 de madeira de Eucalyptus
globulus convértense nunha tonelada
de pasta, pero fan falla 3,80 m3 de
Eucalyptus nitens para acadar o
mesmo resultado.

Parque de madeira de eucalipto na fábrica de ENCE en Navia (Asturias).

– ¿Canta madeira de eucalipto, globulus e
nitens, estima ENCE que se cortou en Galicia
no 2012? e dela ¿canta madeira comprou
ENCE?
Cortáronse algo menos de 4 millóns de metros
cúbicos de eucalipto en Galicia, dos cales somos o
principal consumidor, despois de comprar en torno
á metade desa madeira. Isto supón máis do dobre
que o segundo comprador de Galicia nese ano.
– ¿Que outros subministradores ten ENCE fóra
de Galicia?
ENCE consume un importante volume de madeira
do norte de Portugal na súa fábrica de Pontevedra e
tamén gran cantidade de madeira de Asturias e de
Cantabria para a súa fábrica de Navia. Moi de
cando en vez, ENCE importa madeira en barco
para cubrir a necesidade de madeira FSC que lle
esixen os seus clientes, aínda que co pulo que se lle
está a dar á certificación FSC en Galicia, cremos
que chegaremos a cubrir as necesidades de madeira
cos produtores daquí.
– ¿Cal foi o prezo medio que se pagou no ano
2012 ao silvicultor galego por cada tonelada de
madeira en cargadoiro de camión?
Mellor é falar de compras en pé, xa que o silvicultor, na maior parte dos casos, non ten equipos de
explotación propios, polo que é ENCE quen
achega o equipo para a explotación. Teriamos que
falar de madeira procedente de montes sen certificar, certificada PEFC ou certificada FSC. Variaría
este prezo con factores como a limpeza do monte, a
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densidade de pista, a superficie do monte, a pendente e, en boa medida, o volume de madeira en
couto redondo, xa que todos estes factores inflúen
no custo de explotación da madeira. Con todo isto,
a madeira de eucalipto globulus pagámola entre os
25 e os 31,75 euros por tonelada.
– ¿Cal foi ou prezo medio da tonelada de pasta
de papel no ano 2012?
O prezo medio das cotizacións semanais mundiais
da pasta en 2012 foi de 584,05 euros por tonelada.
Actualmente, a cotización de referencia internacional está en 572,80 euros por tonelada, o que
indica un descenso dun 1,93 por cento con respecto ao ano anterior. Pero só é un prezo de referencia. A partir das cotizacións de referencia, o prezo
final de venda real resulta de aplicar importantes
descontos a todos os clientes. No mercado mundial
da pasta de papel, o desconto a partir dese prezo de
partida forma parte de todas as negociacións.
– Dende ou seu punto de vista como comprador, ¿cales son os principais inconvenientes
do monte galego?
Sen dúbida, a xestión escasa e fragmentada é
determinante. Hai que conseguir, senón cambiar a
estrutura da propiedade, si desenvolver e fortalecer
plataformas de propietarios para a súa xestión
conxunta. A xestión illada, que se converte decote
en abandono, repercute nunha rendibilidade moi
por debaixo do seu potencial, e nuns ingresos de
escasa significación anual. A fragmentación da
propiedade é unha cuestión fundamental. O feito
de que existan 700.000 propietarios forestais en
Galicia é unha circunstancia moi positiva en termos de repartición da riqueza, de interese social e
de cultura forestal. É un potencial moi grande para
o sector. Non obstante, necesítase un tamaño mínimo de xestión, para que a diferenza entre xestionar e non xestionar sexa significativa para os
propietarios. Non podemos mellorar realmente o
sector se non traballamos todos conxuntamente
(propietarios, asociacións, empresas forestais,
industria, Administración...) en construír un terri-
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Traballo de corta e troceado de madeira de eucalipto con procesadora.

torio ordenado, con superficies mínimas continuas
de xestión, significativas en termos de ingresos,
que permita aproveitar sinerxías e aforros.
Tamén é un problema a falta de transparencia de
mercado, que xera desconfianza e dúbidas no
vendedor, que non sabe moi ben o que ten ou non
ten, e recibe ofertas moi dispares. Nese sentido hai
xa dous anos que publicamos as nosas tarifas para
compra de madeira a resultas, no noso compromiso de dar transparencia e incentivar a xestión do
monte (posto que se valora na tarifa).
Iso fai que exista moita madeira que non sae ao
mercado, que haxa que manter un enorme número
de negociacións, e que a calidade da madeira e a
produtividade sexan menores do que poderían ser,
o que encarece moito a actividade comercial e as
operacións de aproveitamento forestal.
Hai moitas cuestións que mellorar na xestión: a silvicultura, a certificación, a planta a poñer, os marcos de plantación a utilizar, a defensa contra incendios, as infraestruturas... son problemas que formulados conxuntamente melloran considerablemente. Algúns, como a defensa contra incendios
ou as infraestruturas, só poden realizarse poñéndose de acordo os propietarios.
– ¿Que vantaxes lle ve aos montes galegos con
respecto aos outros subministradores de ENCE
fóra dá Comunidade?
O rendemento do eucalipto do Norte é moi bo,
tamén fóra de Galicia, dende o punto de vista de
produción de pasta. Nembargantes, fóra de Galicia

atopamos orografías máis complicadas ou menor
dispoñibilidade de auga.
– O IV Inventario Forestal Nacional confirma
un significativo aumento da superficie dedicada
a eucalipto e das súas existencias en Galicia,
¿poderá a industria facerse cargo de toda a produción ou estamos xa ante un exceso de oferta?
Efectivamente, o IV Inventario Forestal Nacional
confirma un aumento significativo da superficie dedicada a eucalipto. O problema é que non establece
diferenzas nos seus datos entre as distintas especies
de eucalipto. O que nós constatamos en campo é
que a demanda estase axustando á oferta en globulus,
mentres que a oferta de nitens está medrando
enormemente. En calquera caso, a capacidade produtiva de Galicia é enorme, e ten un magnífico escenario de oportunidade para abastecer un amplo mercado. Estou absolutamente convencido de que
ningún produtor-xestor forestal vai quedar sen
vender a súa madeira de eucalipto globulus.
– ¿Que recomendación lle faría aos produtores
de eucalipto para obter mellor prezo pola súa
madeira?
En primeiro lugar é esencial inculcar o concepto
de aumentar o rendemento económico por hectárea, non por tonelada de madeira. O propietario
xestiona realmente unidades limitadas de superficie, pero pode aumentar sensiblemente a produción xestionando axeitadamente. A produción
por superficie e o prezo unitario constitúen o seu
ingreso por unidade de superficie. Un prezo unidecembro 2013 o monte
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tario alto e unha produción baixa é peor para o
propietario e para o sector. Ten que haber unha
lóxica de eficiencia ao longo de toda a cadea de
produción da celulosa, se non, non poderemos
competir ante as empresas de Brasil e Chile, que
teñen custos de produción moi inferiores, que non
teñen os problemas da estrutura da propiedade
que temos por aquí, nin de lexislacións algo complexas, nin unha enorme variedade de normativas
municipais diferentes (licencias, trámites, taxas,
fianzas…) ás que responder, que eivan a competitividade do sector e complican a xestión, moitas
das cales debían estar xa derrogadas conforme as
disposicións da Lei de Montes, pero que se seguen
a aplicar polos concellos. E se a industria da Península non pode competir con eses custos de materia
prima, terá que recorrer a baixar o prezo da súa
principal materia prima: a madeira.
As recomendacións para os produtores son que
xestionen os seus montes, que se agrupen cos
propietarios do ámbito para ter unidades de xestión
significativa, de forma que os custos das
operacións sexan menores para todos; que produzan de tal forma que o resto da cadea poida aforrar custos de aproveitamento e loxística.
Porque calquera propietario pode aumentar seriamente a súa capacidade de produción e a súa
rendibilidade, se conta cos coñecementos oportunos, planta mellorada e axeitada ao seu terreo,
contacto con boas empresas de silvicultor e
interese real en facelo. Moito máis no caso de que
se asocie a un grupo de produtores que ademais lle
axuden a diminuír os custos das súas operacións.
E ademais nós estamos aí para axudar. Neste
momento estamos definindo modelos de colaboración de xestión entre propietarios e asociacións,
para propoñelos, promovelos e colaborar nesta tarefa.
– Por último, unhas preguntas relacionadas co
estado sanitario dos eucaliptais. As masas de
eucalipto presentan no 2013 un aspecto moito
máis vigoroso ca en anos anteriores, ¿a que cre
ENCE que se debe este cambio? O seguimento
que fai ENCE e máis ASPAPEL da incidencia
dos danos ¿permite presentar conclusións?
O principal problema de lonxe para a saúde do
eucalipto en Galicia é Gonypterus, un pequeno
escaravello que come as súas follas e brotes,
atrasando o seu crecemento sensiblemente. Estimouse polo Centro de Investigación Forestal de
Lourizán unhas perdas medias de volume do 16%
na corta final.
En ENCE somos conscientes do problema e de
como nos afecta a todo o sector, polo que temos un
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Os datos de defoliación do eucalipto
mostran unha clara mellora nos anos
2012 e 2013, coincidente cun esforzo
conxunto de loita coa Xunta de
Galicia.
enorme interese en encontrar solucións. O proxecto de ASPAPEL de axuda ao control de Gonypterus
na Cornixa Cantábrica, no que participamos intensamente, iniciouse en 2012 con este fin, tratando
en Galicia ese ano un total de 23.500 hectáreas
con tratamentos biolóxicos e químicos. Non
obstante, en 2013 púidose exercer unicamente
loita biolóxica, debido a que caducou en Europa a
autorización de uso do Cascade, único produto útil
e autorizado ata o momento. A loita química cun
novo produto autorizouse excepcionalmente, pero
de forma tan limitada que só se puideron tratar 85
hectáreas en todo o territorio de Galicia, cifra
absolutamente insignificante.
Os datos de defoliación mostran unha clara mellora nos anos 2012 e 2013, coincidente cun esforzo
conxunto de loita integrada coa Xunta de Galicia
moito maior có de anos anteriores, e moi importante para o sector. Estamos convencidos de que
este proxecto axudou a que os montes se vexan e
realmente estean mellor. Tamén hai que dicir que
nos axudou o clima, limitando o desenvolvemento
do Gonypterus.
Para que a loita sexa eficaz, debe ser “integrada”, isto
é, combinando o tratamento químico, para diminuír
a poboación ata os niveis en que a loita biolóxica é
efectiva. Para iso debemos contar cun novo produto
autorizado, e esperamos e traballamos para que
poidan rematar en breve as análises preceptivas para
a identificación e trámites de autorización, de forma
que poida estar canto antes no mercado.
– ¿A planta clonada que vende ENCE presenta
resistencia aos ataques do goniptero? ¿E ao
fungo Mycosphaerella?¿cal sería o clon máis
recomendable para os montes galegos?
A planta mellorada desenvolvida por ENCE atura
mellor o ataque de Gonypterus, non porque as súas
follas sexan máis duras ou lle gusten menos ao
insecto, se non porque ao ser unha planta seleccionada polo seu vigor e especialmente adaptación
ao ámbito, medra con forza e ten recursos para
defenderse e recuperarse mellor do seu ataque.
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Parque de estela na fábrica de ENCE en Pontevedra.

A especie de Mycosphaerella máis abondosa na
Cornixa Cantábrica é M. molleriana, que ataca a
folla xuvenil. Algúns dos nosos clons (Anselmo,
Odiel, Guadiana, Piedras) presentan unha rápida
transición de folla xuvenil a adulta, o que diminúe
o tempo no que a planta é susceptible ao ataque do
fungo, diminuíndo as posibilidades de afección.
En función das características de calidade de
chan, exposición, asolagamento, temperaturas
mínimas, etc., ENCE recomenda un tipo de planta mellorada para cada monte ou zona de monte.
Para a importante tarefa de elixir a planta axeitada,
ENCE pon a dispor dos produtores os coñecementos dos seus profesionais, que asesoran antes,
durante e, despois da compra da planta mellorada
que vendemos nos nosos viveiros, a mesma que
nós usamos nas nosas plantacións.
– Á vista da situación sanitaria dos eucaliptais,
¿que medidas considera ENCE que deberiamos
acometer os silvicultores?
Os silvicultores de E. globulus deben asegurarse de
contar con boa planta, plantala en época axeitada e
en zonas con temperaturas invernais suaves. Como
referencia de altitude máxima utilizamos os 400
metros de altitude, aínda que nalgúns sitios máis
protexidos do frío, medra ben ata os 500, e noutros
pasa frío por debaixo dos 400 (en zonas con menor
influencia atlántica e de inversión térmica por estar
en cavorcos ou proximidades de regatos). A
plantación é fundamental, e o silvicultor, como nos
cultivos agrícolas, debe procurar o mínimo de com-

petencia posible para a especie plantada, especialmente ata o cuarto ano de desenvolvemento. Así, a
preparación do terreo, un subsolado profundo, debe
realizarse tras unha roza previa, cunha densidade de
plantación de 1.150 para planta mellorada e 1.400
plantas/ha no caso de semente, cunha fertilización
de implantación de 200 a 250 gr/planta NPK
8:24:16, separado uns 20 centímetros da planta.
Estas medidas farán que a plantación estea forte
para resistir as posibles pragas e enfermidades.
Adicionalmente, debe estar atento á presenza e
desenvolvemento dos insectos que poden constituír unha praga ou de síntomas dunha enfermidade, para tomar as medidas correctivas axeitadas.
– E ¿que medidas debería tomar o conxunto do
sector?
De partida, é importante facerse esta pregunta. Certamente non é igual o resultado das accións individuais que a actuación conxunta. É fundamental
actuar conxuntamente na xestión forestal, e neste
caso, tamén. Se alguén pon, por exemplo, Anaphes
nitens, un depredador de Gonypterus, no seu terreo,
e os propietarios de arredor non fan nada, é normal
que non se note o efecto de Anaphes. Igualmente no
caso de aplicacións químicas (no momento en que a
Administración autorice un produto para iso) ou a
identificación de síntomas. É necesario colaborar
entre os propietarios e entre todo o sector. Tamén
coa Administración e a industria, como é o caso do
proxecto levado a cabo por ASPAPEL. É un problema que nos afecta a todos •
decembro 2013 o monte
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A Asociación Forestal de Galicia
celebrou a súa asemblea anual e
máis eleccións á Xunta de Goberno

A nova Xunta de Goberno da AFG posa nos xardíns do Pazo de Lestrove. De esquerda a dereita: Jesús Mosquera Puentes, Carlos Hermida García,
José Luis Solloso Tiagonce, Francisco Fernández de Ana Magán, Juan Ramón Gallástegui Otero, Antonio Rigueiro Rodríguez, Rogelio Pesqueira
Sánchez e Manuel Varela Gómez.

A ASOCIACIÓN FORESTAL DE GALICIA celebrou o pasado 20 de abril no Pazo de Lestrove de
Dodro a súa XXVII Asemblea Xeral anual. O
mesmo día tivo lugar a asemblea extraordinaria para
elección de cargos á Xunta de Goberno que dirixirá
a Asociación durante os próximos catro anos.
O acto, ao que acudiron propietarios de montes
e representantes de comunidades de montes veciñais en man común de toda Galicia, foi aberto polo
alcalde de Dodro, Valentín Alfonsín Somoza.
No transcurso da asemblea someteuse a aprobación o informe económico e o informe de actividades da AFG e analizáronse varios temas de calado en política forestal. Por unha parte, debateuse
sobre a posición da AFG para lograr, entre outras
cousas, que o regulamento da xestión dos terreos
forestais incluídos na Rede Natura de Galicia respecte os dereitos dos propietarios forestais e que as
normativas que a regulen sexan obxectivas, sen
posibilidade de arbitrariedades, e viables.
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Tamén se propuxo para votación instar á Xunta
de Galicia e ás autoridades competentes o inicio
do proceso de revisión da lei de montes veciñais en
man común no marco dun proceso participativo.
Outro tema que se abordou na asemblea foi a
necesidade de promover con máis empeño a biomasa forestal como fonte de enerxía renovable,
tema no que a AFG leva traballando desde hai moitos anos, e que actualmente está desenvolvendo a
través do proxecto Silvaplus. Tamén se dou conta
dos avances neste último ano da certificación da
xestión de montes a través do sistema PEFC promovido pola AFG e a situación do estado sanitario
dos montes galegos.
No transcurso da asemblea foron aprobadas
dúas resolucións, unha relativa á Rede Natura
2000 e outra á Revisión da Lei de montes veciñais
en man común.
O programa de actos incluíu un almorzo no
Pazo de Lestrove e, pola tarde, unha visita a unha
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Os asistentes á asemblea da AFG visitan a parcela experimental do monte veciñal de Santa María de Oín (Rois).

O alcalde de Dodro inaugura a XXVII asemblea da AFG.

Teresa Rañal e Francisco Fernández de Ana asinan o convenio de
colaboración entre Promagal e a AFG no transcurso da XXVII
asemblea anual ordinaria da AFG.

parcela experimental no monte veciñal de Santa
María de Oín (Rois) na que se puideron observar a
evolución dos exemplares plantados no ano 1992
de piñeiro do país de distintas procedencias e de
distintas frondosas.
O obxectivo principal da instalación desta parcela era a divulgación entre os propietarios de
montes das distintas técnicas silvícolas empregadas na mesma.

Sinatura do acordo Asociación Forestal de Galicia-Promagal. No transcurso da asemblea xeral
ordinaria a Asociación Forestal de Galicia asinou
un convenio de colaboración coa Federación de
Produtores de Madeira de Galicia (Promagal)
para artellar unha estratexia común en diversos
asuntos e sobre todo para continuar traballando
conxuntamente na procura dunha plataforma
común que consiga aumentar a capacidade de
decembro 2013 o monte

25

Asemblea

representación e de intervención na sociedade
dos silvicultores galegos.
Eleccións á Xunta de Goberno da AFG. Ao
rematar a asemblea xeral ordinaria tivo lugar unha
asemblea extraordinaria na que se elixiu a Xunta de
Goberno que gobernará a AFG nos vindeiros catro
anos.
Os candidatos elixidos foron:
Presidente: Francisco Fernández de Ana Magán
Vicepresidente Relacións Institucionais: Antonio Rigueiro Rodríguez
Vicepresidente de montes de particulares: Juan
Ramón Gallástegui Otero
Vicepresidente de montes veciñais: Carlos Hermida García
Vogais de montes particulares: José Luis Solloso Tiagonce e Rogelio Pesqueira Sánchez
Vogais de montes veciñais: Jesús Mosquera
Puentes e Manuel Varela Gómez •

Asistentes á XXVII asemblea da AFG.

Resolucións aprobadas na XXVII
Asemblea Xeral da
Asociación Forestal de Galicia
Lestrobe (Dodro), 20 de abril de 2013
Considerando que a silvicultura e o aproveitamento sostible e biodiverso do monte galego constitúe un dos piares
básicos e estratéxicos da economía actual e do futuro de Galicia,
Considerando que a actividade forestal resulta fundamental para a mellora ambiental de Galicia e para a xestión
sostible do 65% do territorio galego,
Considerando a importancia e o interese da mellora da xestión dos montes veciñais e da consolidación deste patrimonio nas mans dos seus lexítimos donos,
A Asemblea de socios da Asociación Forestal de Galicia, celebrada no Pazo de Lestrove en Dodro o 20 de abril de
2013, aprobou por unanimidade as seguintes resolucións:

Resolución nº 1: Relativa á Rede Natura 2000
Continuar defendendo a posición da AFG para lograr que o regulamento da xestión dos terreos forestais incluídos
na Rede Natura de Galicia respecte os dereitos dos propietarios forestais, recolla o seu lexítimo dereito a recibir
compensacións de rendas se se producen restricións e sexan normativas obxectivas, sen posibilidade de arbitrariedades, e viables.

Resolución nº 2: Relativa á Revisión da Lei de montes veciñais en man común
Instar á Xunta de Galicia e ás autoridades competentes do país o inicio do proceso de revisión da lei de montes
veciñais en man común no marco dun proceso participativo no que os representantes das comunidades poidan
colaborar de forma directa para aportar o seu criterio e experiencia.
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Silvicultura

A preparación do
terreo e a planta
Braulio Molina Martínez e Cristina Verde Figueiras

DOUS DOS FACTORES que inciden de maneira
decisiva no éxito dunha boa plantación son a preparación do terreo e a elección da planta.
A preparación do terreo. En xeral, para a plantación de calquera especie forestal cómpre eliminar
primeiro a vexetación de competencia existente na
parcela a repoboar. É preciso aclarar que cando se
trate de terreos procedentes de concentración parcelaria forestal ou de repoboacións feitas tras unha
corta, non se deben deixar árbores adultas polo
medio. Esta práctica, moi apreciada por algúns
silvicultores galegos, non ten fundamento nin futuro, sobre todo cando quedan espalladas pola parcela mesturadas coa planta nova. Estas plantas adultas van supoñer un estorbo para as boas prácticas
silvícolas que hai que levar a cabo na plantación,
dobran o fuste das novas plantas pola busca de luz
e finalmente vai haber que extraelas, supoñendo,
non só un custo engadido, se non tamén un risco
para a planta nova.
Unha vez eliminada a vexetación de competencia, cómpre amolecer o terreo en profundidade por
medio de subsolado. O subsolado é o método de
preparación do terreo máis común por tratarse
dunha operación barata e cun bo efecto. Convén
facelo no sentido de máxima pendente para facilitar
o labor e deixar a plantación nunha disposición máis
cómoda para futuros traballos de mantemento.

E por último, sobre todo en terreos procedentes
do abandono da agricultura ou en montes cubertos
de matogueira, convén facer un labor a eito ou nas
franxas de plantación, preferiblemente con grade
pesada en vez de fresa, para favorecer a descompactación do solo e castigar o agromado da vexetación preexistente.
No caso de que por pendente excesiva ou risco
de erosión, non se puidese efectuar o subsolado
continuo, pódese facer un subsolado puntual ou
buratos cunha retroexcavadora. No caso de terreos
chans con algo de encharcamento temporal ou
con dificultades de drenaxe, convén abrir gabias de
saneamento na dirección que facilite a evacuación
da auga e non obstaculice o labor mecanizado, e
facer somas de xeito que a raíz da planta quede por
riba do nivel do solo nos primeiros anos de implantación. No caso de terreos pedregosos, ao facer o subsolado poden aflorar pedras á superficie do terreo
que estorbarán en futuros traballos e afean o aspecto da plantación. Para evitalo, pódese reducir o ancho
do labor no subsolado ou substituílo por aburatado.
A elección da planta. A elección dunha boa planta
cunha calidade xenética e morfolóxica adaptada ao
noso terreo é fundamental para conseguir unha plantación exitosa. Os resultados das repoboacións
dependen, en gran medida da procedencia da planta.
É necesario coñecer a procedencia da planta ou
da semente para escoller aquela cuxa orixe se asemelle máis ao sitio onde se vai plantar.
decembro 2013 o monte
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Piñeiros adultos no medio dunha repoboación nova de castiñeiro. Esta práctica non é aconsellable en Galicia.

Combinado de subsolado lineal en pendentes menos pronunciadas
con aburatado con retroexcavadora e retroaraña en pendentes
superiores ao 40%.

Repoboación de ameneiro na que se fixeron somas para evitar o
encharcamento.

28
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Gabia de drenaxe nunha plantación de freixo.
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Etiquetado da planta

Planta de freixo en contedor.

Planta de freixo a raíz núa.

Repicado de planta de carballo americano antes da plantación.

O máis habitual é empregar planta en contedor
ou a raíz núa. A sementeira raras veces se emprega
e unicamente é aconsellable no caso de querer
unha plantación espesa a baixo custo.
No caso de decidir empregar planta en contedor, hai que procurar que o tamaño do contedor
sexa acorde co tamaño e idade da planta, do contrario vanse producir moitos inconvenientes á hora
de enraizar. A raíz debe estar equilibrada coa parte

Á hora de comprar a planta cómpre dirixirse a aqueles
provedores que estean debidamente acreditados para tal actividade. Asemade a planta deberá estar debidamente etiquetada, tendo en conta que a cor da etiqueta variará segundo o tipo de planta que se compre.
Só se debe empregar planta ou semente (materiais forestais de reprodución) procedente de materiais de base autorizados. O Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre
comercialización dos materiais forestais de reprodución
(BOE nº 58, do 8 de marzo de 2003), clasifica estes nas seguintes categorías:
n Material identificado: é o material de reprodución obtido
de materiais de base que poden ser ou ben unha fonte
sementeira, ou ben unha mouteira situada dentro dunha
única rexión de procedencia e que satisfai as esixencias
establecidas no anexo II do RD 289/2003. A etiqueta será de cor amarela.
n Material seleccionado: material de reprodución obtido
de materiais de base que se corresponden cunha mouteira situada dentro dunha única rexión de procedencia,
que foran seleccionados fenotipicamente (pola súa apariencia visual) a nivel de poboación e que satisfán as esixencias establecidas no anexo III do RD 289/2003. A etiqueta será de cor verde.
n Material cualificado: material de reprodución obtido de
materiais de base que se corresponden con horto sementeiros, proxenitores de familias, clons ou mesturas de
clons, cuxos compoñentes foron individualmente seleccionados fenotipicamente e satisfán as esixencias establecidas no anexo IV do RD 289/2003. Non é estritamente necesario que se iniciaran ou remataran os ensaios. A
etiqueta será de cor rosa.
n Material controlado: material de reprodución obtido de
materiais de base que se corresponden con mouteiras,
horto sementeiros, sementeiras, proxenitores de familias,
clons ou mesturas de clons. A superioridade do material
de reprodución debe ter sido demostrada mediante ensaios comparativos ou estimada a partir da avaliación xenética dos compoñentes dos materiais de base. Os materiais de base deberán satisfacer as esixencias establecidas
no anexo V do RD 289/2003. A etiqueta será de cor azul.

aérea (talo dereito e groso na base) e ben disposta
no contedor e sen enrolamentos nas raíces.
A planta a raíz núa permite un desenvolvemento rápido e amplo do sistema radical e prende con
relativa facilidade pero hai que ter coidado de repicar (cortar un pouco) as raíces e dispoñelas ben no
terreo para se desenvolva de forma axeitada. O
principal inconveniente é que só se pode empregar
no inverno •
decembro 2013 o monte
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Eucalyptus
nitens:
Eficiencia na
produción
Un dos primeiros ensaios de procedencias de eucalipto nitens, con
18 anos, en Abadín, Lugo.

Roque Rodríguez Soalleiro
Escuela Politécnica Superior de Lugo, USC

César Pérez Cruzado
Instituto Burckhardt, Georg-August-Universität Göttingen

O emprego progresivo en plantacións. O eucalipto
nitens é unha especie orixinaria do sureste australiano, nos estados de Victoria e Nova Gales do Sur, en
áreas de montaña con abundantes xeadas. Aínda
que xa fora empregada en pequena escala en arboretos de eucalipto instalados por Gaspar de la Lama,
a especie comezouse a plantar en ensaios de procedencias nos primeiros anos da década dos 90, orixinalmente nun proxecto conxunto do Centro de
Investigación Forestal de Lourizán e ENCE, no
marco do que se abordou unha recollida de semente en Australia no ano 1988. Os resultados preliminares indicaron que, dentro das especies catalogadas como resistentes ao frío, eucalipto nitens presentaba crecementos superiores. Ese feito fixo que
empresas de celulosa como CEASA traballasen na
selección das mellores procedencias, facendo
importacións de semente para cultivar planta que se
comercializou desde o viveiro asturiano de Navia.
Estudos detallados de emprego en repoboación
no período 1997-2004 indican que se plantaban
anualmente 4 millóns de planta nesa época, na
maioría dos casos por iniciativa privada sen contar
con subvencións públicas. Podemos estimar que o
uso posterior a esta época incrementouse, funda30
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mentalmente debido ós bos resultados das plantacións e á menor sensibilidade da especie a
Gonipterus e fungos foliares, en comparación co
eucalipto globulus. As áreas de plantación incrementáronse e desprazáronse de áreas frías ata
zonas máis costeiras e mesmo a altitudes baixas,
podéndose afirmar que, na actualidade, o eucalipto nitens corresponde cando menos ao 75% das
plantacións de eucalipto realizadas.
As dificultades en distinguir eucalipto nitens de
eucalipto globulus fixo que o recente Inventario
Forestal Nacional (IFN) non detallase a superficie
correspondente a cada unha, co correspondente
problema á hora de avaliar os crecementos e de
existencias de ámbalas dúas. En calquera caso,
pódese estimar que, das 288.000 ha e 48 millóns de
m3 con casca que o IV IFN dá para eucaliptos en
Galicia, non menos de 30.000 ha corresponden a
eucalipto nitens, aportando cando menos 5 millóns
de metros cúbicos de existencias madeirables.
Os crecementos e produción de biomasa. Os
estudos elaborados na Escola Politécnica Superior
de Lugo da Universidade de Santiago de
Compostela (USC) aportaron información e ferramentas de interese para avaliar a produtividade
desta especie. Un primeiro paso son as curvas de
produtividade, que relacionan a idade de plantación
coa altura dominante das árbores (altura media dos
pés dominantes). Un aplicativo de excel descargable na dirección web: http://www.usc.es/uxfs/IV-
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Jornada-de-difusion-de, permite clasificar as calidades con medicións simples. A calidade media atopada en Galicia foi de 15,3 m ós 6 anos, cun 60%
das plantacións no rango de 12 a 17,8 m.
Para un total de 68 parcelas establecidas pola
USC con idades de 1 a 18 anos e espaciamentos
tradicionais forestais (densidades sempre inferiores a 1.700 pes/ha) o crecemento medio en volume
con casca oscilou entre 11 e máis de 70 m3/ha ano,
cunha media de 36 m3/ha ano para parcelas de
máis de 7 anos. A culminación do crecemento é
bastante tardía, entre os 14 e os 18 anos segundo
calidades, o que confirma un ritmo moi sostido de
crecemento volumétrico. Estes rangos de produtividade observados, incluso nas calidades de estación máis baixas, son moi superiores ás especies
comerciais presentes na zona, incluído o eucalipto
globulus, incluso se comparamos cos tempos en
que o crecemento non estaba condicionado polas
defoliacións de Gonipterus. Semellantes cifras
confírmanse coa experiencia acumulada en áreas
de plantación como Tasmania ou Chile, onde se
afirma abertamente que nitens é capaz de render
en volume o dobre que globulus.
É coñecido que a densidade básica (peso completamente seco dividido polo volume saturado) da
madeira de nitens é baixa en comparación con globulus (475 kg m-3 fronte a 560 kg m-3 aos 13 anos,
datos propios), o que constitúe unha das limitacións máis importantes da especie para o seu
emprego na industria da pasta. Esa limitación non

condiciona que o rango de produtividade en termos
de biomasa seca sexa moi relevante, entre 5 e 35 t
m.s. (materia seca) por ha e ano de biomasa total
aérea, cunha media de 18,8 t m.s./ha ano, sempre
contabilizando parcelas de máis de 7 anos. A proporción do fuste (madeira e casca) dentro desa biomasa total foi sempre maior do 80% para parcelas
de idade superior a 10 anos, con tendencia estabilizarse ata o 82%. Dese valor, a casca correspondería ó 10-12% da biomasa total aérea, correspondendo á madeira o 70%, sendo eses valores moi estables para diámetros normais de máis de 15 cm.
As cifras indicadas son representativas da potencialidade da especie, e xustifican o interese pola súa
plantación, incluso nun escenario de prezos inferiores ao eucalipto globulus en 5-6 € por tonelada en
pé con destino a pasta. A adecuación da especie
para plantacións orientadas á produción de madeira
e biomasa é evidente, aínda que no caso dunha finalidade enerxética debe considerarse o tipo de biocombustible obxectivo (estela de madeira e casca
para uso térmico, leña para uso térmico doméstico,
estelado de fardos de restos de corta para uso termoeléctrico industrial) e os prezos que se poderían conseguir pola materia prima en pé. Algúns ensaios,
establecidos a densidade alta (2.500 a 5.000 pés/ha)
ou moi alta (20.000 pés por ha), amosaron cifras de
acumulación de biomasa no entorno de 7 a 10 t
m.s./ha ano en biomasa total aérea a quendas de 3 a
5 anos, o que indica que se estaría aínda lonxe da
culminación dos crecementos medios en biomasa.

AUSTRALIA

Area natural de Eucalyptus nitens con indicación das procedencias.
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Posibles orientacións produtivas das plantacións. A conxuntura actual para esta especie é de
boas características de crecemento, pero con perspectivas incertas sobre o destino futuro da súa
madeira, polo menos nun escenario de comercialización de cantidades importantes. A situación ata
o momento pasou polo consumo para pasta en
mestura con globulus ou o destino a taboleiro de
fibras de densidade media. Unha situación similar
a esta produciuse hai uns anos en países que contan con importantes superficies na actualidade,
nos que se fomentou o consumo pasteiro (algunhas
características da pasta de nitens son interesantes
para certos mercados) ou de madeira de serra.
Nesa situación, e dada a baixa capacidade da
especie para dar producións medias de biomasa
moi altas a quendas moi curtas con elevada densidade de plantación (o formato de cultivo enerxético en sentido estrito), ao que se engade a dificultade do rebrote, o máis recomendable para os
silvicultores sería preferir densidades tradicionais
forestais, no entorno de 1.100 a 1.600 pés por ha,
aplicando polo tanto un esquema máis flexible que
pode dar lugar a unha diversidade de produtos,
desde madeira sólida ata, fundamentalmente,
madeira de trituración, con posibilidades dun mercado futuro para biomasa.
Dadas as características da especie, convén a
consecución dun rápido establecemento e formación de abundante superficie foliar, que sirva de
base para una posterior acumulación rápida de biomasa. Ofértase actualmente planta procedente de
programas de mellora australianos, cunha porcentaxe de mellora volumétrica do 20%, que aparentemente está dando bos resultados. Unha fertilización inicial ben deseñada, dando énfase á aplicación de fósforo, potasio, calcio e magnesio en formas asimilables polas plantas, resulta imprescindible, así como dar unha dose adicional ao ano e
medio da plantación. No aspecto das densidades, a
opción de marcos máis pechados vai asociada a un
control máis rápido do mato polo arborado, aínda
que os custos de instalación son máis altos que
plantar a 1.100 pes/ha.
A orientación das plantacións á produción de
madeira sólida require a poda, sempre de pólas vivas,
e a aplicación de rareos precoces. Estudos realizados
no seo da Universidade de Santiago de Compostela
indicaron que unha poda do 40% da copa viva non
afectou apreciablemente ao crecemento diametral, a
segunda poda debe aplicarse transcorrido tan só un
ano (para evitar ter que podar rama morta) e a oclusión das feridas de poda pódese alcanzar cun aumen32
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Plantación de nitens de 14 anos en Chile, con aplicación sucesiva de
rareos desde os 7 anos, 150 pés por ha actualmente. O propietario
espera acadar 60 cm aos 18 anos. Serra a madeira de rareo durante
os meses de inverno austral.

to diamétrico de tan só 2-3 cm, confinando a presenza de nós na madeira a unha zona interna de 14-15
cm. Estudios adicionais indican que o investimento
de poda rendibilízase con prezos da madeira podada
de 45 a 57 €/m3, dependendo da calidade de estación. Trátase polo tanto de esquemas que se xustifican economicamente con máis facilidade en terreos
de boa calidade e onde o propietario pode dedicar
tempo persoal ao traballo de poda sen incorrer na
contratación dos mesmos.
De cara a eses esquemas, en ensaios de rareo
comprobouse a tremenda capacidade da especie
para recuperar superficie foliar e crecemento diametral despois das intervencións, o que permitiu
aplicar rareos sucesivos a intervalos de 3 anos en
plantacións chilenas, obtendo rendementos económicos relevantes a baixa periodicidade.
A quenda aplicada debería ir relacionada coa
orientación produtiva das plantacións. No caso que
podería ser máis habitual, de produción de madeira
de trituración, débese ter en conta que cada ano de
idade adicional increméntase a densidade básica da
madeira, polo que consideramos como quendas
axeitadas os 14-18 anos. Loxicamente haberá que
considerar neste caso as flutuacións dos prezos da
madeira, que poden xustificar cortas máis precoces.
No caso dunha orientación a madeira sólida, quendas superiores a 20 anos serían as máis axeitadas, xa
que a partir de 20-25 anos as tensións internas de
crecemento son menores e redúcese a formación de
fendas nas toradas para serra.
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Contidos medios de distintos elementos na casca e madeira de eucalipto globulus e nitens. Datos propios.

Adecuación da especie á produción de biocombustibles. Entre os biocombustibles sólidos que
poderían obterse a partires de biomasa de eucalipto
nitens destacaría a estela, a leña ou os densificados.
Unha utilización non industrial da biomasa significaría prescindir do emprego das fraccións de menor
dimensión, particularmente follas, ramiños e rama
fina, o que vai a favor da restitución ao solo dos
nutrientes acumulados na biomasa. A produción de
estela de calidade para uso non industrial tería
algúns condicionantes, sendo preferible descascar
previamente ao estelado particularmente no caso de
pezas de diámetro inferior a 12 cm, nas que a proporción de casca en peso sobre o total de madeira
con casca subiría ata o 20%. A casca presenta problemas na combustión derivados dun alto contido
en cinzas (arredor do 4%, algúns estudos indican ata
un 7%) e consecuentemente maiores contidos de N,
S, K, Na e Cl, asociados a problemas de contaminación, sinterización ou corrosións, polo que se
emprega no ámbito industrial con tratamentos axeitados. Loxicamente, a maior idade e dimensión das
árbores, a porcentaxe de casca é inferior.
No caso de estela de madeira descascada as
características como combustible son favorables,
cunha porcentaxe de cinzas arredor dun 0,7% (tendencia a reducirse coa idade da árbore) e contidos
baixos de diferentes elementos (ver gráfico). Os
contidos xerais de cloro que indica a bibliografía son
de 0,03 a 0,05%, con algúns casos de 0,1%. A densidade a granel que se pode acadar coa estela ao

25% de humidade é de 250 kg/m3, un valor elevado
para tratarse de estelas, avaliado considerando que 1
m3 sólido corresponde a 2,75 m3 soltos, ou estéreos.
Nesas mesmas condicións, o valor calorífico neto
sería de 3,7 kWh/kg de estela, e a densidade enerxética de 940 kWh/m3 solto, lixeiramente máis baixa
que a estela de madeira de globulus, pero suficiente
como para clasificarse nas mellores categorías (clases A1 e A2 da norma EN 14961-4).
De cara á fabricación de densificados, e particularmente pellets, deben indicarse os problemas
de transformación en pellets da casca de eucalipto,
con problemas adicionais derivados de que a dureza da madeira supón un maior consumo enerxético
na trituración previa ao peletizado, maior abrasión
das matrices da máquina, marxe de presións máis
reducido para a baquetización e o poder calorífico
é máis reducido, todo isto en relación ao piñeiro.
Eses efectos fan que o consumo sexa preferentemente en mestura con estela de piñeiro e outras
frondosas, anque cabe indicar que nitens presenta
un maior contido de lignina que globulus, o que
resulta favorable para o densificado.
Polo que respecta ao consumo en formato de
leña, o material leñoso de nitens ten unha excelente adaptación, derivada dunha densidade enerxética que se sitúa próxima a outras especies frondosas
de madeira densa: un estéreo de leña encastelada
totalmente seca (20% en base húmida) suporía
sobre 425 kg, con 1.700 kWh/estéreo de densidade enerxética.
decembro 2013 o monte
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Distancias mínimas nas
repoboacións forestais
O 13 DE AGOSTO DE 2012 entrou en vigor a Lei
7/2012, do 28 de xuño, de Montes de Galicia.
Nesta lei establécense as distancias mínimas que
deben respectar as repoboacións forestais respecto
a outros terreos, construcións, instalacións e infraestruturas. Estas distancias pódense consultar no
cadro da páxina seguinte.
Medición das distancias. Segundo especifica o
artigo 68 da lei as distancias mediranse desde o
tronco do pé máis próximo á propiedade veciña ata
o límite coa outra propiedade. No caso de tendidos
eléctricos, as distancias mediranse ata a proxección do condutor máis externo, e a súa desviación
máxima producida polo vento considerarase segundo a normativa sectorial vixente.
Cando se trate de edificacións, vivendas illadas
e urbanizacións situadas a menos de 400 metros do
monte e fóra de solo urbano e de núcleo rural, as
distancias mediranse ata o paramento (cara exterior da parede) destas.
No caso de cámpings, depósitos de lixo, parques e instalacións industriais a menos de 400
metros do monte e fóra de solo urbano e de núcleo
rural, as distancias mediranse ata o límite das instalacións.
Prazo para adecuarse á nova lei de Montes. As
repoboacións feitas a partir do 13 de agosto de
2012 están obrigadas a respectar as distancias
desde o momento da súa plantación.
34
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As repoboacións existentes con anterioridade
ao 13 de agosto de 2012 que non respecten as distancias establecidas na nova lei de Montes, teñen
de prazo máximo ata o 12 de agosto de 2014 para
adecuarse a elas.
Multas por incumprimento das distancias. O
incumprimento das distancias nas novas repoboacións será considerada unha falta leve, sempre e

ANEXO I
da Lei de Montes de Galicia
Coníferas:
Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.) e teixo (Taxus baccata L.).
Frondosas:
Ameneiro (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.), pradairo (Acer
pseudoplatanus L.), bidueiro (Betula sp.), freixo (Fraxinus
excelsior L.), freixa (Fraxinus angustifolia Vahl.), castiñeiro
(Castanea sativa Mill.), castiñeiro híbrido (Castanea x
híbrida, resistente tinta), cerdeira (Prunus aviun L.), carballo (Quercus robur L.), cerquiño (Quercus pyrenaica
Will.), sobreira (Quercus suber L.), carballo albar
(Quercus petraea (Matts) Liebl.), aciñeira (Quercus ilex L.
ssp. ballota (Desf.) Samp.), Quercus rotundifolia Lam.,
abeleira (Corylus avellana L.), faia (Fagus sylvatica L.),
umeiro (Ulmus glabra Huds.), Ulmus minor Miller., loureiro (Laurus nobilis L.), sorbeira do monte (Sorbus aria
L.), capudre (Sorbus aucuparia L.), nogueira (Juglans
regia L.) e érbedo (Arbutus unedo L.).
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Distancias mínimas que deben respectar as repoboacións forestais
da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de Montes de Galicia
a) Con parcelas forestais

2 metros

b) Con terreos situados en solo rústico de especial protección
10 metros
agropecuaria
c) Con zonas dedicadas a labradío, cultivo, prados ou pastos non 4 metros cando se empreguen as especies frondosas do anexo 1,
clasificados de especial protección agropecuaria
e 10 metros no resto de especies.
d) Desde o límite do dominio público das vías (autoestradas, au4 metros cando se empreguen as especies frondosas do anexo 1,
tovías, corredores, vías rápidas e estradas convencionais) ou
e 10 metros no resto de especies.
do ferrocarril
e) Con pistas forestais principais
f)

2 metros cando se empreguen as especies frondosas do anexo 1;
no resto de especies, 4 metros en xeral, e 6 metros nos concellos
declarados como zona de alto risco.

Desde a proxección do condutor máis externo, considerando a
súa desviación máxima producida polo vento segundo a nor- 5 metros para todas as especies
mativa aplicable a cada caso, da infraestrutura eléctrica

g) Con canles fluviais de máis de 2 metros de largo

5 metros cando se empreguen as especies de frondosas do anexo
1, e 15 metros no resto de especies, contados desde o dominio
público. Non será aplicable en actuacións de recuperación ambiental.

h) Con edificacións, vivendas illadas, urbanizacións, depósitos de
lixo, parques e instalacións industriais situadas a menos de
400 metros do monte e fóra de solo urbano e de núcleo rural 15 metros cando se empreguen as especies de frondosas do
anexo 1, e 30 metros no resto de especies.
i) Con solo urbano, solo de núcleo rural e solo urbanizable delimitado
j)

Con cámpings, gasolineiras e industrias ou instalacións preexistentes en que se desenvolvan actividades perigosas consonte 25 metros para especies de frondosas do anexo 1, e 50 metros
o establecido na Lei 1/1995, do 2 de xaneiro, de protección am- para o resto de especies.
biental de Galicia, ou na súa normativa de desenvolvemento

cando se adecúen ao establecido na nova lei nun
prazo de 6 meses e a contía da multa poderá oscilar entre 100 e 1.000 euros. No caso de tardar
máis de 6 meses en cumprir coa lei, a multa incrementaríase.
A non adaptación das repoboacións forestais
feitas con anterioridade ao 13 de agosto de 2012,
ás distancias indicadas na lei, será considerada
unha infracción grave (artigo 129) e a contía da
multa segundo o artigo 74 da Lei 43/2003, do 21
de novembro, de Montes, pode oscilar entre 1.001
e 100.000 euros.
Ordenanzas municipais. Desde o 13 de agosto de
2012 as ordenanzas e as disposicións aprobadas
polas entidades locais que non se axusten ao disposto na Lei de Montes de Galicia quedaron sen
efecto, e tiveron un prazo ata o 12 de agosto de
2013 para adaptarse á nova Lei.
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Medio rural realiza traballos de
investigación para controlar o
cancro do castiñeiro
A SUBDIRECCIÓN XERAL DE RECURSOS
Forestais da Consellería do Medio Rural e do Mar,
traballa dende o ano 2003 coa Deputación de
Pontevedra -mediante a Estación Fitopatolóxica do
Areeiro- desenvolvendo unha liña de investigación
de loita biolóxica contra o cancro do castiñeiro, co
obxectivo de controlar as súas consecuencias, así
como de mellorar e conservar o patrimonio natural
dos soutos de Galicia.
Para levar a cabo esta loita biolóxica, realizouse
un estudo profundo da natureza e distribución
deste fungo co obxecto de atopar cepas hipovirulentas que en contacto coas cepas daniñas as controlen diminuíndo e anulando a súa actividade.
Liña de traballo. O cancro do castiñeiro,
Cryphonectria parasitica, presenta dous tipos de
cepas, unhas moi agresivas e virulentas que producen graves danos na árbore e a posterior morte, e
outras menos activas, as chamadas cepas hipovirulentas que teñen a súa actividade atenuada pola
infección dun virus e que controlan os danos que
ocasionan as primeiras.
Na primeira fase desta liña de traballo buscáronse estas cepas hipovirulentas compatibles coas
hipervirulentas e desenvolveuse en laboratorio
unha técnica de produción, conservación e inoculación das mesmas.
Posteriormente, procedeuse á inoculación controlada nunha serie de parcelas experimentais e
comprobouse ao longo de case tres anos o control
36
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Para levar a cabo estes traballos,
realizouse un longo estudo sobre
este fungo e a súa distribución na
nosa comunidade co obxecto de
acadar un sistema eficaz de loita
biolóxica
biolóxico da enfermidade, que depende do grao do
ataque e do tamaño dos cancros.
Nunha última fase experimental, inoculáronse
fóra destas parcelas iniciais preto dun millar de
castiñeiros, as árbores inoculadas son marcadas e
xeoreferenciadas para o posterior seguimento da
evolución dos cancros existentes, co fin de formular un plan de control da enfermidade de cara aos
vindeiros anos.
Aplicación de inóculo hipovirulento. Esta técnica consiste na aplicación de inóculo hipovirulento. O procedemento para a inoculación lévase a
cabo no contorno da lesión sobre os troncos e nas
ramas da casca lisa, de maneira que se poida
observar o límite dos tecidos sans e enfermos.
Fanse furados no perímetro dos cancros e en cada
buraco realizado procédese a introducir o micelio
hipovirulento compatible, sendo tapado con cinta
adhesiva, para evitar deste xeito a caída ou o dese-
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Esquema do procedemento operativo de inoculación de cepas hipovirulentas
en castiñeiros afectados polo cancro (Cryphonectria parasitica)

1. Mantense o inóculo hipovirulento en frío antes do uso.

2. Na árbore fanse uns buracos na parte san da casca ao
redor da lesión, cunha distancia aproximada de 5-10 cm
entre eles

3. Énchese o buraco cos inóculos hipovirulentos

4. Tápanse cuhha cinta adhesiva os buracos durante 2-3
días para evitar a desecación ou caída do produto

camento do micelio. A cicatrización non tarda
moito en comezar, ao redor de 8-12 meses, non
afectando á calidade da madeira.
Ano 2011: 1.476 castiñeiros inoculados.
Ano 2012: 4.932 castiñeiros inoculados.
Ano 2013-2014: aprobado o investimento para
a inoculación de 19.000 castiñeiros.

Os resultados obtidos ata o de agora foron moi
satisfactorios, polo que se está a seguir co desenvolvemento dos traballos de investigación,
mediante a elaboración e aplicación no campo do
inóculo hipovirulento, facendo un seguimento das
árbores tratadas con estas cepas para observar a
súa evolución.
Fonte: Secretaría Xeral do Medio Rural e do Mar (Consellería do
Medio Rural e do Mar).
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Plan estratéxico de loita
integrada contra
o goniptero

A REPRODUCIÓN E DIFUSIÓN controlada de
Anaphes nitens é unha das accións principais do
Plan estratéxico de loita integrada contra Gonipterus platensis, no que a Xunta de Galicia vén
traballando dende hai doce anos.
Durante os últimos anos veuse facendo unha
mostraxe de parcelas cunha periodicidade men-sual, pero dende o ano 2012, esa mostraxe realízase
con periodicidade semanal, o que supón un incremento moi importante na intensidade das prospeccións, e polo tanto no coñecemento da distribución
de Gonipterus platensis, así como o seu grao de
afección.
Para obter unha información directa sobre a
situación do defoliador e o seu parasitoide, na
Comunidade Autonómica Galega establecéronse
174 parcelas de mostraxe, coa seguinte distribución: A Coruña 89, Lugo 38, Ourense 8 e
Pontevedra 39. En cada parcela seleccionáronse
10 árbores e tomáronse dúas mostras por cada
árbore, en total 20 mostras elementais por parcela,
correspondentes ao extremo apical de 10 cm de
lonxitude dunha rama do terzo superior da copa de
cada eucalipto elixido para a súa mostraxe. Nestas
mostras recóllense os seguintes datos: número de
gurgullos adultos e grao de madurez dos mesmos,
número de larvas e estadio de desenvolvemento
das mesmas, nivel e grao de defoliación e número
de ootecas viables e parasitadas. Tamén se recollen
datos das árbores seleccionadas. Posteriormente,
as mostras achéganse ao laboratorio (Estación
Fitopatolóxica do Areeiro, Deputación Provincial
de Pontevedra) onde se determinan os valores de
porcentaxe e grao de parasitismo.
Liña de traballo durante o ano 2013. A Consellería do Medio Rural e do Mar, continuou man38
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tendo e reforzando o estudo do defoliador e o seu
parasito a través das parcelas de mostraxe establecidas por toda Galicia e seguiu coa loita biolóxica,
continuando co incremento que supuxeron as
aportacións na loita biolóxica se que levaron a cabo
durante o ano 2012, no que chegaron a colocarse
un total de 522.050 ootecas parasitadas, o que significa un incremento superior ao 500% con respecto á media do número de ootecas colocadas dos últimos 12 anos.
Durante o ano 2013, a Consellería do Medio
Rural e do Mar volveu facer o esforzo de incrementar a loita biolóxica contra Gonipterus platensis e na
actualidade, xa foron colocadas 6.024 bolsas de
ootecas, distribuídas en 1.137 puntos de solta previamente seleccionados, o que supón 301.200
ootecas parasitadas, e aproximadamente a solta de
1.506.000 avespas Anaphes nitens (tendo en conta
que de cada ooteca saen cinco parasitos).
Tamén colabora de xeito activo no control da
praga ASPAPEL (Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel e Cartón, que agrupa unhas
60 empresas do sector forestal) que no primeiro semestre de 2013 colocou 4.396 bolsas de ootecas, o
que supón 219.800 ootecas parasitadas (1.099.000
avespas Anaphes nitens).
En resumo, durante o 2013, colocáronse un total de 10.420 bolsas (con ootecas parasitadas), que
se corresponden con 521.000 ootecas parasitadas e
cunha solta aproximada de 2.605.000 Anaphes
nitens.
Polo tanto, a loita biolóxica segue a incrementarse ano tras ano, o que previsiblemente suporá
un reforzo da súa eficacia no control da praga do
gurgullo, diminuíndo a presenza do defoliador ao
garantirse unha poboación constante de Anaphes
nitens nos montes galegos.

Sanidade forestal

Plan estratéxico de loita integrada contra Gonipterus platensis Marelli (2013)

Bolsas con ootecas parasitadas colocadas en Galicia no ano 2013

NORTE

LENDA
Bolsas parasitarias colocadas pola
XUNTA en 2013:
6.024 bolsas (301.200 ootecas 1.506.000 Anaphes
Bolsas parasitarias colocadas por
ASPAPEL en 2013:
4.396 bolsas (219.800 ootecas 1.099.000 Anaphes

Fonte: Secretaría Xeral do Medio Rural e do Mar (Consellería do Medio Rural e do Mar).
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Biomasa
Novidades bibliográficas

Cuarto Inventario
Forestal Nacional.
Galicia

Edita: Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino
Ano: 2011

Edita: Consellería do Medio Rural e do Mar
da Xunta de Galicia
Ano: 2013

A realidade forestal galega avalíase a través
do tempo a partir da información
proporcionada polos inventarios forestais. Os
inventarios realízanse cada dez ou quince
anos en todas as comunidades autónomas.
No 2012 publicouse o cuarto inventario
forestal de Galicia, a partir dun traballo de
campo executado no ano 2009. Os datos
son públicos e preséntanse desagregados a
escala provincial e rexional. Os inventarios
forestais están fundamentalmente orientados
a coñecer as características silvícolas das
masas forestais, en particular as superficies
que ocupan as diferentes formacións
forestais, as existencias en madeira que
albergan os montes e os seus crecementos.
Como novidade pódese anunciar que a partir
deste cuarto ciclo vaise aumentar a
periodicidade do inventario nas comunidades
autónomas de clima atlántico, nas que se vai
realizar un inventario de baixa intensidade
cada cinco anos e que proporcionará nova
información sobre fixación de carbono.

Esta edición foi elaborada recentemente pola
Consellería do Medio Rural e do Mar.
Consiste no texto da Lei contra os incendios
forestais de Galicia -publicada no DOG no
ano 2007-, incluíndo as modificacións a esta
normativa que figuran na Lei 7/2012 de
Montes de Galicia. Deste xeito, permítese ter
unha visión de conxunto que non obriga a
empregar textos distintos para coñecer a
regulación aplicable. As modificacións a esta
normativa refírense principalmente ás redes
de faixas de xestión de biomasa, aos plans
de prevención e defensa contra os incendios
forestais e ás sancións.
A versión dixital está dispoñible na web da
Consellería do Medio Rural e do Mar.

Enrique Martínez Chamorro, Luis Ortiz
Torres, Martín C. González Domínguez,
Raquel Dopazo Amoedo e Daniel J. Vega
Nieva
Edita: Universidade de Vigo
Ano: 2012

Manual para a
cubicación,
taxación e venda
de madeira en pé
e biomasa forestal

Lei 3/2007, do 9
de abril, de
prevención e
defensa contra os
incendios forestais
de Galicia. Texto
consolidado

Autores: Antonio Rigueiro Rodríguez, José
Javier Santiago Freijanes, Pablo Vila Lameiro,
Juan José Villarino Urtiaga e Xusto A.
Rodríguez Río
Edita: Universidade de Santiago de
Compostela
Ano: 2012

Vocabulario forestal
(galego-españolinglés)

Este manual pretende ser unha ferramenta
dirixida principalmente a propietarios
forestais, silvicultores, comunidades de
montes veciñais e profesionais do sector para
que poidan calcular dunha forma sinxela o
volume e valor da madeira que pretenden
vender. Así mesmo, os autores do libro
desenvolveron unha aplicación informática que se inclúe co manual- que permite
cubicar e taxar madeira en pé e biomasa das
principais especies forestais comerciais de
Galicia.
O libro inclúe, entre outros temas, unha
clasificación dos tipos de biomasa, as fases
do aproveitamento forestal ou os trámites
administrativos relativos a unha venda de
madeira.

Edita: Instituto Galego de Estatística. Xunta
de Galicia
Ano: 2013

Análise da cadea
forestal-madeira
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Trátase do sexto volume da colección
“Vocabularios temáticos” co que o Servizo de
Normalización Lingüística da Universidade
de Santiago pretende establecer un glosario
normativo dos diferentes campos de
coñecemento. Este libro inclúe vocábulos
traducidos ao galego, castelán e inglés de
termos relacionados co medio físico, a flora e
a fauna, a maquinaria, especies animais e
vexetais, técnicas de cultivo, termos de
ecoloxía ou economía forestal.
Na publicación indícase o nome científico e
os nomes populares, variacións xeográficas
incluídas, de especies de animais e plantas
que se atopan no monte.
A versión dixital está dispoñible na web da
Universidade de Santiago de Compostela.

O Instituto Galego de Estatística (IGE)
publicou recentemente este informe no que
analiza a relevancia económica do sector
forestal e da madeira. Este traballo aporta
datos sobre o valor engadido da silvicultura
e da explotación forestal e a industria da
madeira. Ambos os dous constitúen unha
das cadeas estratéxicas para a economía
de Galicia e o seu peso incrementouse en
comparación con outros sectores.
A versión dixital está dispoñible na web do
Instituto Galego de Estatística.

Noticias breves

Reunión co conselleiro de Medio
Ambiente, Territorio e Infraestruturas
O 8 de marzo de 2013 o presidente da AFG, Francisco Fernández de Ana, acompañado
polo director Francisco Dans e máis por representantes de Promagal e da Asociación A Queiroga, mantiveron unha reunión co conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, e co, daquela, director xeral de Conservación da Natureza, Ricardo
García-Borregón, co obxecto de presentar as alegacións remitidas por AFG e Promagal sobre o borrador de Plan Director da Rede Natura 2000 de Galicia, que foran presentadas o
17 de setembro de 2012.
A AFG fixo unha presentación das principais alegacións e problemas que presenta o borrador do Plan Director, resaltando os aspectos de comprensión e deficiente estrutura do documento, a imposibilidade de aplicación de moitas das normas, a perda de rendas dos propietarios forestais e as posibles arbitrariedades e inxustizas na súa aplicación.
No transcurso da reunión, a Consellería entregou o informe coa resposta ás alegacións presentadas pola AFG-Promagal e informou que enviarían un novo borrador do Plan Director. O director informou que o novo contido permite unha xestión forestal tal como se viña facendo nos
espazos da Rede Natura.
O conselleiro afirmou que o obxectivo principal do Plan Director é establecer un marco normativo que evite arbitrariedade ou actuacións subxectivas por parte da Administración e facilite a xestión dos terreos incluídos na Rede Natura. Tamén indicou que non se vai modificar a
estrutura administrativa da Consellería para atender estes espazos, é dicir, non haberá xestores
específicos e utilizarase o persoal actual que ten a Consellería, nin tampouco van establecer
compensacións de rendas aos propietarios, nin utilizar a figura de contratos de xestión.
O conselleiro e o director xeral insistiron en que o Plan Director é un documento suficiente para a xestión dos espazos protexidos e que non é necesario dispor de plans de xestións específicos para cada espazo protexido. Tamén informaron que a delimitación da Rede Natura fíxose con criterios exclusivamente técnicos. Apoiarse en infraestruturas para a delimitación dos
espazos ten a súa razón en clarificar os límites de cara á interpretación por parte dos axentes
involucrados.
O conselleiro rematou ofrecendo a posibilidade de reunións técnicas para analizar o contido do novo Plan Director e, se procede, mellorar algúns dos seus aspectos.

Borrador do Plan
Director Rede
Natura 2000
O pasado mes de agosto a
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas,
respondeu ás alegacións presentadas pola Asociación Forestal de Galicia, xuntamente
con Promagal, no mes de setembro de 2012 ao abeiro do
Anuncio do 5 de xullo de 2012,
polo que se sometía a información pública o Plan Director da
Rede Natura 2000 en Galicia.
Entre as alegacións aceptadas destacamos como principal
a incorporación ao texto do
Plan Director, a consideración
como uso permitido a produción de madeira nos montes xa
arborados de especies foráneas
ou autóctonas cultivadas, continuando co ciclo produtivo de
rexeneración, coidados culturais e aproveitamento, mantendo a mesma especie ou modificándoa no caso de que así o
contemple o plan de xestión do
monte.

Visita a Galicia da Société Royale Forestière de Belgique
Un grupo de socios da Sociedade Real Forestal de Bélxica
(SRFB) realizaron unha visita forestal por Galicia para coñecer
o monte galego entre o 26 e o 31 de maio.
A viaxe, organizada pola Asociación Forestal de Galicia, encadrábase dentro do programa de viaxes anuais de interese forestal que a SRFB fai ao extranxeiro.
Durante 4 días, os 50 propietarios forestais que conformaban o grupo, tiveron ocasión de visitar o Centro de Investigación Forestal de Lourizán, montes de piñeiro do país en Caldas
de Reis, de Pseudosuga menziesii en Frades, de frondosas en
Boimorto e de eucalipto no norte de Galicia; asemade visitaron
as Fragas do Eume e o Souto da Retorta en Chavín. Nestas visitas foron acompañados por técnicos e socios da Asociación
Forestal de Galicia.

decembro 2013 o monte

41

Noticias breves

Cambio na presidencia da USSE
Inazio Martínez de Arano, (licenciado en Bioloxía e master en Silvicultura) foi nomeado Xefe da Oficina Rexional para o Mediterráneo – EFIMED. Anteriormente desempeñou o cargo de presidente executivo da Unión de Silvicultores do Sur de Europa (USSE), onde participou na análise da evolución das políticas relacionadas cos bosques a escala europea e mundial, así como a avaliación dos
efectos potenciais de políticas e regulacións no Mediterráneo e os bosque do Atlántico Sur e a Silvicultura.
Tamén traballou como coordinador de investigación forestal e como investigador no Instituto Vasco de Investigación Agrícola (NEIKER), tamén foi profesor na Universidade chilena de Concepción e, sendo presidente do Instituto do Bosque Cultivado (IEFC), participou na creación da Oficina Rexional Europea do Atlántico o Instituto Forestal Europeo (EFIATLANTIC).

Situación da praga do nematodo do piñeiro
Segundo manifesta a Estación Fitopatolóxica do Areeiro, nas 6.000 mostras que analizan cada ano, ata o momento, non detectaron máis presenza do nematodo (é dicir, parece que a praga non avanza). Se os resultados das análises seguen sendo negativos, poderase levantar a corentena en marzo de 2015.
O período de autorización de cortas na zona demarcada prorrogouse ata o 15 de maio deste ano.
Os propietarios de montes da zona demarcada seguen recibindo notificacións para a localización, corta e eliminación das árbores
secas ou con síntomas de decaemento. Non se publicaron axudas de ningún tipo para os propietarios afectados polas medidas restritivas de aproveitamentos madeirables, traballos silvícolas e as obrigas de cortas de árbores secas na zona demarcada.
Tampouco se impulsou desde a Administración ningún plan de repoboación ou restauración forestal na área de erradicación (zona de corta forzosa de 250 ha de piñeiros ao redor do foco das Neves). Os montes desta área atópanse maioritariamente en franco
abandono.
Por outra parte, a reclamación en vía administrativa de responsabilidade patrimonial da Administración, que o colectivo de 300
propietarios afectados da área de erradicación presentou á Xunta de Galicia a finais de 2011, non prosperou. Nunha recente reunión
deste colectivo cos seus avogados acordouse iniciar os trámites para presentar un recurso contencioso-administrativo.
A AFG está á espera da convocatoria dunha reunión na Consellería do Medio Rural sobre este asunto.
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Noticias breves

Antonio Rigueiro Rodríguez, novo presidente
do Consello Consultivo das Fragas do Eume
O catedrático do Departamento de Produción Vexetal da Universidade de Santiago
e Vicepresidente da Asociación Forestal de Galicia, Antonio Rigueiro Rodríguez, vén de
ser nomeado por parte da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas,
novo presidente da Xunta Consultiva do Parque Natural das Fragas do Eume.
Antonio Rigueiro, asume esta nova encomenda coa vontade de poder desenvolver
novas ideas e actuacións que favorezan a posta en valor, a conservación e a difusión do
Parque Natural das Fragas do Eume, ademais de apoiar a continuidade a todas aquelas iniciativas proveitosas que xa están en marcha.
O Parque Natural das Fragas do Eume, un dos bosques atlánticos mellor conservados de Europa, abrangue unha superficie de 9.125 hectáreas que se distribúen polos
concellos coruñeses de Cabanas, A Capela, As Pontes de García Rodríguez, Monfero e
Pontedeume e na que viven algo menos de 500 persoas, o que dá unha idea do estado virxe destes exuberantes bosques que seguen
o curso do río Eume.
A Xunta Consultiva do Parque Natural das Fragas do Eume, é un órgano de participación no que están representados ademais
dos propietarios dos terreos e das fragas, a Administración autonómica, as organizacións ecoloxistas, os empresarios e, entre outros,
os responsables políticos dos concellos polos que se estende. O cometido de Antonio Rigueiro como presidente é favorecer a integración e colaboración de tódolos axentes sociais implicados no parque na procura da protección e o desenvolvemento económico dun
espazo natural singular.
A promoción cara o exterior do parque e as actuacións orientadas á recuperación dos espazos danados polo incendio forestal de
2012, son outras das liñas nas que está a traballar a Xunta Consultiva. Ademais de darlle continuidade a estas accións, Antonio Rigueiro coida non menos importante avanzar no control da presenza de especies exóticas para evitar a súa propagación dentro do parque.
O coidado e a preparación de material vexetal das especies do parque, para evitar así posibles efectos de contaminación xenética, e a prevención de lumes, son outros campos nos que tamén debe traballar ou continuar traballando a Xunta Consultiva do Parque
Natural das Fragas do Eume, un órgano desde o que, na opinión de Antonio Rigueiro, tamén cómpre avanzar na sensibilización dos
propietarios das terras, a fin de outorgar así un maior dinamismo á vida do parque.

Venta de astilla seca
cribada y seleccionada
PCI >3,5 kW/kg
Humedad <25%
Cenizas <1,5%
Tamaño G‐30
C/ Pablo Picasso, nº 8
32002 OURENSE
988 25 53 52
astigal@astigal.es
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Noticias breves

Ampliación prazo exposición pública ampliación Rede
Natura 2000
O 16 de febreiro de 2012 publicouse o Anuncio do 2
de febreiro de 2012, da Dirección Xeral de
Conservación da Natureza, polo que se acorda ampliar
o prazo de participación do público na proposta de
ampliación da Rede Natura 2000 de Galicia.
Medidas contra o nematodo
O 29 de marzo de 2012 publicouse a Orde do 22 de
marzo de 2012 pola que se establecen medidas sobre
a sanidade vexetal nunha área demarcada polo organismo de corentena Bursaphelenchus xylophilus.
Inicio funcionamento Instituto de Estudos do Territorio
O 10 de abril de 2012 publicouse a Orde do 4 de abril
de 2012 pola que se fixa a data de entrada en funcionamento do organismo autónomo Instituto de Estudos
do Territorio.
Restricións cortas de especies sensibles ao nematodo
O 23 de abril de 2012 publicouse a Resolución do 16
de abril do 2012, da Secretaría Xeral de Medio Rural
e Montes, polo que se establecen as restricións ás
autorizacións de cortas de especies sensibles ao
nematodo do piñeiro (Bursaphelenchus xylophilus) na
zona demarcada das Neves.
Identificación animais equinos
O 6 de xullo de 2012 publicouse o Decreto 142/2012,
do 14 de xuño, polo que se establecen as normas de
identificación e ordenación zoosanitaria dos animais
equinos en Galicia.
Exposición pública Plan Director Rede Natura 2000
O 17 de xullo de 2012 publicouse o Anuncio do 5 de
xullo de 2012, da Dirección Xeral de Conservación da
Natureza, polo que se acorda someter ao procedemento de información pública e audiencia aos interesados o proxecto de decreto polo que se declaran
zonas especiais de conservación os lugares de importancia comunitaria de Galicia e se aproba o Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia.
Lei de Montes de Galicia
O 23 de xullo de 2012 publicouse a Lei 7/2012, do 28
de xuño, de Montes de Galicia.
Cortas de especies sensibles ao nematodo
O 11 de outubro de 2012 publicouse a Resolución do
4 de outubro de 2012, do secretario xeral de Medio
Rural e Montes, pola que se establece a data de inicio
das autorizacións de cortas de especies sensibles ao
nematodo do piñeiro (Bursaphelenchus xylophilus) na
zona demarcada das Neves.
Parcelas afectadas polo nematodo pendentes de
pagamento
O 29 de outubro de 2012 publicouse o Anuncio do 18
de outubro de 2012, da Secretaría Xeral de Medio
Rural e Montes, polo que se lle dá publicidade ás par-
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celas pendentes de pagamento polas cortas de piñeiros realizada para a control do foco do nematodo do
piñeiro (Bursaphelenchus xylophilus) na zona demarcada das Neves.
Axudas para a transformación e comercialización
produtos agrarios e forestais
O 7 de marzo de 2013 publicouse a Orde do 27 de
febreiro de 2013 pola que se establecen as bases
reguladoras das axudas para os investimentos en
transformación e comercialización de produtos agrarios e forestais do período 2007-2013 e se convocan
as cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de
Desenvolvemento Rural (Feader) para o exercicio
orzamentario de 2013.
Restricións cortas de especies sensibles ao nematodo
O 1 de abril de 2013 publicouse a Resolución do 18
de marzo de 2013, da Secretaría Xeral de Medio Rural
e Montes, que establece as restricións ás autorizacións de cortas de especies sensibles ao nematodo do
piñeiro (Bursaphelenchus xylophilus) na zona demarcada das Neves.
Axudas a proxectos de enerxías renovables
O 16 de abril de 2013 publicouse a Resolución do 9
de abril de 2013 pola que se establecen as bases
reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para o ano 2013 a proxectos de enerxías renovables, con financiamento procedente de fondos
comunitarios derivados do programa operativo FederGalicia 2007-2013.
Axudas a microempresas de aproveitamentos forestais
O 29 de abril de 2013 publicouse a Orde do 23 de
abril de 2013 pola que se establecen as bases que
regulan as axudas para a creación e mellora de microempresas de aproveitamentos forestais, parcialmente
cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de
Desenvolvemento Rural (Feader), no marco do PDR
de Galicia 2007-2013, e se convocan para o exercicio
orzamentario de 2013.
Axudas á apicultura 2013
O 10 de maio de 2013 publicouse a Orde do 3 de maio
de 2013 pola que se establece o réxime de axudas á
apicultura e se convocan para o ano 2013.
Solicitude primas de mantemento
O 22 de maio de 2013 publicouse a Resolución do 13
de maio de 2013, da Secretaría Xeral de Medio Rural
e Montes, pola que se dá publicidade ao prazo de presentación de solicitudes de pagamento da prima de
mantemento para o ano 2013 dos expedientes de axudas que foron concedidas ao abeiro de distintas ordes
relativas á forestación de terras non agrícolas e fomento de frondosas caducifolias.
Axudas para a creación e mellora empresas forestais
O 27 de maio de 2013 publicouse a Orde do 16 de maio
de 2013 pola que se establecen as bases que regulan

Noticias breves

as axudas para creación e mellora de empresas de
aproveitamentos forestais para o período 2012-2014 e
se convocan para o exercicio orzamentario 2013.
Axudas para a prevención de incendios forestais en
MVMC
O 7 de xuño de 2013 publicouse a Orde do 3 de xuño
de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras
para a concesión de subvencións para a prevención e
defensa contra os incendios forestais en montes veciñais en man común cofinanciadas co Fondo Europeo
Agrícola de Desenvolvemento Rural no marco do
Programa de desenvolvemento rural de Galicia 20072013 e se convocan para o ano 2013.
Exposición pública Plan recuperación do oso pardo
O 12 de xuño de 2013 publicouse o Anuncio do 4 de
xuño de 2013, da Dirección Xeral de Conservación da
Natureza, pola que se acorda someter a información
pública e audiencia aos interesados o proxecto de
decreto polo que se revisa o Plan de recuperación do
oso pardo (Ursus arctos L.) en Galicia.
Épocas de caza 2013-2014
O 10 de xullo de 2013 publicouse a Orde do 26 de xuño
de 2013 pola que se determinan as épocas hábiles de
caza, as medidas de control por danos e os réximes
especiais por especies durante a tempada 2013-2014.
Lei de Estradas
O 12 de xullo de 2013 publicouse a Lei 8/2013, do 28
de xuño, de estradas de Galicia.
Axudas para a constitución e posta en marcha de
SOFOR
O 15 de xullo de 2013 publicouse a Orde do 2 de xullo
de 2013 pola que se establecen as bases que regulan
as axudas para constituír e iniciar a actividade de
sociedades de fomento forestal (Sofor) e se convocan
para o ano 2013.
O 8 de agosto publicouse unha corrección de erros a
esta Orde e o 16 de setembro publicouse unha
ampliación de prazo.
Axudas para desenvolvemento de novos produtos,
procesos e tecnoloxías no ámbito agrícola e forestal
O 22 de xullo de 2013 publicouse a Orde do 11 de
xullo de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para o financiamento de accións
de cooperación para o desenvolvemento de novos produtos, procesos e tecnoloxías no ámbito agroalimentario, agrícola e forestal, cofinanciadas co Fondo
Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader)
no marco do PDR de Galicia 2007-2013, e se convocan para o ano 2013.
Axudas dentro dos parques naturais
O 30 de agosto publicouse a Orde do 13 de agosto de
2013 pola que se establecen as bases reguladoras, así
como a súa convocatoria para os anos 2013-20142015, para a concesión de axudas en materia de con-

servación dos recursos naturais e o fomento de
accións para a poboación local para o desenvolvemento sustentable dos espazos declarados como parques
naturais na Comunidade Autónoma de Galicia.
Información pública decreto de aproveitamentos
forestais
O 11 de setembro de 2013 publicouse a Resolución
do 5 de setembro de 2013, da Secretaría Xeral
Técnica da Consellería do Medio Rural e do Mar, pola
que se acorda someter a información pública o proxecto de decreto polo que se regulan os aproveitamentos madeireiros e leñosos, de cortiza, de pastos e
micolóxicos en montes ou terreos forestais de xestión
privada na Comunidade Autónoma de Galicia.
Axudas para empresas e microempresas de
aproveitamentos forestais
O 13 de setembro publicouse a Orde do 5 de setembro de 2013 pola que se modifica a Orde do 16 de
maio de 2013 pola que se establecen as bases que
regulan as axudas para creación e mellora de empresas de aproveitamentos forestais para o período 20122014 e se convocan para o exercicio orzamentario
2013. O mesmo día tamén se publicou a Orde do 5 de
setembro de 2013 pola que se modifica a Orde do 23
de abril de 2013 pola que se establecen as bases que
regulan as axudas para a creación e mellora de microempresas de aproveitamentos forestais, parcialmente
cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de
Desenvolvemento Rural (Feader), no marco do PDR
de Galicia 2007-2013, e se convocan para o exercicio
orzamentario de 2013.
Axudas para a primeira forestación de terras non
agrícolas
O 17 de setembro publicouse a Orde do 10 de setembro de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas, en concorrencia competitiva, para o
fomento da primeira forestación de terras non agrícolas, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de
Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de
Galicia 2007/2013, e se convocan para o ano 2013.
O 19 e o 30 de setembro publicáronse sendas correccións de erros a esta orde.
Axudas para plantacións de castiñeiro para froito
O 1 de outubro publicouse a Orde do 18 de setembro
de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras
das axudas, en concorrencia competitiva, para o
fomento de plantacións de castiñeiro para froito, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de
Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de
Galicia 2007-2013, e se convocan para o ano 2013.
Autorización cortas zona demarcada das Neves
O 22 de outubro publicouse a Resolución do 15 de
outubro de 2013, da Secretaría Xeral de Medio Rural
e Montes, pola que se establece a data de inicio das
autorizacións de cortas de especies sensibles ao
nematodo do piñeiro (Bursaphelenchus xylophilus) na
zona demarcada das Neves.
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Inicio execución medidas fitosanitarias nematodo
O 3 de decembro de 2013 publicouse a Resolución do
15 de novembro de 2013, da Dirección Xeral de Produción Agropecuaria, pola que se dá publicidade ao
inicio da execución de medidas fitosanitarias para a

erradicación do organismo de corentena Bursaphelenchus xylophilus (Stenier et Buher) Nickle et al. (nematodo do piñeiro) na zona demarcada das Neves e na
franxa tampón de 20 quilómetros coa fronteira con
Portugal.

Medidas urxentes de medio ambiente
O 20 de decembro de 2012 publicouse a Lei 11/2012,
de 19 de decembro, de medidas urxentes en materia
de medio ambiente.

retribución e á supresión dos incentivos económicos
para novas instalacións de produción de enerxía eléctrica a partir de coxeneración, fontes de enerxía renovables e residuos.

Supresión de primas renovables
O 28 de xaneiro de 2013 publicouse o Real Decretolei 1/2012, de 27 de xaneiro, polo que se procede á
suspensión dos procedementos de preasignación de

Catálogo español de especies exóticas invasoras
O 3 de agosto de 2013 publicouse o Real Decreto
630/2013, de 2 de agosto, polo que se regula o
Catálogo español de especies exóticas invasoras.

Ordenanza servizo limpeza fincas de San Sadurniño
O 15 de marzo de 2013 publicouse no BOP da Coruña
a Ordenanza fiscal nº 21, reguladora do prezo público
pola prestación do servizo de limpeza de fincas no
concello de San Sadurniño.

Ordenanza corta e saca da madeira de Abadín
O 15 de decembro de 2012 publicouse no BOP de
Lugo a ordenanza municipal de corta e saca de madeira en Abadín.

Ordenanza corta e saca da madeira da Pastoriza
O 30 de abril de 2012 publicouse no BOP de Lugo a
aprobación definitiva da ordenanza municipal de corta
e saca de madeira da Pastoriza.
Ordenanza saca da madeira de Friol
O 26 de xuño de 2012 publicouse no BOP de Lugo a
ordenanza municipal para a defensa e protección das
vías municipais en relación coa saca de madeira en Friol.
Ordenanza corta e saca da madeira de Mesía
O 16 de agosto de 2012 publicouse no BOP da
Coruña a aprobación definitiva da ordenanza reguladora da protección de camiños e vías rurais, con motivo da execución de talas, depósito, carga e transporte
de madeira en Mesía.
Ordenanza corta e saca da madeira de Portomarín
O 7 de setembro de 2012 publicouse no BOP de Lugo
a aprobación definitiva da ordenanza municipal da
corta e saca de madeira no municipio de Portomarín.
Ordenanza plantacións de Outeiro de Rei
O 20 de setembro de 2012 publicouse no BOP de Lugo
a ordenanza municipal reguladora de seguridade e salubridade dos usos forestais do solo de Outeiro de Rei.
Ordenanza plantacións de Val do Dubra
O 9 de outubro de 2012 publicouse no BOP da
Coruña a ordenanza reguladora das plantacións e cortas de árbores en Val do Dubra.
Ordenanza plantacións e corta e saca da madeira de Frades
O 15 de outubro de 2012 publicouse no BOP da
Coruña a ordenanza municipal reguladora de plantacións forestais, depósito, carga e transporte de madeira de corta en Frades.
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Ordenanza plantacións de Irixoa
O 3 de xaneiro de 2013 publicouse no BOP da Coruña
a aprobación definitiva da modificación da ordenanza
de plantación e talla de arborado en Irixoa.
Ordenanza plantacións e corta e saca da madeira de A
Baña
O 14 de xaneiro de 2013 publicouse no BOP da
Coruña a aprobación definitiva da ordenanza que
regula as plantacións e as cortas de árbores no concello da Baña.
Ordenanza corta e saca da madeira de Arzúa
O 1 de febreiro de 2013 publicouse no BOP da
Coruña a ordenanza municipal para a protección e
conservación dos camiños e vías públicas municipais
en relación coas operacións de saca de madeira en
Arzúa.
Ordenanza plantacións de Láncara
O 4 de abril de 2013 publicouse no BOP de Lugo a
modificación da ordenanza non fiscal do concello de
Láncara sobre limitación de plantacións arbóreas, o
seu aproveitamento e explotación establecendo as distancias mínimas que deben respectar as novas plantacións forestais tal como se fixa no ANEXO II da Lei
7/2012 de montes de Galicia.
Ordenanza corta e saca Vilasantar
O 8 de maio de 2013 publicouse no BOP da Coruña a
aprobación definitiva da ordenanza reguladora das
operacións forestais de corta, depósito e transporte de
madeira no concello de Vilasantar.
Ordenanza depósito de madeira de Muxía
O 28 de maio de 2013 publicouse no BOP da Coruña
o anuncio de aprobación definitiva do regulamento de
depósito de madeira en Muxía.
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Ordenanza corta e saca de madeira da Laracha
O 14 de xuño de 2013 publicouse no BOP da Coruña
o anuncio da aprobación definitiva ordenanza reguladora corta, depósito, carga e transporte de madeira de
tala na Laracha.
Ordenanza saca de madeira de Boimorto
O 14 de xuño de 2013 publicouse no BOP da
Coruña o anuncio da aprobación definitiva da ordenanza fiscal nº 20, reguladora da protección e conservación dos camiños e vías públicas municipais en
relación coas operacións de saca de madeira en
Boimorto.
Ordenanza saca de madeira de Begonte
O 14 de xuño de 2013 publicouse no BOP de Lugo o
anuncio da aprobación definitiva da ordenanza municipal para a defensa e protección das vías municipais
en relación coa saca de madeira en Begonte.
Ordenanza corta e saca de madeira de Aranga
O 8 de xullo de 2013 publicouse no BOP da Coruña o
anuncio da aprobación definitiva da modificación da
ordenanza municipal reguladora das actividades de
corta forestal, depósito, carga e transporte de madeira
no concello de Aranga.
Ordenanza plantacións, corta e saca de madeira de Curtis
O 17 de xullo de 2013 publicouse no BOP da Coruña
o anuncio da aprobación definitiva da ordenanza
municipal reguladora das plantacións, cortas e extraccións de madeira do concello de Curtis.
Ordenanza uso vías públicas de Lourenzá
O 7 de setembro de 2013 publicouse no BOP de Lugo
a ordenanza reguladora do uso e aproveitamento

especial das vías públicas e espazos de titularidade
municipal de Lourenzá.
Ordenanza saca de madeira de Mugardos
O 10 de setembro de 2013 publicouse no BOP da
Coruña a ordenanza municipal para a protección e
conservación dos camiños e vías públicas municipais
en relación coas operacións de saca de madeira do
concello de Mugardos.
Derrogación ordenanza repoboacións de Antas de Ulla
O 10 de setembro de 2013 publicouse a derrogación
da ordenanza reguladora de plantacións e repoboacións arbóreas do concello de Antas de Ulla.
Ordenanza corta e saca de madeira de Toques
O 16 de setembro de 2013 publicouse no BOP da
Coruña a ordenanza fiscal reguladora das operacións
forestais de corta, depósito e transporte de madeira do
Concello de Toques.
Ordenanza plantacións e corta de árbores de Moeche
O 7 de novembro de 2013 publicouse no BOP da
Coruña a derrogación da ordenanza reguladora de
plantacións e tala de árbores do concello de Moeche.
Axudas da Deputación da Coruña
O 14 de novembro de 2013 publicáronse no BOP da
Coruña as convocatorias de axudas para actividades e
investimentos de entidades asociativas agrarias
(incluídas CMVMC).
Ordenanza saca de madeira de San Sadurniño
O 20 de novembro de 2013 publicouse no BOP da
Coruña a Aprobación definitiva da ordenanza sobre
saca de madeira do concello de San Sadurniño.
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Axenda

Participación da AFG
en actos de interese
2012
• Reunión do Comité de xestión do proxecto Silvaplus en
Valença do Miño. Asistiu Francisco Dans (1 de marzo).
• Comité de traballo da Plataforma Devesa en Pontevedra. Asistiu Francisco Fernández de Ana (5 de marzo).
• Reunión co Xefe do Distrito XVII Ponteareas sobre
incendios forestais en Ponteareas. Asistiron José
Luis Campos, Salvador Rodríguez e Julio Ruiz (6 de
marzo).
• Reunión co xefe territorial da Consellería do Medio Rural e do Mar de Pontevedra sobre situación do nematodo e normativa asociada en Pontevedra. Asistiu Julio
Ruiz (15 de marzo).
• VIII Asemblea Xeral Ordinaria da Entidade Galega Solicitante da Certificación Forestal Rexional PEFC en
Santiago. Asistiu Braulio Molina (16 de marzo).
• IX Asemblea Xeral Ordinaria da Asociación Galega Promotora da Certificación Forestal en Santiago. Asistiu
Braulio Molina (16 de marzo).
• Reunión co director do CIF de Lourizán sobre as parcelas de ensaio do proxecto Silvaplus en Pontevedra.
Asistiu: Francisco Dans (16 de marzo).
• Xornadas Informativas “Donde e cando plantar-silvicultura Eucalyptus globulus” organizadas por Ence en Ponteareas. Asistiron Xosé Covelo, María Jesús Lago e Julio
Ruiz (21 de marzo).
• Foro “Competitividade e desenvolvemento do medio
rural galego” organizado polo Grupo El Correo Gallego
en Santiago. Participou Francisco Fernández de Ana (23
de marzo).
• Reunión de promoción da biomasa. Proxecto Silvaplus
en Ponteareas. Asistiu Julio Ruiz (26 de marzo).
• Visita de parcelas de demostración e ensaio do proxecto Silvaplus en Tomiño, Ponteareas, A Cañiza e Atios.
Asistiron Francisco Dans, Braulio Molina e Julio Ruiz (30
de marzo).
• Reunión da Mesa da Madeira de Galicia en Santiago.
Asistiu Francisco Dans (3 de abril).
• Reunión con representantes do Concello de Tomiño sobre o proxecto Silvaplus en Tomiño. Asistiron Francisco
Fernández de Ana e Daniel Rodríguez (10 de abril).
• Reunión con representante do grupo parlamentario Popular sobre a ampliación da Rede Natura en Santiago.
Asistiron Francisco Fernández de Ana, José Luis Corral
e Francisco Dans (11 de abril).
• V Asemblea da Plataforma Devesa en Santiago. Asistiron Francisco Fernández de Ana, Francisco Dans e
Braulio Molina (13 de abril).
• Reunión da Xunta de Goberno AFG en Santiago (13 de
abril).
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• Xornada técnica “Os programas de financiamento do
CDTI para proxectos de enerxía e medio ambiente en
Galicia” organizada pola Plataforma Envite en Santiago.
Asistiu Cristina Verde (19 de abril).
• Reunión cun representante do grupo parlamentario do
BNG sobre a ampliación da Rede Natura en Santiago.
Asistiron Francisco Fernández de Ana, José Luis Corral
e Cristina Verde (3 de maio).
• Grupo de traballo sobre seguros agrarios 2012 en Santiago. Asistiu Francisco Dans (9 de maio).
• Reunión cun representante do grupo parlamentario do
PSdG sobre a ampliación da Rede Natura en Santiago.
Asistiron José Luis Corral, Martín Souto e Cristina Verde
(11 de maio).
• Reunión da rede de cooperación Silvaplus en Ponteareas. Asistiron José Luis Campos, Francisco Dans, Braulio Molina e Julio Ruiz (16 de maio).
• Reunión do Comité técnico de Silvaplus en Ponteareas.
Asistiron Braulio Molina, Daniel Rodríguez, Francisco
Dans (16 de maio).
• Reunión co director do Parque das Fragas do Eume en
Pontedeume. Asistiu Enrique García (21 de maio).
• Reunión con representantes de Promagal en Ordes.
Asistiron Francisco Fernández de Ana e Francisco Dans
(23 de maio).
• Asemblea Xeral Ordinaria da AFG en Cesuras (26 de
maio).
• Visita técnica a parcelas de demostración en Portugal
do proxecto Silvaplus en Caminha, Monção e Arcos de
Valdevez. Asistiron Francisco Dans e Julio Ruiz (31 de
maio).
• Seminario internacional “Os produtores e a biomasa forestal para a enerxía” en Cestas-Pierroton (Francia).
Presentou relatorio Francisco Dans (5 de xuño).
• Reunión do Consello Forestal de Galicia en Santiago.
Asistiu Braulio Molina (19 de xuño).
• Visita de representantes da Société Royale Forestiêre
de Belgique en Santiago. Participou Francisco Dans (25
de xuño).
• Reunión con representantes de Novagalicia Banco e do
PEFC España na Coruña. Asistiu Francisco Dans (27 de
xuño).
• Xornada “A xestión forestal sostible como ferramenta
no desenvolvemento rural” durante o monográfico Galiforest organizada pola Feira Internacional de Galicia en
Santiago. Participaron Francisco Fernández de Ana e
Antonio Rigueiro (29 de xuño).
• V Asemblea Xeral Extraordinaria da Entidade Galega Solicitante da Certificación Forestal Rexional PEFC en Santiago de Compostela. Asistiu Braulio Molina (29 de xuño).
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• VIII Asemblea Xeral Extraordinaria da Asociación Galega Promotora da Certificación Forestal en Santiago.
Asistiu Braulio Molina (29 de xuño).
• Reunión de promoción da biomasa. Proxecto Silvaplus
en Ponteareas. Asistiu Julio Ruiz (29 de xuño).
• Xornada de comercialización de madeira no monte galego organizada polo GDR Ulla, Umia, Lerez en Valga.
Presentou relatorio Julio Ruiz (30 de xuño).
• Reunión da Xunta de Goberno da AFG en Santiago (4
de xullo).
• Reunión sobre o plan de axuda ao control do goniptero organizada por Aspapel en Santiago. Asistiu Francisco Dans (12 de xullo).
• Sinatura do convenio entre o Ingacal e o Concello de
Pontereas relativo ao proxecto Silvaplus en Ponteareas.
Asistiron José Luis Campos, Julio Ruiz e Francisco Dans
(9 de agosto).
• Reunión con representante de Inditex en A Coruña.
Asistiron Francisco Fernández de Ana e Francisco Dans
(19 de setembro).
• Reunión de promoción da biomasa. Proxecto Silvaplus en Ponteareas. Participaron Francisco Fernández
de Ana, José Luis Campos, Jesús Rodríguez, Salvador
Rodríguez, Julio Ruiz e Daniel Rodríguez (21 de setembro).
• Reunión da Plataforma Devesa en Pontevedra. Asistiu
Francisco Fernández de Ana (25 de setembro).
• Reunión de promoción da biomasa. Proxecto Silvaplus
en Tomiño. Asistiu Julio Ruiz (27 de setembro).
• Encontro co sector forestal coa presencia da conselleira do Medio Rural e do Mar organizado polo PP de Lugo en Vilalba. Asistiron José Luis Corral e Margarita López (28 de setembro).
• Reunión da Comisión Executiva da AFG en Santiago
(28 de setembro).
• Conferencia sobre o eucalipto en Galicia e incidencia
de ataque de patóxenos en Valdoviño. Impartiu a conferencia Francisco Dans e colaborou Enrique García (11
de outubro).
• Curso de formación “Silvicultura e poda forestal” para
formadores organizado polo Concello de Vilalba en Vilalba. Impartiron o curso Francisco Dans, José Luis Corral
e Margarita López (do 15 ao 22 de outubro).
• Presentación do proxecto Silvaplus en Ponteareas.
Asistiu Julio Ruiz (16 de outubro).
• Reunión con representantes de Promagal en Santiago. Participaron Francisco Fernández de Ana, Celsa
Sánchez, José Luis Campos e Francisco Dans (19 de
outubro).
• Curso de formación “Silvicultura e poda forestal” para
desempregados organizados polo Concello de Vilalba en
Vilalba. Colaboraron na impartición do curso Francisco
Dans, José Luis Corral e Margarita López (do 24 de outubro ao 16 de novembro).

• Reunión do Comité Técnico do proxecto Silvaplus en
Ponte de Lima. Asistiron Francisco Dans, Braulio Molina,
Julio Ruiz e Daniel Rodríguez (25 de outubro).
• Reunión da Rede de Cooperación Silvaplus en Ponte de
Lima. Asistiron Francisco Dans, Braulio Molina, Julio
Ruiz e Daniel Rodríguez (25 de outubro).
• Xornada de presentación das liñas de investigación forestal en Lugo. Asistiu Margarita López (29 de outubro).
• Xornada “Oportunidades en Europa para os sectores forestal-madeira e medioambiente” organizada pola Plataforma Envite en Santiago. Participou Francisco Fernández de Ana e asistiu Francisco Dans (30 de outubro).
• Reunión da Xunta directiva da Asociación Costa Noroeste en Narón. Asistiu Manuel Varela (30 de outubro).
• Xornadas de silvicultura “O castiñeiro en Galicia: avances na produción de planta comercial e técnicas empregadas en novas plantacións” organizadas por PROFOR en Santiago. Asistiu Francisco Fernández de Ana
(9-11 de novembro).
• Reunión co secretario xeral de Medio Rural e Montes
en Santiago. Asistiu Francisco Dans (15 de novembro).
• Xornada “As posibilidades enerxéticas da biomasa forestal en vivendas e edificacións” en Tomiño. Participou
Francisco Fernández de Ana e asistiron José Luis Campos,
Jesús Rodríguez, Francisco Dans, Julio Ruiz, Xosé Covelo,
Braulio Molina e Daniel Rodríguez (17 de novembro).
• 1ª Mostra de biomasa forestal en Tomiño. Asistiron Francisco Fernández de Ana, Jesús Rodríguez, Francisco
Dans, Braulio Molina, José Luis Campos, Julio Ruiz, Xosé
Covelo, Beatriz Fernández, María Jesús Lago, Daniel Rodríguez Maripaz Boente e Celina Veiga (17-18 de novembro).
• Seminario internacional “Floresta e Sociédade” organizado por Forestis en Porto. Participou Francisco Fernández de Ana (19 de novembro).
• Encontro “Sostibilidade das plantacións de eucalipto
no sur de Europa” organizado pola Plataforma Tecnolóxica Forestal Galega (DEVESA) en Santiago. Participaron
Francisco Fernández de Ana, Antonio Rigueiro, Francisco Dans e Braulio Molina (29 e 30 de novembro).
• Reunión co director do Parque Natural Fragas do Eume e con representantes da CMV Ombre en Pontedeume. Asistiu Enrique García (13 de decembro).
• Reunión con representante de Inditex: presentación
proposta de colaboración en A Coruña. Asistiu Francisco Dans (19 de decembro).
• Reunión da Xunta Directiva da Asociación Euroeume
na Capela. Asistiu José Luis Corral (19 de decembro).
• Reunión coa presidenta de Promagal: colaboración en
certificación PEFC en Santiago. Asistiron Francisco
Dans e Daniel Rodríguez (20 de decembro).

2013
• Reunión co secretario xeral de Medio Rural e Montes
en Santiago. Asistiu Francisco Dans (8 de xaneiro).
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Participación da AFG en actos de interese forestal
• Reunión da Xunta de Goberno AFG en Santiago (11 de
xaneiro).
• Reunión da Mesa da Madeira en Santiago. Asistiu Francisco Dans (25 de xaneiro).
• Reunión con representantes de ENCE en Pontevedra.
Asistiron Francisco Fernández de Ana e Francisco Dans
(6 de febreiro).
• Acto de entrega de certificados do curso “Silvicultura
e poda forestal” de Vilalba organizado polo Concello de
Vilalba en Vilalba. Asistiron José Luis Corral e Margarita
López (8 de febreiro).
• Reunión de promoción da biomasa en Ponteareas.
Asistitu Julio Ruiz (19 de febreiro).
• Reunión con representantes do CIEMAT-CEDER en
Santiago. Asistiu Francisco Dans (20 de febreiro).
• Reunión co conselleiro do Medio Ambiente, Territorio e
Infraestruturas en Santiago. Asistiron Francisco Fernández
de Ana, José Luis Corral e Francisco Dans (8 de marzo).
• Reunión técnica do proxecto Silvaplus en Valença do
Miño. Asistiron Francisco Dans, Daniel Rodríguez e
Braulio Molina (12 de marzo).
• Reunión con representantes de Inditex na Coruña. Asistiron Francisco Dans e Braulio Molina (12 de marzo).
• Reunión con representantes de ENCE en Santiago.
Asistiron Francisco Fernández de Ana e Francisco Dans
(14 de marzo).
• Reunión con representantes de ENCE en Santiago.
Asistiron Francisco Dans, Daniel Rodríguez e Xosé Covelo (21 de marzo).
• Asemblea Xeral Ordinaria da Entidade Galega Solicitante de Certificación Rexional PEFC en Santiago. Asistiu Braulio Molina (25 de marzo).
• Curso ”As posibilidades enerxéticas da biomasa forestal” en Ponteareas. Participou Julio Ruiz (3 de abril).
• Reunión da Xunta de Goberno AFG en Pontevedra (5 de
abril).
• Curso ”As posibilidades enerxéticas da biomasa forestal” en Ponteareas. Participou Julio Ruiz (5 de abril).
• Reunión técnica do proxecto Silvaplus en Valença do
Miño. Asistiron Francisco Dans, Braulio Molina e Daniel
Rodríguez (8 de abril).
• Reunión do Comité Executivo da Plataforma Devesa en
Pontevedra. Asistiu Francisco Fernández de Ana (11 de
abril).
• Curso “A certificación, un valor engadido” organizado
pola Asociación ACIDE en Santiago. Participou Martín
Souto (11 de abril).
• Curso ”As posibilidades enerxéticas da biomasa forestal” en Santiago. Participaron Francisco Dans e Braulio
Molina (11 e 18 de abril).
• Curso ”As posibilidades enerxéticas da biomasa forestal” en Tomiño. Participou Julio Ruiz (12 de abril).
• Reunión con representantes de ENCE en Pontevedra.
Asistiron Francisco Fernández de Ana e Francisco Dans
(17 de abril).
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• Reunión con representantes de Inditex en Vigo. Asistiu
Francisco Dans (18 de abril).
• XXVII Asemblea Xeral Ordinaria AFG e Asemblea Extraordinaria para eleccións á Xunta de Goberno en Dodro
(20 de abril).
• Reunión con representantes de Inditex en Vigo. Asistiu
Francisco Dans (14 de maio).
• Reunión con representantes de ENCE sobre convenio
da madeira en Pontevedra. Asistiron Xosé Covelo e Daniel Rodríguez (14 de maio).
• Curso ”As posibilidades enerxéticas da biomasa forestal” en Vigo. Participaron Julio Ruiz e Braulio Molina (15
e 16 de maio).
• Reunión da Mesa da Madeira de Galicia en Santiago.
Asistiu Francisco Dans (21 de maio).
• Charla forestal en Ferrol. Impartiu a charla Enrique García (21 de maio).
• Reunión do Consello Forestal de Galicia en Santiago.
Asistiu Cristina Verde (27 de maio).
• Visita da Sociedade Real Forestal de Bélxica. Cena oficial de despedida en Santiago. Asistiron Francisco Fernández de Ana, Juan Ramón Gallástegui e Jorge García
(30 de maio).
• Reunión co subdirector xeral de Recursos Forestais
sobre o decreto de aproveitamentos forestais en Santiago. Asistiron Francisco Dans e Braulio Molina (5 de
xuño).
• Curso de formación sobre silvicultura e poda forestal
dirixido a operarios da empresa Víctor Agroforestal en
Cerceda. Impartiron o curso José Luis Corral e Enrique
García (14 de xuño).
• Entrevista co secretario xeral do Medio Rural e Montes
sobre proxecto de I+D en Santiago. Asistiu Francisco
Dans (17 de xuño).
• Reunión da xunta directiva da Asociación Euroeume na
Capela. Asistiu José Luis Corral (20 de xuño).
• Reunión con representantes de ENCE. Sinatura de
convenio sobre subministro e prezos de madeira en
Pontevedra. Asistiron Francisco Fernández de Ana e
Francisco Dans (26 de xuño).
• Reunión da Xunta Xeral de Selga en Santiago (28 de
xuño).
• Curso de verán “Biomasa forestal e bioenerxía” en Meira. Presentou relatorio Francisco Dans (23 de xullo).
• Reunión do Consello de Administración de Engabiomasa en Santiago. Asistiu Francisco Dans (30 de xullo).
• Reunión técnica do proxecto Silvaplus en Valença do
Minho. Asistiu Francisco Dans (6 de agosto).
• Reunión co director da Axencia Galega de Innovación en Santiago. Asistiu Francisco Dans (10 de setembro).
• Reunión da Xunta de Goberno AFG en Santiago (20 de
setembro).
• Gravación do Programa O Agro sobre restauración do
Parque forestal do Sanatorio de Cesuras en Cesuras.

Axenda

Participación da AFG en actos de interese forestal
•
•

•

•
•

Participaron Francisco Fernández de Ana e Enrique García (11 de outubro).
Reparto de certificados de cursos Silvaplus en Ponteareas en Ponteareas. Asistiu Julio Ruiz (17 de outubro).
Reunión do Comité técnico do proxecto Silvaplus en
Ponteareas. Asistiron Francisco Dans, Daniel Rodríguez,
Braulio Molina e Julio Ruiz (24 de outubro).
Reunión da Rede de Cooperación Silvaplus en Ponteareas. Asistiron Francisco Fernández de Ana, Carlos Hermida, Jesús Mosquera, Francisco Dans, Braulio Molina
e Julio Ruiz (24 de outubro).
Asemblea Xeral da Asociación Costa Noroeste en Ferrol.
Asistiu Manuel Varela (4 de novembro).
Visita técnica de expertos do proxecto FORRISK a montes de Pinus pinaster de Ponteareas, Salceda de Case-

•

•

•

•

las e Salvaterrra de Miño. Asistiu Julio Ruiz (6 de novembro).
Reunión coa presidenta do PEFC España en Santiago.
Asistiron Francisco Dans, Braulio Molina e Daniel Rodríguez (7 de novembro).
Foro INIA “Produción e industria forestal” en Santiago de Compostela. Asistiu Francisco Dans (14 de novembro).
Entrevista coa conselleira do Medio Rural e o Mar en Santiago, asistiron Francisco Fernández de Ana, Antonio Rigueiro e Francisco Dans (21 de novembro).
Foro El Correo Gallego “O sector forestal galego. Xestión
e aproveitamento sostible. Desenvolvemento da Lei de
Montes de Galicia” en Santiago, participou Francisco
Fernández de Ana (22 de novembro).

Cursos, congresos, seminarios e feiras forestais
20, 21 e 22 de febreiro de 2014. Vic, Barcelona

3ª Feira de biomasa de Cataluña
Organiza: Centre de la Propietat Forestal, Institut Català
d’Energia, Dirección Xeral de Medio Natural, Concello de Vic e
Consellos Comarcais de Osona e La Selva.
Máis información: www.firabiomassa.cat

26, 27 e 28 de xuño de 2014. Sergude, A Coruña

6, 7 e 8 de maio de 2014, Madrid

Genera, Feira Internacional de Enerxía e Medio
Ambiente
Organiza: Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético
(IDAE)
Máis información: www.ifema.es/ferias/genera/default.html

15, 16 e 17 de maio de 2014, Clermont-Ferrand (Francia)

Galiforest

Sommet de la fôret et du bois

Organiza: Fundación Semana Verde
Máis información: Tel.: 986 577 000, Fax: 986 580 865, galiforest@feiragalicia.com e www.galiforest.com

Organiza: Forexpo e Panorabois
Máis información: Tel.: 33 473 289 516, Fax: 33 473 289 515,
contact@sommet-foret-bois.fr e www.sommet-foret-bois.fr

Desbroces
ROCHA

DESBROCES
CASELAS, S.L.

Miguel González
• Servicios forestales • Proyectos

LIMPIEZA DE MONTES
SUBSOLADO | RAREO | PODA
PLANTACIÓN FORESTAL

• Plantación • Servicios de tractor
• Limpieza de fincas
Teléfono 986 633 788 _ Móvil 609 809 067
TABORDA _ TOMIÑO

Gerardo / Juan
Tel.: 986 349 145
Móvil: 649 970 053 / 649 970 052
Salceda de Caselas | Pontevedra
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Mercado da madeira en
Galicia
Xosé Covelo Míguez
Xerente da unidade de comercialización de madeira de Selga

Eucalipto, subida e certificación forestal. Paralelamente á subida global do prezo da pasta, a madeira de eucalipto durante o ano 2013 experimentou
unha lixeira subida, seguramente non proporcional
entre prezo pasta e prezo madeira en pé. A forte
competencia que as industrias pasteiras locais están sufrindo por compradores que exportan principalmente a Portugal tamén está a favorecer enormemente a competencia en prezos na madeira de
Eucalyptus globulus. No caso de Eucalyptus nitens
as empresas de fóra están pagando maiores prezos
que a industria local, algo que segundo algúns pode ser un espellismo temporal pois o rendemento
en pasta de E. nitens é máis baixo que o de E. globulus. Lembremos que a pasteira local está aboando 6 euros por tonelada menos pola madeira de E.
nitens que pola de E. globulus.
Outro factor importante que está alterando o
mercado do eucalipto é a certificación forestal. A
necesidade de pasta con certificado FSC está levando a cabo unha política de forte diferenciación
en prezo da madeira que provén de montes certificados FSC fronte aos monte non certificados e, en
menor medida, a madeira proveniente de montes
certificados PEFC. Entendemos que esta é unha
situación que responde a unha estratexia temporal
para aumentar a superficie certificada en FSC, xa
que nos últimos anos ten aumentado a superficie
52
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forestal con certificado PEFC, e agora o mercado
da pasta manifesta a escaseza de madeira proveniente de montes certificados FSC. Aínda que na
actualidade as diferenzas entre a madeira procedente dun monte certificado FSC chega a ser de
ata 3-5 euros por tonelada con respecto ao PEFC,
a sensatez leva a pensar que esa diferenza minimizarase en menos de dous anos. O que si hai que resaltar, é que a madeira de eucalipto que proveña de
montes sen certificar depreciarase enormemente,
baixando a prezos equiparables ao que hoxe son
destinos de trituración para taboleiro, por debaixo
dos 20 euros por tonelada con casca.
Pensamos pois que é un momento axeitado para a venda de madeira de eucalipto con destino a
pasta de papel, aproveitando o tirón da certificación e antes de que os posibles movementos do valor da pasta á baixa comecen a penalizar o actual
prezo de mercado. O camiño pasa por certificar os
nosos montes, ben sexa en PEFC ou ben en FSC,
segundo as posibilidades de cumprimento do monte e os seus xestores dos criterios estipulados nun
ou noutro sistema de certificación.
Piñeiro, un mercado en caída constante. Resulta
ás veces inexplicable a situación do piñeiro producido en Galicia. Sendo unha das especies que ocupan máis superficie en toda a comunidade, onde se
aplican grandes esforzos en divulgar técnicas silvícolas axeitadas, atopámonos de seguido cunha industria de primeira e segunda transformación esca-
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Prezos medios de venda de madeira en cargadoiro ( /m 3)
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Puntal de piñeiro

Piñeiro >30 cm para serra

sa, pouco especializada e sen un apoio tácito como
sector fundamental para a economía galega. Resulta chocante que a día de hoxe nunha conversa cunha das habituais carpinterías que abundan polo noso país, nos atopemos con que oferten estruturas
de madeira, como pode ser un porche de madeira
dunha 50casa, en abeto e outras especies foráneas.
Este comentario ven a conto da permanente situación do mercado da madeira de piñeiro con prezos
baixos,45e neste caso, constatándose descensos importantes na madeira con destino a serra ao longo
do ano 2013.
Esta40 situación vai levar a unha forte desmobilización dos produtores de madeira de piñeiro, reducindo actuacións silvícolas nestas masas pois o “ingreso xa
non dá para o gasto”, aumentando os cam35
bios de especies por outras “máis rendibles”,
acumulando nos montes grandes volumes extramaduros co risco de doenzas que iso implica, aumen30
tando os incendios en masas de coníferas e sobre
todo, a práctica desaparición da industria do piñeiro no país xa que o silvicultor cada vez máis aplica25
rá aquilo de “mellor deixalo no monte que regalalo”
ou “empregámolo nós para leña antes de malvendelo”. Alguén ten que reaccionar ante esta situación.
Rareos20con puntal a prezos inferiores aos 10 euros
mar-09 xull-09 dec-09 mar-10 xuñ-10 dec-10
por tonelada ou cortas a feito con madeira de calidade con destino a serra a menos de 30 euros por
tonelada (e moitas veces con prezos inferiores aos
25 €/t) de seguro que non é o mellor camiño para
avanzar cara a sustentabilidade do monte galego.

Eucalipto para pasta

Sorprende que un mercado clave
para Galicia, como é o da
comercialización do piñeiro producido
nos montes galegos, non xere
reaccións e políticas que impidan a
actual situación de caída libre
Biomasa forestal, seguimos á espera. Despois
dun período de forte debate acerca da xestión e das
posibilidade da biomasa forestal primaria atopámonos nunha situación de punto morto. A aposta pola xeración de enerxía, sobre todo calórica, a partir
de biomasa forestal non se ve plasmada en proxectos concretos e moitas Administracións en vez de
dar exemplo e apostar pola xeración de calor con
estela ou pellet dos nosos montes, manteñen a dependencia enerxética dos derivados do petróleo.
Pisando o terreo, xa no monte, atopámonos con
algunha iniciativa interesante de aproveitamento da
biomasa para autoconsumo ou para o subministro
de caldeiras de pellets e estelas de uso domestico ou
de pequena potencia para instalacións industriais.
mar-11 xuñ-11 nov-11 mar-12 set-12 dec-12 mar-13 set-13
As grandes industrias madeireiras consumen biomasa xa sexa empacada ou estelada pero de xeito nada
continuado, con fortes períodos de parada na admisión de biomasa que desmobilizan máis que animan.
Ademais os aproveitamentos “rendibles” considédecembro 2013 o monte
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Toradas de piñeiro en cargadoiro, despois de realizarse o aproveitamento madeireiro.

ranse unicamente aqueles de superficies moi mecanizables e de dimensións superiores a 2-3 hectáreas.
E o propietario forestal que? Pois na práctica
pouca repercusión lles está supoñendo máis alá do
repetido “lévoche a biomasa do monte e aforras en
gastos de trituración”. Algúns nesta situación volven pensar que é mellor deixar os restos no monte
a que os leven deste xeito…
O nematodo e as súas consecuencias, crónica
dun despropósito. No que respecta á zona demarcada de corentena fitosanitaria polo nematodo no
sur de Pontevedra, dende abril ata o 23 de outubro
que autorizaron novamente o período de cortas, as
operacións que afectan ao piñeiro estiveron totalmente prohibidas.
No que respecta á comercialización de piñeiro,
a situación está sendo nefasta para o silvicultor local, con prezos moi inferiores á media do mercado
e con abundancia de lotes desertos en poxas e vendas de madeira. Sen que a Administración tome
partido efectivo e eficiente neste problema, a madeira de piñeiro tense convertido nesta zona nun
produto moi depreciado, ofrecéndose prezos pola
madeira moi baixos, na maioría dos casos insuficientes para compensar o investimento feito no
monte. Como reza no título, un despropósito sen
compensación algunha por parte da Administración tal como se lle tiña demandado. Un exemplo
claro son as dificultades que moitas comunidades
de montes teñen para poder cumprir os prazos das
54
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ordes de axudas que se están aprobando ao longo
deste verán. Como os traballos silvícolas non se poden realizar ata que se autoricen alá polo mes de
outubro, as comunidades de montes non lles queda outra que solicitar prórroga, que ninguén lles
asegura que lla vaian conceder (de realizarse os traballos no período establecido polo Servizo de Montes contraporíase ao establecido por Sanidade Forestal). Nas bases das axudas en ningures se estableceron facilidades ou se compensou dalgún xeito
atoparse ou non en zona demarcada de corentena
fitosanitaria polo nematodo. Como outras veces, o
propietario forestal abandonado ao seu enxeño e ás
súa limitadas posibilidades de acción.
Outros mercados. Ante esta situación que algúns
propietarios forestais cualifican de dramática, deixando o eucalipto de lado coas matizacións que procedan oportunas, cada vez máis obsérvase unha tendencia a formularse alternativas para diversificar as
producións no monte galego. Soutos para a produción de castañas e masas forestais con aproveitamento micolóxico están sendo as tendencias máis
observadas en moitas comunidades de montes e nalgunhas propiedades particulares. Paralelamente, estase consolidando paseniño un mercado para a comercialización de castañas e cogomelos, o que en
breve pode supor unha fonte complementaria de ingresos que permitan axudar a soster os investimentos silvícolas no monte, algo que como xa se comentou anteriormente, o piñeiro xa non é capaz de facer.
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Precios orientativos de la
madera gallega
MADERA DE SIERRA
PRECIOS EN CARGADERO DE CAMIÓN (€/m3)

PRECIOS EN PARQUE DE FÁBRICA (€/m3)

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.

Precios de la rolla según calidad y diámetro en punta delgada.
Calidad normal: rolla derecha, verde, sin azular.

ø 14 a 19 cm

34-36 €/m3 c/c

ø 14 a 19 cm

44-43 €/m3 c/c

ø 20 a 29 cm

37-40 €/m3 c/c

ø 20 a 29 cm

45-47 €/m3 c/c

ø superior a 30 cm

41-57 €/m3 c/c

ø superior a 30 cm

48-65 €/m3 c/c

EUCALIPTO

EUCALIPTO
51-54 €/m c/c
3

ø superior a 35 cm

59-62 €/m3 c/c

ø superior a 35 cm

CASTAÑO

ROBLE
80-120 €/m c/c
3

Sierra (según usos)
Chapa

-

Sierra (según usos)

48-85 €/m3 c/c

Leña

31-42 €/m3 c/c

MADERA PARA ASTILLAR
PRECIOS EN CARGADERO DE CAMIÓN (€/m3)

PRECIOS EN PARQUE DE FÁBRICA (€/m3)

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.
24-33 €/m3 c/c

Destino tablero

Precios de la madera de cualquier calidad, incluyendo raberones,
piezas torcidas o secas, ramas, etc.
32-41 €/m3 c/c

Destino tablero

EUCALIPTO

EUCALIPTO

Destino pasta para papel

38-54 €/m3 c/c
46-60 €/m3 s/c

Destino pasta para papel

46-62 €/m3 c/c
53-68 €/m3 s/c

Destino tablero (> 8 cm)

35-39 €/m3 c/c

Destino tablero (> 8 cm)

43-47 €/m3 c/c

Destino tablero (< 8 cm)

22-24 €/m3 c/c

Destino tablero (< 8 cm)

30-32 €/m3 c/c

MADERA DE DESENROLLO O CHAPA
PRECIOS EN CARGADERO DE CAMIÓN (€/m3)

PRECIOS EN PARQUE DE FÁBRICA (€/m3)

PINO GALLEGO

PINO GALLEGO

Precios de la rolla limpia de nudos, derecha, sin azular y con diámetros
en punta delgada >35 cm para desenrollo y >55 cm para chapa plana
47-62 €/m3 c/c

Desenrollo

110 €/m c/c
3

Chapa plana

Precios de la rolla limpia de nudos, derecha, sin azular y con diámetros
en punta delgada >35 cm para desenrollo y >55 cm para chapa plana
55-70 €/m3 c/c

Desenrollo

120 €/m3 c/c

Chapa plana

EUCALIPTO

EUCALIPTO

Desenrollo

42-46 €/m3 c/c

Desenrollo

50-53 €/m3 c/c

Chapa plana

76-89 €/m3 c/c

Chapa plana

84-97 €/m3 c/c

ø diámetro

c/c con corteza

s/c sin corteza

NOTA: O prezo da madeira de eucalipto para pasta de papel pode incrementarse de 3 a 7 euros por tonelada se se trata de madeira certificada.
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

