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PARA SOCIOS DA AFG

Estremadura
Datas: 9, 10, 11 e 12 de abril de 2015

Lugar de saída e de chegada: Santiago de Compostela, con paradas en Lalín e Ourense.

Visitas: Dehesa, secadoiro de xamón ibérico, plantacións de castiñeiro, planta de biomasa, cooperativa

agrícola no Val do Jerte.

Asturias
Datas: 6 e 7 de xuño de 2015, saída o 5 de xuño pola tarde

Lugar de saída e de chegada: Santiago de Compostela, con paradas en Guitiriz e Vilalba.

Visitas: Percorrido botánico a pé pola Senda del Oso (Proaza e Teverga) e visita guiada ao Xardín

Botánico Atlántico de Xixón.

Advertencia: O día 6 farase un percorrido a pé pola Senda del Oso de 15 km aprox.

Montederramo (Ourense)
Datas: 26 de setembro de 2015

Lugar de saída e de chegada: Santiago de Compostela, con paradas en Lalín e Ourense.

Visitas: Ruta a pé polo Bidueiral de Montederramo e visita do mosteiro homónimo.

Advertencia: Farase un percorrido por pista forestal de aproximadamente 13 km. Cada viaxeiro deberá

levar a comida para comer no monte polo camiño.

León
Datas: 14 e 15 de novembro de 2015

Lugar de saída e de chegada: Santiago de Compostela, con paradas en Guitiriz e Nadela.

Visitas: Tabuyo del Monte (cooperativa, aproveitamento micolóxico e resineiro do monte público),

plantacións de castiñeiro e percorrido a pé polas Médulas.

Nas viaxes de 2014 esgotáronse as prazas. 

Se ten pensado participar, RESERVE XA!

Consulte posibles cambios de programación na oficina

da AFG de Santiago de Compostela.



xaneiro 2015 o monte 3

O POUCO PESO QUE OS PROPIETARIOS FORESTAIS TEMOS na política do país ven reflectida no
comportamento das institucións que non prestan a atención debida a tan importante recurso económico
que xera unha importante cantidade de postos de traballo.

Nesta situación os propietarios forestais estamos sentindo una forte incerteza de cara o futuro á vista da
posición que adoitan os estamentos político e administrativo xunto cunhas industrias transformadoras que
ante a complexa situación comercial soamente demandan madeira barata sen tentar conquistar mercados
con novas ideas e incapaces, na maioría, de innovar.

Por unha banda temos un Parlamento que non quere decatarse da realidade do país que o elixiu. O mundo
forestal é para os nosos parlamentarios un eido no que non queren entrar ou non saben de que vai, aínda
que unha boa parte deses parlamentarios teñan raíces no agro.

O Goberno parece ser que non aprendeu nada nestes trinta anos de democracia nos que a Administración
debería ter dixerido que a súa función principal é estar ao servizo da xente e non ao contrario. Sentímo-
nos criminalizados e perseguidos por diferentes corpos policiais. Damos conta das nosas actividades a dife-
rentes organismos administrativos. Temos máis administración forestal ca nunca e, todo isto máis que
aguilloar o desenvolvemento forestal, resulta un freo para o traballo no monte e a obtención de riqueza.

Uns e outros teñen que dar contas claras ao país da súa xestión pero seguimos trampeando co diñeiro públi-
co atendendo a presións políticas que nada teñen que ver coas finalidades para as que foron proxectadas.

Temos lexislación abondo e seguimos facendo máis leis para complicarlle a vida aos propietarios e
silvicultores sen contar con eles de xeito serio e sen un obxectivo claro.

Poño por caso o Plan Forestal que queren metelo con calzador sen contar coa achega das organización de
propietarios forestais e das empresas do sector. Nesas condicións ese Plan terá o mesmo fin que o feito hai
trinta anos, estar metido nun caixón.

En todo o que lexisla, a Administración sempre teima por ter a decisión derradeira na súa man, respon-
dendo á situación política do momento sen decatarse que a política forestal ten que perdurar un longo perí-
odo de tempo.

Esta maneira de ver as cousas está ben reflectida cando se decide eliminar os convenios e consorcios cos
montes privados atendendo á nova Lei de Montes. Neste proceso quérense presentar as contas do gran
capitán, sen unha xustificación axeitada aos tempos que corren despois do que estamos vendo cos cursos
de formación, as axudas á reforestación en certos lugares, a banca e con outros organismos que fan pouco
crible a operatividade do Goberno.

Con tanto control, tanta norma e despois dos 30 anos que levamos de democracia e que temos un gober-
no da Xunta, ¿como pode ser que neste país aínda non teñamos contas claras do que producimos no monte,
para onde vai parte da madeira, quen compra ou vende, onde se transforma, como está a situación sani-
taria dos nosos montes, etc.?, para poder avaliar as posibilidades futuras desta actividade, avaliar o noso
recurso e facer de Galicia unha verdadeira potencia forestal.

A política forestal galega

Francisco J. Fernández de Ana Magán
Presidente
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Actualidade

Os representantes do sector
forestal reúnense coa Conselleira
do Medio Rural e do Mar 
ANTE A SITUACIÓN QUE ATRAVESA o sector
forestal e os graves problemas que se están acumu-
lando sen resposta por parte das administracións
competentes, os representantes das principais
organizacións do sector forestal galego1 celebraron
o pasado 26 de novembro unha reunión coa conse-
lleira do Medio Rural e do Mar e co secretario
Xeral de Montes e Medio Rural.

Preséntase a continuación o resultado da reu-
nión seguindo os temas que se trataron.

Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia.
PDR 2014-2020. O PDR 2014-2020 elaborouse
sen ter en conta o principio do partenariado, abriu-
se un proceso de información pública cando a pro-
posta xa fora enviada á Comisión Europea. Duran-
te os meses de xullo e agosto de 2014 as organiza-
cións do sector forestal mantiveron varias reunións
co secretario xeral de Montes e Medio Rural e o 26
de agosto chegouse a un acordo que recolle a can-

tidade de fondos FEADER para o sector para o
vindeiro período, así como as partidas e capítulos
orzamentarios aos que van asignados. 

Proposta do sector: Se lle informe debidamen-
te sobre o estado de tramitación do PDR 2014-
2020, sobre o papel do Comité de Socios nos trá-
mites de emenda do PDR (tras a avaliación da pro-
posta do PDR galego por parte da Comisión Euro-
pea, finalizada en outubro de 2014), e sobre a
incorporación ao texto do PDR, do acordo acada-
do o 26 de agosto co Secretario Xeral e se faga par-
tícipes ás organizacións do sector forestal da súa
tramitación. 

Resultados obtidos. 
• Infórmase de que se pretende ter a aprobación

definitiva do PDR 2014-2020 ao longo de
2015, por parte da Comisión Europea. Men-
tres tanto prolongarase o PDR 2007-2013 no
seu último segundo ano de aplicación segundo
a regra n+2.
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• Durante o 2015 prepáranse os diferentes decre-
tos e ordes de aplicación do PDR. Tendo previs-
to que estean publicados ao longo de novem-
bro-outubro de 2015. Deste xeito o PDR 2014-
2020 entraría en vigor inmediatamente ao
comezo de 2016, en xaneiro ou febreiro.

• Tanto para a elaboración dos decretos como das
ordes, vaise a ter en conta a opinión do sector,
para o que se convocarán ás asociacións, a fin
de que poidan facer achegas e suxestións desde
o principio do proceso.

• Ao longo de 2015 polo tanto, non haberá nin-
gún tipo de convocatoria de axudas, nin en
forestación nin en tratamentos silvícolas con
cargo ao FEADER.

Revisión do Plan Forestal de Galicia. A revisión
do Plan Forestal debe asentarse nun diagnóstico
veraz da situación do monte e dun modelo de
monte para os vindeiros 20 anos compartidos polo
sector, recollendo medidas eficientes e adaptadas
á realidade actual para a transformación e mello-
ra do sector, a profesionalización da silvicultura, a
produción estable e competitiva dos montes, a
superación da xestión fragmentada derivada do
minifundio e o desenvolvemento de infraestrutu-
ras adecuadas, así como para evitar o abandono
da xestión e recuperar todo o potencial do monte.
O proceso de revisión do Plan debe ser coordina-
do por un experto que conte coa confianza de
todo o sector.

Proposta do sector: Organización dunhas xorna-
das profesionais de análise e nomeamento dun
experto que conte co respaldo das organizacións
forestais.

Resultados obtidos.
• A conselleira comprometeuse a iniciar un pro-

ceso participativo para a elaboración do Plan
Forestal de Galicia e invita aos representantes
do sector a presentar propostas para realizar a
súa coordinación.

Fiscalidade forestal.No proxecto de Lei de mello-
ra da estrutura territorial agraria de Galicia, os titu-
lares de explotacións agrícolas e gandeiras estarán
libres do Imposto sobre Doazóns e do Imposto
sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos
Documentados sempre que manteñan a actividade
nas transmisións. Este feito discrimina aos propie-
tarios forestais e impide utilizar estas exencións na
loita contra o abandono do monte.

Por outra parte, o futuro das SOFOR pasa por
dispor dun marco fiscal que faga atractivo aos pro-
pietarios forestais participar nestas sociedades
dedicadas a mellorar o minifundismo forestal.

Proposta do sector: Incluír aos propietarios
forestais na exención do Imposto sobre Sucesións
e Doazóns e do Imposto sobre Doazóns e do
Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos
Xurídicos Documentados sempre que manteñan
a actividade forestal. Solicítase que a Xunta de
Galicia interveña ante as autoridades fiscais para
dotar a estas sociedades dun tratamento fiscal
axeitado.

Resultados obtidos
• A conselleira comprometeuse a incluír a exención

do Imposto de Sucesións para os propietarios
forestais na tramitación do proxecto de Lei de
mellora da estrutura territorial agraria de Galicia.

• A Xunta de Galicia está a analizar a fiscalidade
das SOFOR coas autoridades do Ministerio
competente.

Contratos de xestión para as comunidades de
montes veciñais en man común e outros montes
privados. De acordo coa Lei de montes de Galicia,
é obrigado que antes do 13 de agosto de 2015 se
cancelen os convenios e consorcios que manteñen
os montes privados coa administración forestal,
obrigando a un cambio de modelo na xestión públi-
ca destes montes. 

A nove meses do vencemento do prazo estable-
cido na lei, está sen presentar o novo modelo de
xestión e está pendente a elaboración dos modelos

As organizacións do sector forestal queren que a revisión do Plan
Forestal se asente nun diagnóstico veraz da situación do monte e no
establecemento dun modelo de monte para os vindeiros 20 anos con
criterios compartidos polo sector.
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de contrato de xestión por parte da Secretaría xeral
de Montes e Medio Rural.

Proposta do sector: Inicio dun proceso de diálo-
go sectorial sobre o borrador de contrato de xestión
e sobre o proceso de liberación de convenios e con-
sorcios. Ao mesmos tempo, cada comunidade de
montes ou propietario afectado debe dispoñer de
información fidedigna sobre a situación contable
do convenio ou do consorcio e sobre o seu estado
de cumprimento a fin de poder decidir o seu futu-
ro. En todo caso, resulta imprescindible prorrogar
o prazo que establece a Lei de montes de Galicia.

Resultados obtidos
• A consellería comprométese a presentar ao sec-

tor, no primeiro trimestre de 2015, un borrador
de modelo de contrato de xestión pública para
montes privados e a consensuar cos represen-
tantes do sector o contido definitivo.

• A Secretaría xeral de Medio Rural e Montes esta-
blecerá un prazo de tres anos para desenvolver o
proceso de liberación de convenios e consorcios.
Este proceso será abordado en tres fases median-
te o diálogo individualizado cos propietarios afec-
tados (comunidades de montes veciñais e parti-
culares) para analizar a situación de cada caso e
concretar o futuro destes convenios e consorcios.

O modelo de prevención e control dos incendios
forestais. O sistema de prevención e de extinción,
así como a información pública sobre o tema pre-
sentan deficiencias que é preciso corrixir. Asemade,

A conselleira comprometeuse a incluír

a exención do imposto de sucesións

para os propietarios forestais na

tramitación do proxecto de Lei de

mellora da estrutura territorial agraria

de Galicia

desde hai anos, en Galicia os incendios non son un
problema exclusivamente forestal. As causas, os
danos, as prioridades á hora de combatelos, as nece-
sidades de protección de bens e persoas, e o debate
social que suscitan, exceden o ámbito estritamente
forestal. Pola contra, os orzamentos dedicados ao
sector forestal (un dos que ten maiores posibilidades
de futuro en Galicia), veñen desvirtuados ao incluír
neles todos os gastos das actuacións neste ámbito.

Proposta do sector: Necesidade de abrir un
debate profesional que contribúa a formular de
forma consensuada as medidas de mellora que
esixe a dimensión do problema e o encaixe compe-
tencial do Servizo de prevención e defensa contra
incendios forestais.

Resultados obtidos
• A conselleira non se pronunciou ao respecto.

Normativas e disposicións que dificultan ou
impiden a xestión forestal. Varias normativas

O sector forestal formuloulle á conselleira do Medio Rural a necesidade de abrir un debate profesional sobre os incendios forestais. Monte ardido no
concello de Rois
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–locais, autonómicas, estatais, sectoriais e non sec-
toriais– por erros ou deficiencias no seu articulado
ou por non encontrarse coordinadas entre si, están
provocando ou poden chegar a provocar graves
atrancos na actividade forestal e restarlle competi-
tividade ao sector. Entre outras pódese nomear: 
• A clasificación do solo no Anteproxecto de lei

do solo de Galicia.
• O Decreto 52/2014, do 16 de abril, polo que se

regulan as instrucións xerais de ordenación e de
xestión de montes de Galicia.

• O Decreto 37/2014, do 27 de marzo, 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.

• As ordenanzas municipais en materia forestal.
• O Real Decreto 2822/1998, de 23 de decem-

bro, polo que se aproba o Regulamento Xeral de
Vehículos.

• O Desenvolvemento do Regulamento (UE) nº
995/2010 do Parlamento Europeo e do Conse-
llo, de 20 de outubro de 2010, polo que se esta-
blecen as obrigas dos axentes que comercializan
madeira e produtos da madeira.
Proposta do sector: A Consellería do Medio

Rural, co apoio do sector, ten a obriga e necesida-
de de revisar esta normativa e conseguir as modi-
ficacións que permitan o desenvolvemento viable
da actividade forestal. Para isto faise imprescindi-
ble clarificar competencias, simplificar e axilizar

os trámites administrativos relativos á actividade
forestal.

Resultados obtidos
• A conselleira comprometeuse a iniciar un diálo-

go sobre todos estes temas. O secretario xeral
de Medio Rural e Montes indicou que no mes
de decembro íase comezar pola normativa que
regula a ordenación de montes de Galicia, e
analizaranse os problemas que o sector ten
detectado na aplicación do Decreto 52/2014.

A investigación forestal. A situación da investiga-
ción forestal é bastante crítica. A crise económica
actual fixo retraerse por igual á Administración
pública e ao sector privado e a falta de recursos no
sector vese agravada pola escasa cooperación en
materia de I+D. Obsérvase que se traballa de
maneira pouco artellada, sen obxectivos sectoriais,
con escasos medios en campos estratéxicos e sen
permanencia dos equipos.

O sector forestal trasladoulle tamén á conselleira do Medio Rural a súa preocupación varias normativas recentes que están provocando graves
atrancos na actividade forestal, entre elas varias ordenanzas municipais relativas á corta e saca da madeira.

A conselleira comprométese a

presentar ao sector, no primeiro

trimestre de 2015, un borrador de

modelo de contrato de xestión

pública para montes privados e a

consensuar o contido definitivo
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Proposta do sector: A partir dunha presentación
pública do destino dos fondos públicos que se
dedican á investigación forestal nos distintos cen-
tros de investigación e universidades, a Plataforma
Tecnolóxica Forestal Galega debe pronunciarse
sobre as liñas e proxectos de I+D actuais e os que
é necesario acometer. Asemade, demándase un
papel dinamizador da Administración na configura-
ción dos Grupos Operativos do Sector Forestal.

Resultados obtidos
• A conselleira non se comprometeu a facer nin-

gunha intervención ao respecto.

Sanidade forestal. A pesar dos esforzos dos últi-
mos exercicios, o tratamento que a administra-
ción autonómica lle dá a sanidade forestal non é
satisfactorio. Os riscos actuais e as ameazas que
se intúen esixen formular novos métodos de tra-
ballo. Cómpre informar ao sector con máis fre-
cuencia, formular as medidas preventivas, de
control e de erradicación de forma consensuada
e traballar de maneira coordinada e con criterios
claros.

Proposta do sector: Nomear un experto que
coordine a sanidade forestal e cambiar o procede-
mento de traballo, especialmente a relación da
autoridade sanitaria cos produtores forestais. 

Solicitouse que a administración autonómica
iniciase os trámites para o levantamento das medi-
das de corentena ás actividades forestais nos mon-
tes incluídos na zona de demarcación do nemato-

do do piñeiro, transcorridos xa catro anos desde o
seu establecemento.

Representantes do sector manifestaron a súa
preocupación polas posibles limitacións que as
autoridades sanitarias estatais queren establecer
aos movementos da planta de castiñeiro por mor da
praga da avespiña. Dado que a praga xa non está
considerada de corentena tales limitacións non se
poden manter.

Resultados obtidos
• A conselleira non se pronunciou sobre o nome-

amento dun experto para coordinar a xestión da
sanidade forestal en Galicia.

• A conselleira comprometeuse a acelerar a
elaboración do informe prescritivo para o levan-
tamento da corentena na zona de demarcación
do nematodo e manifestou a súa vontade de
solucionar os problema de mobilidade de plan-
ta de viveiro •

1 Asociación de Empresas de Servizos Forestais de Galicia (SERFO-

GA), Asociación de Empresas Forestales (ASEMFO GALICIA), Aso-

ciación de Produtores de Madeira de Galicia (PROMAGAL), Asocia-

ción de Viveiros Forestais de Galicia (VIFOGA), Asociación Forestal

Frouma (FROUMA), Asociación Forestal de Galicia (AFG), Asocia-

ción para el Fomento de la Riqueza Forestal de Galicia (AFRIFO-

GA), Asociación Profesional de Silvicultores de Galicia (SILVA-

NUS), Asociación Sectorial Forestal Galega (ASEFOGA), Confede-

ración de Empresas de la Madera de Galicia (CONFEMADERA

GALICIA) e a Organización Galega de Comunidades de Montes

(ORGACCMM).

As organizacións do sector forestal consideran que o tratamento que a administración autonómica lle dá a sanidade forestal non é satisfactorio.
Corta a feito de piñeiros en Salvaterra de Miño (Pontevedra) con motivo da detección do nematodo en novembro de 2010.
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Julio Ruiz Cagigal 
Enxeñeiro técnico forestal da Asociación Forestal de Galicia

EN ESPAÑA, PERO SINGULARMENTE EN
GALICIA, un dos problemas fundamentais dos
montes é o derivado da incerteza xurídica da deli-
mitación das propiedades. Este problema conduce
a unha multiplicación dos litixios polos conflitos de
lindeiros, tanto entre propiedades particulares
como entre montes veciñais en man común ou
entre montes veciñais e propiedades particulares.
O caos documental ao que hai que enfrontarse
para dilucidar os verdadeiros límites, supón para os
propietarios un severo desgaste anímico e, moitas
veces, un custo económico inasumible.

A falta de seguridade xurídica na delimitación
das propiedades forestais únese a outros problemas
estruturais que dificultan o desenvolvemento rural
e contribúe ao seu abandono.

Descrición literaria e delimitación gráfica. Un
propietario pode non ter dúbida en recoñecer as
súas parcelas sobre o terreo, pero ¿coincide esta
certeza cos documentos escritos e gráficos que
acreditan a propiedade das parcelas? Noutro caso,
o propietario non é quen de recoñecer as súas fin-
cas sobre o terreo, daquela ¿pode axudarlle a docu-
mentación existente a localizalas sobre o terreo con
suficiente garantía de veracidade? Estas preguntas
fanse continuamente cando tratamos o problema
da delimitación das propiedades.

Unha parcela é un anaco de terra suficiente-
mente delimitado que ten un ou varios donos. As
parcelas forestais poden ter signos visibles de sepa-
ración de propiedades (muros, marcos, valados,
gabias, camiños, canles, etc.) ou simplemente non
ter ningún límite físico perceptible. Loxicamente,
a ausencia de signos visibles non axuda á identifi-
cación da propiedade. É frecuente que a maleza
oculte os sinais dos límites das parcelas

A legalización das parcelas
forestais: un problema
pendente de solución
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A descrición literaria dunha parcela é o texto
que para identificar o anaco de terra de que se trate
atopamos nas escrituras públicas de compravenda,
permuta, doazóns, testamentos, nos documentos
privados de herdanzas (cotas, partillas), nas inscri-
cións do rexistro da propiedade ou noutros docu-
mentos. Un predio rústico normalmente descríbese
dunha forma moi sucinta coa expresión da localida-
de onde se atopa, o lugar ou nome da parcela, o
nome dos propietarios estremeiros, a súa cabida ou
superficie e, ás veces, o seu valor. Unha simple des-
crición literaria desta forma dificilmente permite
identificar con seguridade o predio, máis aínda
cando é frecuente que existan inexactitudes nos
nomes dos estremeiros ou na superficie, dependen-
do o seu recoñecemento sobre o terreo do propio
dono ou dalgún parente ou veciño que sexa bo
coñecedor da situación das parcelas.

A delimitación ou descrición gráfica é un debu-
xo con maior ou menor precisión, da forma da par-
cela nun plano horizontal. Pode tratarse dun esbo-
zo acoutado pero sen escala, dun esbozo a escala
ou dun plano a escala levantado a partir dunha
medición topográfica sobre o terreo. Nalgúns casos
pode ter debuxados tamén elementos característi-
cos da parcela como construcións, marcos, muros,
canles, postes de luz, etc. Para que a descrición
gráfica da parcela sexa verdadeiramente útil, debe
ter datos ou información sobre a súa situación xeo-
gráfica como pode ser algunha referencia a cami-
ños, estradas ou casas próximas.

Hoxe en día, unha boa descrición gráfica debe
estar “xeorreferenciada”, é dicir, cada punto do debu-
xo a escala da parcela ten unha localización exacta
nun sistema de coordenadas xeográficas determina-
do. Se o plano da parcela foi ben realizado sobre o
terreo, a “xeorreferenciación” permite localizar o
terreo a calquera persoa (loxicamente que sexa capaz
de interpretar un plano ou manexar un GPS).

Desgraciadamente, en case todos os títulos de
propiedade dunha certa antigüidade, a representa-
ción gráfica das fincas en planos ou esbozos brillou
pola súa ausencia. Esta falta de planos das propie-
dades, deixando aparte o parcelario do catastro (do
que falaremos a continuación), fai que a localiza-
ción de moitas parcelas forestais sexa unha tarefa
verdadeiramente ardua hoxe en día.

O catastro inmobiliario. A situación ideal para dar
seguridade xurídica á delimitación da propiedade
forestal é que de forma unívoca se vincule unha
parcela “xeorreferenciada” co título de propiedade
e que esta parcela estea descrita graficamente de

acordo coa realidade física dos estremeiros e
superficie sobre o terreo.

O catastro é un rexistro administrativo que
depende do Ministerio de Hacienda y Administra-
ciones Públicas, que contén unha descrición dos
bens inmobles e a súa representación gráfica “xeo-
rreferenciada”. A inscrición de todas as fincas no
catastro é obrigatoria. Cada parcela identifícase
cun código alfanumérico que é a referencia catas-
tral, a modo de DNI da parcela.

A confección do parcelario de parcelas rústicas
no catastro apóiase fundamentalmente nas ortofoto-
grafías do territorio (unha ortofotografía é unha foto-
grafía aérea dunha zona da superficie terrestre, que
foi rectificada para que teña a mesma validez que un
plano cartográfico). A delimitación gráfica das par-
celas é relativamente doada cando os lindeiros son
máis ou menos visibles na ortofoto. Pero nas super-
ficies arboradas ou a mato, con alta densidade de
vexetación e sen distinción de especies, é practica-
mente imposible discernir estremas entre parcelas a
partir da simple visualización dunha ortofoto. Aínda
así, as empresas contratadas para actualizar o catas-
tro, delimitan sen pudor as parcelas forestais, cousa
que non se atreveron a realizar no primeiro catastro
realizado a partir de fotografía aérea do ano 1958.
Este modo de proceder unido a unha pouco rigoro-
sa investigación de titulares, fai que, nunha elevada
porcentaxe de casos, non exista concordancia das
parcelas forestais descritas no catastro coa realidade
inmobiliaria nin coa realidade xurídica.

Linde formado por soma.
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Esta falta de concordancia coa realidade supón
un gravísimo prexuízo tanto a efectos de xestión da
propiedade forestal como á hora de transmitir a
propiedade.

Pero ademais ocorre, que cando o propietario
da parcela intenta emendar as “discrepancias”, o
catastro non facilita a modificación da descrición
catastral para axustala á realidade, pois require o
consentimento de todos os titulares de parcelas
afectadas pola modificación, sendo este requisito
de execución practicamente inviable dada a des-
confianza existente no medio rural.

Por outro lado, é conveniente non esquecer que
a documentación catastral, a efectos xurídicos, é
un simple indicio de pertenza, pero non constitúe
por si só un xustificante de dominio.

Os notarios. Outro actor importante á hora de dar
ou non dar seguridade xurídica á propiedade fores-
tal é o notario. Os notarios realizan a escritura
pública ou documento público notarial, no que
reflicten, entre outros moitos actos, as adquisi-
cións ou transferencias da propiedade.

Actualmente está establecida a obriga de deixar
constancia na escritura pública da referencia
catastral dos inmobles, esixíndose a certificación
catastral descritiva e gráfica.

Desgraciadamente, é moi frecuente que a des-
crición catastral non sexa coincidente coa descri-
ción contida na escritura, comprobándose esta dis-
crepancia ao realizarse, por peritos cualificados,
unha identificación e delimitación precisa, métrica
e xeográfica, das parcelas.

Á hora de formalizar a escritura pública, se exis-
ten discrepancias entre a realidade física que
manifestan os outorgantes e a certificación catas-
tral, os notarios informan de oficio ao catastro das

alteracións detectadas. Pero se non se obtén o con-
sentimento expreso dos titulares das parcelas afec-
tadas pola alteración ou esta non é debidamente
acreditada, o catastro non rectifica a descrición
catastral da súa base de datos.

O rexistro da propiedade. O rexistro da propieda-
de ten por obxecto a inscrición ou anotación dos
actos, contratos e resolucións xudiciais ou admi-
nistrativas que afectan á propiedade e a outros
dereitos sobre bens inmobles. A inscrición rexistral
leva consigo a protección da titularidade inmobilia-
ria. Tamén ten como fin a publicidade dos contidos
dos libros do rexistro.

Non obstante, o rexistro da propiedade, aínda
inmerso nun proceso de modernización, tampouco
garante a realidade física da propiedade, de modo
que é posible a dobre inmatriculación, é dicir a ins-
crición de dúas parcelas rexistrais total ou parcial-
mente superpostas no terreo. Este problema ten a
súa orixe na incorporación unicamente descritiva
en forma literaria, feita polo propietario, da parce-
la no rexistro.

Só nos últimos tempos, o rexistro incorpora
bases gráficas que pretenden identificar as parce-
las de maneira inequívoca e así evitar a dobre ins-
crición. Aínda así, existe unha falta de coordina-
ción entre o catastro e o rexistro da propiedade.
Tamén na inscrición rexistral é obrigatorio deixar
constancia, como unha circunstancia descritiva
máis da parcela, a súa referencia catastral. Pero os

Sociedades para a 
xestión conxunta de montes

Para poder constituír Sociedades para a xestión con-
xunta de montes (cooperativas, SOFOR, SAT ou outras
figuras societarias) e loitar contra o minifundismo, é im-
prescindible partir dunha correcta identificación gráfica
das parcelas que se achegan, e que estas parcelas se
correspondan cos títulos xurídicos de propiedade ou de
dereitos de uso e aproveitamento que se presenten. Un-
ha das principais causas do fracaso ata a data na cons-
titución destas sociedades é a incapacidade para lograr
esta identificación.

En azul situación da parcela real medida topograficamente. No
catastro o propietario consta como titular da parcela nº 1857,
desprazada ao norte da situación real, e cunha superficie de 795 m2

cando na realidade a parcela só ten 363 m2.

A mesma parcela anterior sobre ortofoto
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rexistradores crearon a súa propia base gráfica
(proxecto GEOBASE), onde a delimitación física
da parcela pode moi ben non coincidir coa identi-
ficada no catastro. Moitos rexistradores consideran
arriscado inscribir “a cegas” unha referencia catas-
tral cuxa base gráfica pode non corresponder coa
parcela inscrita. Esta desconfianza pode ser lóxica
ante as innumerables discrepancias tanto gráficas
como descritivas e de titularidade que se aprecian
no catastro.

Tampouco existe sintonía entre rexistradores e
notarios, intentando os rexistradores restar eficacia
ás escrituras públicas, todo isto en claro prexuízo
para os sufridos propietarios.

Necesidade dunha reforma estrutural. Hoxe
por hoxe, non pode dicirse que exista seguridade
xurídica na delimitación das propiedades fores-
tais. É certo que a estrutura extremadamente
parcelada da propiedade, típica de Galicia, non
facilita o labor de identificación descritiva e grá-
fica das parcelas. Pero tamén é evidente que as
institucións que teñen competencias sobre a pro-
piedade, catastro-notarios-rexistradores, non
colaboran entre elas como sería desexable, nin
tampouco ofrecen aos propietarios solucións sin-
xelas e baratas para clarificar e asegurar os derei-
tos existentes.

O catastro ten que ser a base gráfica única para
a identificación das propiedades, suxeitándose
notarios e rexistradores a esta base gráfica sen
duplicidades. Pero para isto, é imperiosa a necesi-
dade de que o catastro facilite e axilice a modifica-
ción dos erros que os propietarios detecten na súa
base de datos.

A delimitación das parcelas forestais no catas-
tro, que non fose medida sobre o terreo, non pode
estar amparada polo principio de presunción de
veracidade do que goza esta administración. No
trámite de emenda de discrepancias debe supri-
mirse o requisito de consentimento expreso dos
titulares de parcelas afectadas pola modificación e

Os propietarios teñen que facer un esforzo por investi-
gar e documentar axeitadamente as súas propiedades
forestais. Para isto, en primeiro lugar débese solicitar un
listado de referencias catastrais a nome dun titular e
comprobar no visor da Sede Electrónica da Dirección
Xeral do Catastro (por Internet) a concordancia ou non
coa realidade inmobiliaria, tanto gráfica como de domi-
nio de acordo cos títulos de propiedade. Se os títulos
son moi antigos ou precarios (por exemplo documentos
privados de herdanzas) convén actualizalos en escritu-
ra pública ante notario. Naquelas parcelas que se ob-
serven discrepancias coa descrición catastral, é necesa-
rio poñerse en contacto cun enxeñeiro de Montes ou
Forestal para que realice un informe pericial de delimi-
tación do predio co seu correspondente plano acouta-
do. Se é posible, é moi interesante realizar en conxunto
un plano parcelario de común acordo con outros pro-
pietarios estremeiros.

aceptar como proba válida o informe técnico peri-
cial que acredite a medición con métodos topográ-
ficos da parcela.

Tamén é moi importante axilizar a tramitación
da emenda de discrepancias, sendo rexeitable de
todo que se tarde anos en resolver os erros. A data
de efecto da emenda terase que retrotraer á data da
última renovación catastral cando o erro sexa clara-
mente atribuíble á actuación administrativa •

É conveniente non esquecer que

a documentación catastral, a efectos

xurídicos, é un simple indicio de

pertenza, pero non constitúe por si

só un xustificante de dominio

Marcos de lindes.
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– Cando se solicitou a clasificación dos montes
de Dodro como veciñais en man común solici-
táronse os das tres parroquias do concello con-
xuntamente. Anos máis tarde a parroquia de
San Xoán de Laíño reclamou o monte Cruz do
Avelán para si. Non é un feito habitual que se
clasifiquen os montes por concello, cal foi a
especificidade dos montes de Dodro?
Non hai razón aparente. Cando se solicitou a clasi-
ficación solicitouse o monte veciñal de todo o con-
cello por xunto e así foi clasificado, como Monte
Veciñal pertencente ás Tres Parroquias de Dodro.
O 7 de xullo de 1990, o por aquel entón alcalde de
Dodro, que presidía a Xunta Provisional, conseguiu
que se aprobasen en asemblea os estatutos da
Comunidade, e a finais de 1992 os veciños da
parroquia de San Xoán de Laíño comezaron co pro-
ceso de segregación que culminou no ano 1998.
– Ademais do monte vostedes recibiron tamén
unhas instalacións que lles pertencían.

Si, no monte veciñal estaban en poder da adminis-
tración forestal uns terreos comunitarios, dunha
superficie total de 9,34 ha, que foran cedidos gratui-
tamente polo Concello de Dodro á Dirección Gene-
ral de Montes, Caza y Pesca Fluvial para realizar as
instalacións necesarias para constituír unha granxa
cinexética, coñecida popularmente como “A Paxa-
reira”, que estaba composta unha parte de varios
edificios coas infraestruturas necesarias para a cría

Ramón Abuín Gómez
Secretario da CMVMC de Balouta
e Fontecova (Dodro)

Ramón Abuín Gómez é secretario da

CMVMC de Balouta e Fontecova desde o

ano 1990. A comunidade conta con 470

comuneiros e o monte veciñal abrangue

615 hectáreas. A masa forestal está

dominada polo piñeiro do país,

conformando unha das mellores masas

desta especie da provincia da Coruña. Conta

tamén cunha pequena porción de

Eucalyptus globulus, e mouteiras de Pinus

radiata e frondosas. 

O monte foi clasificado en 1979 xunto co

veciño de Cruz de Avelán que en 1998 se

segregou da CMVM das Tres Parroquias de

Dodro da que formaba parte xunto con

Balouta e Fontecova. O monte veciñal das

tres parroquias de Dodro ocupa o 41,5% da

superficie municipal.
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de aves (faisáns, paspallás, colíns, etc.) e outra anexa
con animais para caza maior (cervos e corzos), que
nos foron entregados a principios do ano 2002.
– Recentemente rescindiron o convenio que
tiñan asinado coa Consellería do Medio Rural.
Que opinión lle merece a xestión levada a cabo
pola Consellería no monte veciñal? Cal foi o
motivo de solicitar a rescisión?
Nós estivemos sempre contentos co convenio que
tiñamos que considerabamos como moi vantaxoso,
xa que conseguiramos que se recollese que o 85%
dos beneficios dun aproveitamento fosen para a
comunidade e o 15% para a administración fores-
tal. Pero nos últimos anos as relacións foron empe-
orando, era como a lei do embude, tiñan todos os
dereitos e nós ningúns, a pesar do que estaba asi-
nado, ata o punto que case nos asfixian economi-
camente, tiñamos uns compromisos que atender e
cumprir coma os gastos en persoal laboral cunha
nómina mensual, os de mantemento de maquina-
ria, as obras sociais, etc., e sen embargo as vendas
estaban practicamente paralizadas por motivos
alleos á Comunidade.
– Foi doado o proceso de rescisión do convenio
ou tivo dificultades?
A maior dificultade que tivo foi poñerse de acordo
coas contas. Cando solicitamos as contas por pri-
meira vez enviáronnos as dunha comunidade que
non ten nada que ver coa nosa. Volvemos a solici-
talas e enviáronnos unhas contas, sen xustificar
documentalmente, claro, nas que resultaba que lle
debiamos á Administración máis de 200.000 euros.
Estivemos negociando ata que finalmente nos
dixeron que tiñamos un presunto saldo debedor de
40.000 euros. Despois do acordo adoptado pola
Asemblea Xeral en marzo de 2012 de rescisión uni-
lateral do convenio, chegou a fase de papelorio de
aquí, papelorio de alá, que o presidente tiña que
solicitar expresamente que se rescindise o conve-
nio, que o Servizo de Montes enviaría as contas co
saldo definitivo cando rematasen unhas cortas, que
estaba pendente de asinar non sei que, que faltaba
o informe da asesoría xurídica, que non sei que,
que non sei canto, pero o tempo ía correndo. O
tema ía para longo, logo de consultas efectuadas
con profesionais de recoñecida experiencia xurídi-
ca en asuntos forestais, decidimos se fose preciso
acudir aos tribunais de xustiza para defender os
intereses da Comunidade. Pero a sorpresa foi que
cando solicitamos a sinatura do acordo desa
maneira, comunicáronnos que había un erro é que
en realidade era a Administración quen nos debía
os 40.000 euros. Para nova sorpresa, cando estaba-

mos á espera do informe xurídico e da conseguinte
resolución definitiva, comunicáronnos que nos
corresponderían outros 6.000 euros ou máis proce-
dentes dun aproveitamento a resultas que estaba
pendente de liquidar pero que o adxudicatario
entrara en fase concursal, que se podería renunciar
a esa parte, pero que o proceso tería que volver á
asesoría xurídica. Renunciamos a reclamar máis
importes dos sinalados e a finais de xuño de 2013
rematouse o asunto coa sinatura da resolución.
– O monte veciñal de Balouta e Fontecova está
situado ás portas da península do Barbanza que
é unha zona moi afectada polos incendios fores-
tais, sen embargo os montes desta comunidade
non sofren a praga dos incendios, a que atribúe
esta excepción?
Pois non o sei. Algún conato ten habido pero apa-
gouse a tempo. Ata hai uns anos tiñamos unha cua-
drilla no verán, houbo anos nos que tivemos dúas
de seis persoas cada unha durante catro ou cinco
meses ao ano, que financiabamos en parte por
medio dunha subvención da Consellería do Medio
Rural, pero nos últimos anos non houbo este tipo
de axudas e as de prevención diminuíron conside-
rablemente que case desapareceron.
– Como xestionan o monte? A cantas persoas
teñen contratadas e durante canto tempo?
Xestionámolo nós directamente, seguindo ao pé da
letra o proxecto de ordenación. Temos contratadas
a dúas persoas, un tractorista e un traballador-
capataz, así como outra de mantemento das insta-

Piñeirais de diferentes idades no monte Balouta.
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nía móbil. Tamén cabe indicar que anos atrás fóro-
nos expropiados terreos pola vía rápida, polo gasodu-
to, pola autovía e polo ferrocarril de alta velocidade. 
– En que invisten estes ingresos?
Pois estes, ao igual ca outros extraordinarios pro-
cedentes de expropiacións, investímolos case
todos no monte e noutros gastos sociais. Unha das
preocupacións das sucesivas xuntas reitoras da
comunidade foi contribuír ao benestar social dos
veciños de Dodro cos ingresos obtidos do monte
veciñal que sobraban da capitalización do monte.
Hai anos, xunto con axudas do PRODER, rehabi-
litamos os edificios da Paxareira. Fixemos obras de
saneamento, convertemos o criadeiro de polos en
escola infantil, o almacén de pensos en salón de
actos, a casa do garda forestal en sede da xunta
reitora da comunidade e outro edificio en sede de
varias asociacións do concello e supramunicipais,
como pode ser Andaina pro Saúde Mental. Fomos
os promotores na rehabilitación da casa reitoral de
San Xián de Laíño para transformala nun centro
de día para persoas maiores, temos concedido
subvencións aos veciños para o cambio de depósi-
tos de auga, tamén se teñen subvencionado obras
que o Concello consideraba importantes levar a
cabo (campos de fútbol, camiños, cemiterios, igre-
xas…). Colaboramos tamén coas asociacións veci-
ñais, coas festas, co club de fútbol...
– Non é moi habitual que unha comunidade de
montes teña unha escola infantil. Como se lles
ocorreu a idea?
Foi unha das ideas do actual alcalde de Dodro,
Valentín Alfonsín, con carácter emprendedor, que
por aquel entón era o presidente da Comunidade,
e que foi secundada polos compoñentes da Xunta
Reitora e pola Asemblea Xeral. Acabámoslla ceden-
do ao Concello porque nos resultaba moi custosa e
as subvencións da Administración diminuían. Des-
pois o Concello pasoulla á Xunta de Galicia.
– A Lei de montes de Galicia establece unha cota
mínima de reinvestimento no monte en mellora e
protección forestal do 40%, que será do 100 no
caso dos ingresos xerados a partir dos aproveita-
mentos resultantes de incendios forestais, pragas
ou temporais. Que lle parece esta obriga?
A min paréceme correcto, hai que valorizar o
monte polo seu rendemento económico, social,
ambiental e ecolóxico.
– Un dos problemas que sofren habitualmente
as comunidades de montes é o da consolidación
da propiedade e a loita contra as ocupacións ile-
gais por parte de propietarios particulares,
teñen vostedes este problema?

lacións da Paxareira, durante todo o ano, e even-
tualmente contratamos algunha a maiores durante
o verán. Houbo anos en que a comunidade chegou
a ter contratadas a 16 persoas, pero sen as axudas
públicas isto é moi difícil de manter. Aínda así
entre os salarios das tres persoas, a seguridade
social e os gastos do tractor e demais maquinaria
forestal, así como o mantemento das instalacións
da Paxareira, supón un esforzo económico grande.
Cando precisamos facer unha actuación de consi-
deración contratamos unha empresa externa.
– Co monte que teñen supoñemos que cortan
madeira con moita asiduidade, como levan a
cabo a venda?
Imos cortando segundo o plan de ordenación. O
plan de ordenación axúdanos a non perder a pers-
pectiva na xestión porque senón con tantos comu-
neiros, todos queren opinar onde é mellor cortar ou
rozar, así, seguindo o plan, non hai discusión. Para
as vendas medimos ou cubicamos a madeira co
noso persoal, pasámoslle os datos a un técnico
externo e organizamos as poxas.
– Teñen o monte certificado?
Si, témolo certificado polo sistema PEFC, dentro
do Grupo de certificación de Selga.
– Que rendementos anuais lle están sacando ao
monte?
O aproveitamento que facemos é o da madeira e
vimos obtendo unha media duns 120.000 euros
anuais pola corta de arboredo, aparte dun ingreso
por arrendamento de terreo cunha antena de telefo-

O 41% da superficie do concello de Dodro é monte veciñal. Vista do
monte de Balouta na parroquia de San Xián de Laíño.
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Temos algún pequeno problema dese tipo, pero
non resulta ser moi relevante. Algún posuidor dun
enclavado no monte que, como é costume vella
na nosa terra, vai botando o valo cara a fóra, e
pouco máis.
– Cales son os inconvenientes principais que se
atopan na xestión da comunidade? 
Manter as instalacións da comunidade é moi cus-
toso. Como xa dixemos dentro dos edificios da
comunidade teñen a sede, ou desenvolven as súas
actividades, varios colectivos e nós corremos cos
gastos de mantemento e electricidade que son ele-
vados. E o máis difícil é ser capaz de traballar coas
críticas desfavorables e a desconfianza dalgúns
veciños, así como os atrancos da Administración.
– Cales son os maiores contratempos que sofren
por parte da Administración?
Un dos principais problemas que nos atopamos é o
quórum nas asembleas que estamos obrigados a
respectar por lei. É preciso a modificación dos
quórum nunha nova lei de montes veciñais porque
senón os comuneiros que non queren participar na
comunidade, paralizan a súa xestión. A nosa comu-
nidade ten case medio millar de comuneiros e é
traballoso e complicado cumprir coa lei para que
teñan lugar as asembleas e a toma de decisións.
Hai uns anos decidiuse elaborar un regulamento
interno para intentar solucionar este problema,
pero isto non é a solución máis adecuada. A solu-
ción pasa por modificar a normativa.
Outro dos problemas que sufrimos é a preserva-
ción do patrimonio arqueolóxico. No monte veci-
ñal temos mámoas, castros, pedras… que nos oca-
sionan grandes gastos porque cada vez que realiza-
mos unha corta nunha zona catalogada estamos
obrigados a pagar a un arqueólogo para que faga un
control e seguimento arqueolóxico da actuación.
– E cales son as maiores satisfaccións?
As maiores satisfaccións na xestión da comunidade
é poder axudar á xente, colaborar coa sociedade.
Ademais, a min gústame o traballo de xestión e
administración, senón non levaría colaborando coa
comunidade máis de 24 anos, desde a antiga Xunta
provisional. Pódese dicir que me gusta por un igual
a parte administrativa e a forestal da Comunidade.
– Por qué se asociaron á Asociación Forestal de
Galicia?
Porque nos gusta estar asociados, cremos que xun-
tos se conseguen máis e mellores obxectivos, indi-
vidualmente penso que no ámbito forestal non vas
a ningunha parte.
– Que destacaría da actividade da AFG e que
bota en falta?

Destacaría a participación e o interese en resolver
os problemas do mundo forestal, pero boto en falta
a proximidade coa propiedade, ás veces atópoa
lonxe da vida diaria dunha comunidade. Os proble-
mas dunha comunidade e doutra son diferentes e é
necesario un coñecemento máis exhaustivo destes. 
– Unha das preocupacións da maioría dos socios
da AFG é que a xente nova non amosa interese
polo monte, cal é a súa opinión ao respecto?
Eu creo que o problema reside en que os maiores non
lle dan o relevo aos mozos. Na nosa comunidade, ao
igual ca na maioría, seguen mantendo a representa-
ción como comuneiros os máis vellos da unidade
familiar, os patriarcas ou matriarcas, digamos, e son
remisos a ceder a representación á xente nova da
casa. En calquera caso, a xunta reitora da nosa comu-
nidade está composta por xente maior e por xente
nova, con capacidade suficiente en ambos casos •

Cartel á entrada da “Paxareira” indicando a situación dos distintos
edificios da CMVMC de Balouta e Fontecova.

CMVMC de Balouta e Fontecova
• Situación: Parroquias de San Xián de Laíño e Santa
María de Dodro, concello de Dodro

• Data de clasificación dos montes veciñais: 12/3/1979
• Superficie clasificada: 615 ha
• Superficie pendente de clasificar: -
• Especies en produción: Pinus pinaster, fundamentalmente,

Eucalyptus globulus, un pouco de Pinus radiata e frondosas
como castiñeiro e carballo americano.

• Xestión do monte: Directamente pola comunidade
• Número de comuneiros: 470
• Nomes dos montes: Balouta e Fontecova
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– ¿Que especies de madeira compra FINSA nos
montes galegos na actualidade?, ¿en que pro-
porción?
Compramos basicamente piñeiro (máis do 50%).
Pero tamén compramos chopo, bidueiro, carballo e
todas as demais especies que se producen en Galicia.
– ¿Que cantidade de madeira compra anual-
mente FINSA nos montes galegos? ¿Fan impor-
tacións de madeira? ¿Que cantidade traen de
fóra de Galicia?
Ao redor dos 2 millóns de toneladas/ano. Non
facemos importación de madeira desde hai polo
menos 10 anos. Apenas unhas miles de toneladas
veñen das provincias limítrofes.
– ¿Considera que nun futuro próximo seguirá
consumindo esta mesma materia prima ou hai
visos de cambiar de especies?
Seguimos consumindo as mesmas especies, cam-
bia a porcentaxe de uso de cada unha delas en fun-
ción da oferta e a demanda.
– ¿Que especie aprecian máis para a serra? ¿e
para a madeira técnica?
Só serramos piñeiro. Para fabricar madeira técnica
usamos todas as especies, de preferencia piñeiro.

Entrevista a José Carballo García
Secretario xeral de FINSA

– ¿Que dimensión tipo (diámetro en punta del-
gada e lonxitude) das árbores para serra son as
máis apreciadas por FINSA?, ¿e para taboleiro?
Para serra empregamos diámetro superior a 16 cm
en punta delgada e longos de 2,15 e 2,55 m. Para
madeira técnica empregamos todos os diámetros
ata 6 cm en punta delgada. E para biomasa infe-
riores a 6 cm, cascas, serraduras sucias e desper-
dicios en xeral.
– O eucalipto nitens está liderando as planta-
cións galegas nos últimos anos, ¿que opinan das
características tecnolóxicas desta especie?, ¿a
que uso industrial a dedican?
Para nós ten un bo rendemento en trituración,
tanto para aglomerar como para desfibrar. Se ben
as características tecnolóxicas para os nosos produ-
tos son inferiores ás do piñeiro.
Nós dedicámolo a trituración para producir madei-
ra técnica, tanto en procesos de aglomeración
como de desfibrado.
– O piñeiro radiata substitúe ao pinaster nos
montes do centro e norte de Galicia. Os montes
desta especie presentan altas existencias cunha
crecente proporción de árbores podadas con

FINSA é unha empresa familiar galega que

iniciou a súa actividade en 1931 nun

pequeno serradoiro en Portanxil (Ames). Foi

en 1937 cando D. Manuel García Cambón

dou forma empresarial ao proxecto que en

1946 pasou a denominarse FINANCIERA

MADERERA, S.A. A empresa continúa

sendo propiedade da familia fundadora, xa

en terceira xeración.

Conta con 13 plantas de produción,

situadas en España, Portugal e Francia e

con delegacións comerciais en 11 países.

Ademais exporta a outros 60 países.
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madeira limpa de nós, ¿que destino industrial
lle asignan a esta madeira?
A madeira de radiata utilizámola para serra se
reúne as especificacións antes indicadas. Para os
produtos que transforma FINSA, a madeira que
serra é indiferente que se trate de piñeiro pinaster
(país) ou radiata.
– Os propietarios forestais galegos, particulares
e comunidades de montes, somos os principais
subministradores de madeira de FINSA, ¿pode-
ría dicirnos cantos cartos perciben os propieta-
rios forestais galegos polas vendas de madeira a
FINSA?
Perciben entre 75 e 100 millóns de euros ano.
– Nos últimos vinte anos a madeira de piñeiro
(tanto para serra como para madeira técnica)
sufriu unha baixada de prezos mentres que a de
eucalipto experimentou un lixeiro crecemento
¿a que considera que se debe isto?
Non comparto que a madeira de piñeiro baixara o
seu prezo nos últimos anos, inda que si é certo que
os propietarios non reciben a rendibilidade adecua-
da. Na miña opinión as causas son as que seguen:
a) É o reflexo da constante decadencia da industria

da transformación do piñeiro en Galicia; nos
últimos 20 anos desapareceron grande parte
das industrias que aproveitaban a madeira de
mellor calidade: madeira de chapa, madeira de
desenrolo e madeira de serra de alta calidade.
Esta madeira de calidade era a que tiña un alto
valor e prezo, para a que na actualidade é difícil
de atopar transformadores.

b) Incremento moi forte dos custos de aproveita-
mento e transporte: minifundismo na propieda-
de, grandes dificultades para mecanizar os tra-
ballos, ordenanzas municipais e provinciais que
dificultan e encarecen os traballos forestais, etc.
Os propietarios cren que estes son problemas
dos madeireiros e empresas de aproveitamentos,
pero é a madeira a que paga ao final todos estes
sobrecustos, e por tanto o propietario. Urxe con-
cienciar aos propietarios que todas estas dificul-
tades para traballar no monte, que aumentan
cada día, tamén lles afecta gravemente a eles.

c) A madeira de piñeiro galega, en xeral, ten unha
calidade baixa, pola falta durante moitos anos
dunha silvicultura e xenética adecuadas, e que
se traduce nuns rendementos moi baixos. A
madeira necesaria para conseguir un metro
cúbico de táboa é moi superior á que se precisa
cunha madeira de boa calidade.

Eu invito ós propietarios a visitar o noso “serradoi-
ro de seco” (onde se transforma madeira serrada en

FINSA ten en Galicia cinco centros de madeira técnica, un
que fabrica aglomerado en Santiago e tres de MDF en Rába-
de-Begonte, en Padrón e San Cibrao das Viñas, ademais dun-
ha planta química en Caldas de Reis. O centro de Santiago
conta tamén cun serradoiro e unha liña de transformación de
fabricación de módulo de cociña e moble kit.
Na actualidade, FINSA fabrica una ampla variedade de pro-
dutos derivados da madeira; en distintos soportes e acaba-
dos: melamina, chapa de madeira, rechapado, molduras, mó-
dulos de cociña, compoñentes para mobles, chans lamina-
dos, etc. Produce tamén unha ampla gama de produtos quí-
micos, orientados á madeira, así como tamén a outros sec-
tores. Finalmente, tamén produce papel impreso que é moda
para os acabados de madeira técnica.
Na industria traballan 2.950 persoas e 1.780 nos centros
galegos.
FINSA dispón de equipos e maquinaria propia, inda que o vo-
lume máis importante fórmano máis de 50 empresas de
aproveitamentos que traballan a cotío, e que supón uns 200
traballadores que traballan regularmente para a empresa.

Detalle da zona de provisión de madeira.

Urxe moito que os propietarios

tomen conciencia de que para que

a madeira teña un mellor prezo,

precísase madeira de calidade, e iso

acádase con xenética e silvicultura

adecuadas
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produto para o mercado) e que poidan ver cos seus
ollos a grande cantidade de madeira xa serrada,
secada e clasificada que hai que rexeitar polos nós,
gretas, bolsas de resina, etc., etc.
Urxe tamén moito que os propietarios tomen con-
ciencia de que para que a madeira teña un mellor
prezo, precísase madeira de calidade, e iso acádase
con xenética e silvicultura adecuadas.
– A maioría dos montes de coníferas necesitan
desmestas e rareos, ¿considera que o prezo da
madeira delgada permite a realización destes
traballos?
Sen dúbida, a maior parte dos montes de Galicia
precisan desmestas e rareos, o problema é que non
se fixeron ao seu debido tempo en moitos dos casos,
orixinando unha perda de crecemento e de calidade
da madeira que xa non se volta a recuperar.
Respecto ao prezo, gustaríame dicir dúas cousas:
Todos estes traballos en Galicia autofináncianse
sen ningunha dúbida. O erro, en moitas ocasións,
é querer obter un prezo superior ao razoable no pri-
meiro rareo, o que, normalmente, se traduce
nunha deficiente calidade do traballo realizado e
nun volume de extracción superior ao adecuado.
Creo que o propietario debe ver os rareos como un
investimento. O importante non é obter un benefi-
cio nesta fase, senón preparar unha madeira de
calidade para o futuro.
Cando realizabamos rareos no País Vasco, normal-
mente o propietario pagaba por este traballo que se
lle realizaba.

– Desde o seu punto de vista como comprador,
¿cales son os principais inconvenientes do
monte galego? ¿Que recomendacións lle faría
aos silvicultores galegos para obter mellores
rendementos pola súa madeira?
Existe a crenza na sociedade e nos poderes públi-
cos de que “Galicia é unha potencia forestal”. Isto
é unha idea tópica que é moi san desterrar. Con
esta crenza instalada nos poderes públicos e na
sociedade, é imposible pór as bases para mellorar.
Producir madeira nas zonas do mundo ás que se
están indo as grandes industrias de produción de
madeira sólida, de madeira técnica e de pasta de
papel, é outra cousa completamente distinta da
realidade forestal galega. Galicia perdeu tódalas
instalacións de transformación de madeira de alto
valor engadido: chapa fina, contrachapado, madei-
ra laminada. O único serradoiro novo que se fixo
en Galicia nos últimos 35 anos foi no Carballiño e
xa pechou hai 20. As últimas liñas de madeira téc-
nica son de finais do século pasado sen posibilida-
de de renovación e as fábricas de pasta carecen da
economía de escala que hoxe se emprega neste
segmento. En resumo, hai que coidar a industria
que nos queda xa que, hoxe por hoxe, Galicia non
ten condicións para que veña outra.
Aos silvicultores galegos e aos poderes públicos hai
que pedirlles que miren para os países que se pro-
puxeron producir madeira en serio, toda vez que as
industrias no futuro instalaranse alí onde atopen
condicións.
– Os propietarios forestais están a facer un
notable esforzo para obter a certificación de xes-
tión forestal sostible, ¿como valora FINSA a
madeira certificada PEFC ou FSC?
Respecto á certificación gustaríame dicir dúas
cousas:
Certificar a madeira non é unha cuestión de maior
ou menor prezo da madeira, é unha necesidade
para poder vendela e que irá en aumento nos pró-
ximos anos. O imprescindible é seguir as políticas
dos países forestalmente máis avanzados e estable-
cer sistemas de certificación áxiles, sinxelos e eco-
nómicos. Neste senso cremos que o labor que está
a realizar SELGA é un moi bo exemplo do traballo
ben feito.
– Parece que a biomasa para uso térmico, en
instalacións domésticas e semindustriais, vai
medrar fortemente en Galicia mentres que os
proxectos de plantas de biomasa para produción
eléctrica, anunciados hai varios anos, non pros-
peran. Ao mesmo tempo, algunhas industrias da
madeira anuncian fortes investimentos para

Vista dos volteadores en FINSA-Mediland (Morcenx, Francia).
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producir enerxía eléctrica a partir de biomasa
forestal. Neste contexto, ¿que opinión ten sobre
este novo uso da madeira en Galicia?
Esta pregunta lémbrame a aquela película “¿Por
qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo?”.
Biomasa é unha palabra de moda que permite que
cada un o asocie a cousas ecolóxicas e desexables.
Así que falemos con propiedade: falemos de quei-
mar madeira.
A fabricación de pélets ou achas para queimar, ben
en instalacións domésticas e semiindustriais, ben
como substitutivos de carbón ou de fuel, para produ-
cir enerxía eléctrica non se fai de “biomasa” (cascas,
ramas, limpezas de monte, toxo, palla, xesta, serra-
duras sucias, etc.) faise de madeira de chapa, de
serra ou de trituración. E iso pasa por dúas razóns:
É o que hai no circuíto, e as esixencias técnicas e
cualitativas, que esixen as fábricas que empregan
pélets, requiren madeira de boa calidade e ben tra-
tada. Agora ben, mentres as achas e pélets para uso
doméstico compiten en igualdade de condicións
cos serradoiros e fábricas de madeira técnica e
pasta, os pélets e achas, que abastecen as unidades
de produción eléctricas, están subvencionadas cos
impostos de todos nós, e son una competencia des-
leal coa industria tradicional da madeira.
Debe saber a opinión pública que 1 tonelada seca
de madeira cando se emprega para a industria da
pasta e papel xera un valor engadido de 995 € e
124 horas/home de traballo. Se esa mesma tonela-
da se destina a industrias de serradoiros, madeira

técnica e moble produce 1.049 € de valor engadi-
do e 54 horas/home de traballo. Mentres que se se
queima produce só 118 € de valor engadido e 2
horas/home de traballo.
A tolemia que supón subvencionar con diñeiro dos
impostos queimar madeira para producir enerxía
eléctrica descansa en 3 grandes erros:
Kyoto.- O de que Kyoto penalice a liberación de
carbono cando se queima carbón ou fuel para pro-
ducir enerxía eléctrica e non se contabilice a emi-
sión de carbono que se fai cando se queima a
madeira. Como se a Terra puidera distinguir a orixe
do carbono que acumula a atmosfera!
Falta de sostibilidade.- Mentres que a industria
tradicional da madeira necesita certificar que o seu
consumo é sostible, a industria da enerxía pode
queimar a madeira a esgalla sen que nin os pode-
res públicos, nin as entidades ecoloxistas esixan
certificación de sostibilidade algunha. Dúas mos-
tras: o Reino Unido neste momento queima para
producir enerxía 6 veces a produción dos seus bos-
ques propios, quérese dicir que a carrexa do sur de
EE.UU., de Canadá, de Brasil ou de Portugal entre
outros1. En Portugal a día de hoxe a industria de
pélets consume máis madeira (que envía a Europa)
ca industria de madeira técnica.
O balance enerxético.- Onde está a economía glo-
bal se se fai un balance enerxético completo:
madeira que se tala, se carrexa, se tritura, se seca
no sur de EE.UU., Brasil ou Canadá e se transpor-
ta a Inglaterra, lévase a unha fábrica eléctrica; e

Detalle da zona de volteadores de saída de taboleiro en FINSA en Padrón.
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todo isto consumindo enerxías de orixe fósil, para
despois queimala, substituíndo enerxías fósiles
para fabricar enerxía eléctrica.
– ¿FINSA compra biomasa?
Si, FINSA compra cascas e ramas para comple-
mentar as súas necesidades de combustible para as
súas caldeiras térmicas.
– ¿Considera que a biomasa forestal debe ser
pagada ao propietario?
Entendo que a pregunta refírese ao desramado de
diámetros mínimos. É un asunto complexo xa que, á
marxe da conveniencia ou non de retirala pola perda
de fertilidade, os custos de retirada adoitan ser ele-
vados, polo que non queda marxe. Tamén hai que
falar aquí, de que se se fai un aproveitamento correc-
to, a fracción de madeira que queda é moi escasa.
– Afectará a crecente demanda da biomasa para
calor (pélets, estelas…), que ten como materia
prima a madeira de piñeiro, no prezo da madei-
ra para trituración?
Evidentemente, calquera novo uso e, por tanto,
demanda de madeira supón unha nova presión
sobre os prezos. A madeira é un ben escaso.
– ¿Teme FINSA a competencia pola madeira
delgada de piñeiro das empresas compradoras
de biomasa destinada á fabricación de pélets?
Non. FINSA non teme a competencia sobre a
madeira, sempre que sexa leal. Como dixen ante-
riormente, o que nos preocupa é a competencia
desleal que provocan produtos nos que o prezo é
político, non de mercado.

Os fabricantes de pélets son outro consumidor
máis de madeira, como somos os fabricantes de
madeira serrada, de madeira técnica, as panaderí-
as, as granxas para as camas dos seus animais, etc.
– O proceso de xestación do primeiro Plan Fores-
tal de Galicia en 1992 foi un catalizador moi posi-
tivo para o sector, contou cun alto grao de consen-
so e marcou o inicio dunha etapa de fortes inves-
timentos no monte e na industria. Despois de
vinte anos, como vostede sabe, vaise a comezar a
elaborar o segundo Plan Forestal de Galicia,
¿pensa que o sector vai a reaccionar dun xeito
similar, participando activamente no proceso?
O chamado Plan Forestal de Galicia é só un libro
que está nalgúns estantes. Unha vez aprobado e
publicado, gardouse nun caixón e endexamais se vol-
veu a usar como compromiso de execución. Non se
desenvolveu. Non se periodificou. Non se avaliou o
seu cumprimento. Non se orzamentou para cumpri-
lo en ningún dos anos de vixencia. Pese á insistencia
do sector, nunca foi posible debatelo ou usalo como
documento de traballo. Á vista do resultado, hai que
entender que a Consellería e a Dirección Xeral de
Montes accederon a que se aprobara ese documen-
to en 1992 para calmar a ansiedade da opinión públi-
ca despois dun verán de incendios.
Que credibilidade pode ter poñerse agora a facer
outro?
– Á vista dos resultados do IV Inventario Fores-
tal de Galicia, ¿que modelo de monte visualiza
para Galicia?

Zona de provisión de madeira de FINSA en Padrón.



xaneiro 2015 o monte 23

Entrevista

Déixeme dicir que é urxente e imperioso que Galicia
desenvolva unha modelización propia para interpre-
tar os datos do inventario existente. Os distintos
axentes perdémonos en discusións inútiles sobre
se o recurso non chega ou se a industria non o
absorbe.
Necesitamos unha modelización toda vez que non
lle podemos chamar recurso a todo o que medra no
monte: só as especies útiles á industria son recur-
so e só as superficies xestionadas contan. O resto é
como se non existira. E necesitamos ademais un
inventario propio da comunidade. Para unha
industria que necesita planificar a longo prazo é
imprescindible ter información fiable.
Antes de promover outros usos (madeira para quei-
mar), é necesario saber se abonda para os que
están implantados.
Dando un paseo en coche por Galicia visualizo o
que se aprecia percorrendo as estradas e os cami-
ños de Galicia: un clarísimo e preocupante descen-
so do piñeiro, un claro aumento das plantacións de
eucalipto, en moitos casos substituíndo ás previas
de piñeiro; unha moi deficiente xestión da maioría
dos montes veciñais, que urxe moito corrixir. Un
claro aumento das superficies de frondosas, pero
case todas elas reflexo do abandono do campo de
Galicia e sen un claro aproveitamento económico,
salvo o da biomasa.
– ¿Podería indicar algunhas liñas ou obxectivos
estratéxicos para o sector en materia de política
forestal?
Eu creo que o primeiro que hai que facer é un
diagnóstico claro da situación na que nos atopamos
e, seguidamente, definir as metas ou obxectivos
que se pretenden acadar, é dicir, como queremos
que sexa a Galicia forestal das próximas décadas?
Queremos unha Galicia forestalmente produtiva
ou non? Canta madeira queremos producir e de
que especies?
Estas metas deben ser claras, concisas, concretas e
avaliables. Debemos abandonar xa as expresións
vagas, xenéricas, indefinidas...

Só con cumprir estas premisas xa se pode facer un
bo traballo para os propietarios, para o sector fores-
tal e para Galicia. Noutro caso, será un máis dos
múltiples traballos e estudios que quedan esqueci-
dos nun estante.
– As relacións intrasectoriais parecen moi
paradas e o sector parece atoparse moi com-
partimentado e sen proxectos comúns. Quixe-
ramos coñecer a súa perspectiva sobre o papel
das organizacións de propietarios forestais e
dalgunhas institucións sectoriais. ¿Que opina
da evolución das asociacións de silvicultores
nos últimos anos?
Damos pena as asociacións que vertebramos toda
a cadea da madeira. Penso que nos últimos 30 anos
non conseguimos entendernos entre nós, non con-
seguimos a consideración de colaboradores leais
coa Administración, nin conseguimos relevancia
na opinión pública da Comunidade. A proba é que
non nos financiamos coas aportacións dos nosos
asociados (por que non ven que lles aportemos
nada?), senón que nos financiamos co diñeiro
público, e así perdemos a nosa independencia. O
conxunto do sistema asociativo e institucional
paréceme dun enorme fracaso.
– ¿A industria trata ao silvicultor como un axen-
te empresarial ou inda mantén unha relación
desigual?
A industria, e en particular FINSA, vemos ao silvi-
cultor como un axente empresarial máis, impres-
cindible na cadea forestal.

Detalle do parque de madeira de Luso-FINSA en Nelas (Portugal).
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Do balance tan negativo que foron os últimos 30 anos
de vida forestal en Galicia, que afecta á Consellería
de Agricultura, despois de Medio Ambiente, despois
Secretaría Xeral de Montes e a todas as asociacións
do sector, salvaría o esforzo de moitos pequenos
silvicultores e a enorme e competitiva estrutura
(dadas as características de Galicia) da industria de
servizos (viveiros, rematantes, transportistas…),
2.000 dos cales son provedores estables de Finsa. 
– ¿Ten FINSA interese en realizar convenios de
subministro con propietarios de montes particu-
lares ou comunidades de montes veciñais?
Por suposto. Xa o estamos a facer e queremos
aumentalos. Creo que hai que potenciar a implica-
ción dos propietarios no subministro, non considerar
que a súa función remata na venda do monte. Isto
axudaría en moita da problemática forestal, e permi-
tiría que, por exemplo as comunidades de montes, se
convertesen en fonte de emprego na súa zona.
– A Mesa da Madeira, ¿resulta de interese para o
sector?, ¿parécelle que funciona axeitadamente?
A Mesa da Madeira, o Consello Forestal de Gali-
cia e foros deste tipo nunca serviron nestes 30
anos para nada. Emprégaos a Consellería e a
Dirección Xeral do ramo cando queren sacar un
titular na prensa.
– O Cluster da Madeira, ¿responde ás necesida-
des do sector?, ¿debería integrar aos produtores
de madeira?
Non podo responder por asociacións ás que non
pertencemos. O que si lles podo dicir é que, cando

fomos asociados, defendemos activamente esa
integración.
– Nun momento de cambio ¿saíndo? dunha
forte crise, parece que o aumento dos recursos
destinados ao I+D+i resulta crucial, ¿que opi-
nión lle merece o conxunto da investigación
forestal en Galicia?
Se existe, eu non a coñezo.
– ¿Como ve o futuro da súa empresa? ¿Cales
son as liñas industriais de futuro?
Ilusionante nun contexto difícil. Fixemos unha
gran reconversión industrial ao longo da crise,
especialmente no ano 2012. Inda estamos comple-
tándoa no 2013 e 2014, respecto dos centros inda
operativos. Estamos a traballar no desenvolvemen-
to organizativo dos nosos equipos humanos para
saber servir e potenciar aos nosos provedores e
clientes.
– ¿Que produtos innovadores está previsto que
saque ao mercado FINSA nos vindeiros anos?
Se seguimos vivos é porque demostramos utilidade
permanentemente aos nosos provedores e clientes.
Así é que lles aportamos innovacións que lles son
de valor en cada momento.
– ¿Aumentará o consumo da madeira estrutural
na construción? ¿Veremos casas tabicadas con
produtos madeireiros?
Ata agora non o conseguimos. Hai pequenos avan-
ces que significan un cambio cultural. Pero é a
materia permanentemente pendente no sector.
– ¿Que opinión lle merecen os taboleiros con-
tralaminados?
Paréceme un produto extraordinario, desde calque-
ra punto de vista que se mire. Impensable fabrica-
lo de forma industrial en Galicia. Falta mercado. E
falta madeira de calidade para facelo en unidades
produtivas que aporten economía de escala. Pero é
posible facelo a pequena escala, por unidades, que
traballen a medida, para proxectos concretos, apor-
tando valor engadido •
1 Artigo “Power Struggle” publicado o 28 de setembro de 2014 en The

Sunday Times.

Detalle da zona de provisión reciclado de FINSA en Santiago.

É preciso definir como queremos

que sexa a Galicia forestal das

próximas décadas? Queremos unha

Galicia forestalmente produtiva ou

non? Canta madeira queremos

producir e de que especies?



Santiago de Compostela: 981 564 011 e 618 752 214
Ponteareas: 986 660 864 e 618 752 220
Lugo: 646 215 801
Ferrol-Ortegal: 618 752 223

¿Vostede que necesita para o seu monte?

Contacte con nós, ten ao seu servizo un equipo profesional 
con 30 anos de experiencia.

> Valorar madeira, vendela

> Facer un contrato de compravenda

> Certificar o seu monte polos sistemas 

PEFC ou FSC

> Elaborar un plan de xestión

> Redactar un proxecto de ordenación

> Facer un plano

> Solicitar unha subvención

> Identificar unha enfermidade forestal

> Aconsellarse sobre a plantación ou a poda

> Facer a contabilidade dunha CMVMC

> Resolver un trámite administrativo,…
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Pedro Agustín Medrano Ceña
Ingeniero de Montes de la Asociación Forestal de Soria

LA REGULACIÓN DEL RECURSO MICOLÓ-
GICO es una cuestión de la máxima actualidad, en
la que confluyen aspectos sociales, culturales y eco-
nómicas.

Una regulación micológica bien abordada puede
convertirse en una fuente de riqueza para los pro-
pietarios de los montes y en un elemento de des-
arrollo para los pueblos en los que estos se ubican.

La micología es una oportunidad que los pro-
pietarios forestales tienen para relacionarse con la
sociedad y especialmente para establecer lazos
entre el mundo rural y el mundo urbano.

Para poder comprender en su complejidad este
asunto es necesario tener en cuenta una serie de
consideraciones: 

De quién son las setas: ¿fructus fundi o res nullius?
El Código Civil español diferencia entre frutos natu-
rales o frutos industriales. 

• Frutos naturales son las producciones espontá-
neas de la tierra, como por ejemplo unos nísca-
los que nacen en un pinar de origen natural.
• Frutos industriales son los que producen los
predios de cualquiera especie a beneficio del cul-
tivo o del trabajo, como por ejemplo las trufas de
una plantación de encinas micorrizadas.
Tanto los frutos naturales como los frutos indus-

triales pertenecen al propietario de la tierra, quien

por accesión es dueño de todo lo que en ella se
produce.

Esta aseveración, vigente en nuestro país desde
hace más de 125 años, deja bien clara la respues-
ta. Sin embargo, si consultamos webs, foros, o
puntos de información micológica, es habitual
escuchar que las setas son res nullius, es decir,
“cosa de nadie”, bienes cuya propiedad se adquie-
re por ocupación. Este supuesto significaría que
las setas pasan a ser propiedad de la persona que
las recolecta.

Esta interpretación de las setas como res nullius
tuvo su principal fundamentación en la controver-
tida sentencia de la Audiencia Provincial de Soria
de fecha 28 de septiembre de 2001, por la cual
quedaron exculpados dos recolectores previamente
condenados por el Juzgado de Instrucción número
1 de Soria de una falta de hurto del artículo 623
del Código Penal.

La sentencia ha sido considerada totalmente
errónea por todo tipo de juristas y especialistas en
derecho, quienes han desmontado completamente
sus fundamentos. De igual manera, otros juzgados
habían contravenido el planteamiento de la
Audiencia de Soria, como previamente lo hizo la
sentencia del Tribunal Supremo de 18 de abril de
1984, Sala 4a, Ar. 2574.

Sin embargo, con la publicación de la Ley
43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, este
debate quedó completamente zanjado, al recono-
cer dicho texto básico que “el titular del monte será

La regulación del
recurso micológico
La regulación del
recurso micológico
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en todos los casos el propietario de los recursos
forestales producidos en su monte, incluidos los
frutos espontáneos, y tendrá derecho a su aprove-
chamiento conforme a lo establecido en esta ley y
en la normativa autonómica”.

Tras la publicación de esta ley básica, han sido
varias las sentencias que han reconocido los dere-
chos de los propietarios sobre las setas que nacen en
sus montes, siendo una de las más conocidas la sen-
tencia del Juzgado de Instrucción número 4 de Vina-
roz (Castellón) de junio de 2010, que consideró
hurto la recolección de setas sin permiso del propie-
tario, puesto que el propietario se opuso a la misma.

En términos de José Miguel García Asensio
(Manual para la gestión del recurso micológico en
Castilla y León), la Ley de Montes viene, de una
vez por todas, a poner orden y concierto en la dis-
cusión acerca de la titularidad de las setas. En base
a la competencia estatal sobre legislación civil, el
legislador nacional resuelve dicha cuestión, atribu-
yendo la titularidad de todos los recursos forestales
al propietario del monte. Esta declaración de pro-
piedad excluye toda consideración de la ocupación
como medio de adquisición de setas, pues la
misma está destinada a aquellos bienes que care-
cen de dueño (v.gr. la caza y la pesca). En el caso
de las setas, puesto que su atribución queda fijada
ex lege al titular del terreno forestal que los produ-
ce, su hipotética condición de res nullius queda
definitivamente descartada a todos los efectos.

En la Comunidad gallega, la Ley 7/2012, de 28
de julio, de montes de Galicia, reconoce el dere-
cho de los propietarios al aprovechamiento soste-
nible de los recursos existentes en sus montes, así
como al acotamiento de sus propiedades para el
mejor aprovechamiento de los recursos. En la
definición de los aprovechamientos forestales,
esta Ley incluye todos los que tienen como base
territorial el monte y, en especial, los madereros y
leñosos, incluida la biomasa forestal, y los no
madereros, como el corcho, los pastos, la caza, los
hongos, las plantas aromáticas y medicinales, los
productos apícolas y los demás productos y servi-
cios característicos de los montes.

El día a día de hacer efectiva la titularidad del
recurso micológico. El caso de Galicia. Aparcan-
do el debate anterior sobre la propiedad de las
setas y dejando claro que su pertenencia corres-
ponde al dueño del terreno, queda valorar cómo
hacer efectiva dicha titularidad.

La realidad de muchos de los espacios rurales de
nuestro país es que cada otoño, aunque cada vez de

forma más creciente también en otras épocas del
año, se ven invadidos por multitud de recolectores,
que acuden a los montes a buscar setas como forma
de esparcimiento, por interés gastronómico, cientí-
fico, o incluso como una fuente de ingresos.

La mayor parte de esos recolectores no tienen o
mejor dicho, manifiestan, una conciencia de estar
cogiendo algo que no es suyo, ni mucho menos, de
estar incurriendo en una falta o delito. Siguen
entendiendo que todo es de todos, o si no, asocian
el vallado de las propiedades a la reserva de los
recursos micológicos.

La realidad es la que es, y más allá de los
lamentos y reivindicaciones, el propietario tempo-
rada a temporada tiene que convivir con una acti-
vidad que le genera una importante tensión emo-
cional al privarle de un recurso que es suyo, ade-
más del impacto que le ocasiona sobre sus montes,
cuando los recolectores dejan abiertas porteras,
basuras, etc.

En ocasiones no queda otra alternativa que
interponer una denuncia. La pregunta es, ¿cómo
hacerlo?

En la mayor parte de los terrenos forestales de
España, en los que no existe otra regulación que la
básica correspondiente al Código Civil y a la Ley
43/2003, el propietario debe de reivindicar el hurto
de las setas por la vía penal. Para ello debe buscar-
se abogado, procurador, abonar tasas, y esperar
unos cuantos meses hasta obtener la sentencia
definitiva. La sanción suele ser pequeña y en fun-

Recolección masiva de Boletus.



28 o monte xaneiro 2015

Silvicultura

ción del valor de lo hurtado puede ser calificada
como falta o como delito, en cuyo caso conllevaría
la apertura de antecedentes penales al recolector.
¡Un auténtico sinsentido!

En Galicia, el caso es distinto al existir una regu-
lación específica en base al Decreto 50/2014, de 10
de abril, por el que se regulan los aprovechamientos
madereros y leñosos, de corcho, de pastos y micoló-
gicos en montes o terrenos forestales de gestión pri-
vada en la Comunidad Autónoma de Galicia y el
contenido, organización y funcionamiento del Regis-
tro de Empresas del Sector Forestal.

El primer elemento diferencial es que dicho
decreto incluye expresamente a la recolección
micológica como un aprovechamiento forestal,
esto es, como una actividad regulada.

Esta regulación afecta a diferentes aspectos
como por ejemplo, a las condiciones en las que se
puede desarrollar la recolección (empleo exclusivo
de cuchillos o navajas, traslado en cestos o mate-
rial permeable…) así como a lo que son prácticas
prohibidas (uso de rastrillos, recogida nocturna,
rotura o deterioro de ejemplares que nos son obje-
to de recolección, etc.).

El Decreto también clasifica los diferentes
tipos de aprovechamientos micológicos, distin-
guiendo el orientado al consumo propio (máximo
de 2 kilogramos persona y día), el comercial y el
destinado a fines científicos o didácticos.

El referido Decreto, en su artículo 44.2 recono-
ce que los aprovechamientos para consumo propio
y los aprovechamientos con fines científicos o
didácticos son libres, excepto que la persona titu-
lar regule el acotamiento de su aprovechamiento
en el instrumento de ordenación o gestión forestal
o comunique el acotado de este aprovechamiento,
en cualquier caso debiendo señalizarlo.

No vamos a destinar el espacio de reflexión que
nos ofrece la revista O Monte para discutir sobre la
legalidad o no de declarar de aprovechamiento libre
unos recursos que una legislación de carácter supe-
rior reconoce que pertenecen al dueño del terreno.

Centrémonos en las posibilidades que el decre-
to brinda al propietario de regular de una manera
ágil la recolección micológica en los terrenos de su
titularidad y poder evitar así la reivindicación por la
vía penal.

Efectivamente, la normativa gallega de 2014
deja muy claro el asunto, al supeditar todas las posi-
bilidades de aprovechamiento de setas silvestres en
montes privados al deseo de sus propietarios, quie-
nes pueden adoptar dos tipos de decisiones:

• Consentir la recolección libre
• Acotar el aprovechamiento
En el primero de los casos, el propietario ha de

saber que los recolectores no podrán recoger en su
finca más de 2 kilogramos por persona y día. Caso
de superarse este peso, el recolector deberá contar
necesariamente con una autorización expresa y por
escrito del titular.

En el segundo de los casos, el propietario tiene
que saber que el aprovechamiento micológico ha
de quedar recogido en su proyecto de ordenación,
plan dasocrático o documento de planificación.
Caso de no disponer de instrumento de planifica-
ción forestal, deberá comunicarlo a la jefatura
territorial de la consellería competente en materia
de montes donde se sitúe el terreno.

Así mismo, y al objeto de que los posibles reco-
lectores reconozcan el terreno en el que se ha pro-
ducido la reserva, deberán acotar y señalizar el
perímetro en los términos previstos en el referido
Decreto 50/2014 de 10 de abril.

Unidades de Gestión Micológica Privada de Soria.

La mayor parte de los recolectores

de setas no tienen conciencia de

estar cogiendo algo que no es suyo,

ni mucho menos, de

estar incurriendo en una falta o

delito
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Como propietarios debemos asumir esta obliga-
ción y tenemos que entender que es preciso hacer
saber a la sociedad nuestro deseo de reservar el
aprovechamiento de la recolección libre.

A cambio de esta “intervención” administrativa
sobre un recurso que de por sí es nuestro, gozare-
mos de los beneficios de un servicio de vigilancia y
de un régimen infractor que sin duda alguna con-
tribuirán a generalizar el respeto por este recurso.

La experiencia de Soria. Las Unidades de Ges-
tión Micológica Privada. Posiblemente la provin-
cia de Soria sea uno de los territorios con mayor
potencialidad micológica de nuestro país, así como
uno de los destinos preferidos por los aficionados a
la micología.

En Castilla y León no existe una normativa
reguladora del recurso micológico en su globalidad.
Existe un Decreto del año 1999 que permite
defender en la vía administrativa la recolección
micológica no autorizada en los montes públicos.
Para los montes privados, la única normativa vigen-
te es la del Código Civil y la de Ley de Montes,
ligeramente complementada por la Ley de Montes
de Castilla y León.

Desde hace más de diez años, en esta región se
viene desarrollando una experiencia de regulación
en los montes públicos, por la que estos ponen en
común el recurso micológico y expiden un mismo
sistema de licencias para el conjunto de montes
regulados. Estos permisos pueden ser adquiridos

por cualquier recolector, con independencia de su
vinculación o arraigo a las entidades propietarias.

A pesar del grado de implantación que ha con-
seguido en los montes públicos, la propuesta de
regulación no ha sido secundada por los propieta-
rios privados, quienes se resisten a perder el dere-
cho a decidir sobre quién entra en su propiedad y
quién no.

Ha sido precisamente esta cuestión discrecio-
nal, esta capacidad decisoria a la hora de conside-
rar a quién se autoriza y a quién no se autoriza la
recolección, el principal motivo que ha llevado a
los propietarios a constituir sus propias unidades
de gestión micológica.

Aun a pesar de no existir amparo administrati-
vo para los montes privados y recogiendo este
deseo de los propietarios de contar con su propio
sistema regulador, desde la Asociación Forestal de
Soria se ha promovido un modelo de regulación
privado basado en las Unidades de Gestión Mico-
lógica Privada.

¿Qué es una Unidad de Gestión Micológica Priva-
da? Es un terreno en el cual se ha producido una
reserva del aprovechamiento micológico, es decir,
se ha hecho saber que no se consiente la recolec-
ción libre.

Las Unidades de Gestión Micológicas (UGMP)
tienen un titular, que puede ser el propietario del
terreno, o la persona física o jurídica a quien este
haya cedido el derecho de recolección micológica.

Boletus edulis en los montes de Soria.
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El titular de la Unidad de Gestión Micológica
Privada tiene por tanto la capacidad para decidir qué
hacer con el recurso micológico de las fincas que for-
man su unidad de gestión. Puede por ejemplo:

• Aprovecharlo de forma familiar.
• Aprovecharlo de forma vecinal.
• Comercializar el aprovechamiento.
• No aprovecharlo.
Desde el año 2013, en la provincia de Soria se

han constituido 44 UGMP, afectando a unas
17.000 hectáreas de terrenos forestales, todas ellas
promovidas por la Asociación Forestal de Soria
(ASFOSO). Tras dos temporadas de experiencia, se
cuenta con diferentes tipos de UGMP, con mode-
los privados, vecinales, turísticos, comerciales, etc.

Todas las Unidades de Gestión Micológica dis-
ponen de un mismo sistema de entablillado y de
permisos, en el que se identifica de forma única el
número de UGMP. Los permisos van numerados y
se expiden con un sistema de talonarios común.
En cada permiso el titular recoge los datos del
recolector, y hace saber el período de validez de la
autorización, así como el número de kilos máximo
a recoger, si es que se decidiese establecer.

Las oportunidades en Galicia derivadas del
Decreto 50/2014. La publicación del referido
decreto de 10 de abril de 2014 abre una puerta
para que los propietarios forestales de Galicia pue-
dan gestionar el recurso micológico de sus montes
de una manera coordinada y efectiva.

Es la ocasión para potenciar el hermanamiento
entre los propietarios forestales y para hacer enten-
der a la sociedad que el monte tiene un dueño, y
que por tanto debe aprender a respetar la decisión
que su titular hubiese adoptado con respecto a la
posibilidad de coger setas.

Que la sociedad urbana tenga que interesarse
por saber de quién son los montes y que deba soli-
citar permiso para coger setas y hongos, contribuye
a su acercamiento al día a día de los selvicultores y
es una oportunidad que los propietarios de montes
no pueden desaprovechar para establecer nuevos
canales relacionales entre el campo y la ciudad.

El contrato - tipo. Recientemente la Confederacio�n
de Organizaciones de Selvicultores de Espan� a,
COSE y la Federacio�n Españ� ola de Empresarios de
Setas y Trufas, FETRUSE, acogiéndose a los requi-
sitos previstos en la Ley 2/2000, de 7 de enero,
reguladora de los contratos tipo de productos agro-
alimentarios, han homologado el contrato-tipo de
compraventa de hongos silvestres para su comercia-
lización en fresco, que tiene como punto de inspi-
ración el esquema de las UGMP y su sistema de
titulares (BOE nº 241 del 4/10/2014).

La trazabilidad buscada por este contrato es de
fácil aplicación también al sistema de acotados
propuesto por el Decreto gallego, por lo que los
propietarios forestales de Galicia podrán si lo dese-
an acogerse a las oportunidades de poder comer-
cializar sus setas de una forma regulada •

Sistema de tablillas y de permisos de las UGMP.
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El caso de A Veiga (Ourense)

A Veiga es un municipio de Orense en el que el aprovechamiento micológico alcanza una gran relevancia social, económica y ambien-
tal. Es también un municipio declarado turístico gallego por la Xunta de Galicia.
La preocupación por conservar y mantener los recursos naturales del término municipal, motivó a su ayuntamiento a establecer un
sistema de regulación del aprovechamiento de setas.
A través de un Anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense en fecha 24 de julio de 2012, este ayuntamiento hi-
zo pública dicha decisión y estableció las bases de dicho sistema regulatorio. En esencia, las cuestiones más destacables de dicho sis-
tema son:
El ayuntamiento hace saber a los propietarios de terrenos privados su derecho a prohibir la recogida de setas en terrenos de su pro-
piedad. Para ello tendrán que notificarlo a dicho ayuntamiento en un plazo determinado. Además tendrán que señalizar los terrenos
con un cartel que indique “Propiedad privada. Recolección reservada de setas”.
Para el resto de predios no reservados, el ayuntamiento de A Veiga entiende que ostenta la representatividad de los terrenos, y esta-
blece unas fórmulas para permitir el acceso a la recogida de setas.
Se estipulan unas prácticas permitidas y prohibidas, así como un sistema de infracciones por vía administrativa.
La validez o justificación jurídica de esta fórmula regulatoria, el ayuntamiento la basa en tres supuestos fundamentales: la existencia
de una costumbre de recoger setas en todo tipo de terrenos, con independencia de su régimen de propiedad; la ausencia de Ley; y
la necesidad en garantizar la conservación y el mantenimiento del recurso.
Es loable el interés del ayuntamiento por garantizar la persistencia de las setas y por regular el acceso a la recolección en su munici-
pio, tratando de convertir al recurso micológico en fuente de desarrollo rural. Sin embargo, la valoración que este técnico formula so-
bre el modelo regulatorio por el que han optado es completamente negativa, por los siguientes motivos:
No es cierto que exista una ausencia de Ley, ya que el Código Civil y la Ley de Montes dejan claro que las setas pertenecen al dueño
del terreno.
El hecho de que el propietario consienta la recolección libre (cuestión incluso discutible en los términos expuestos por el anuncio del
Ayuntamiento), no habilita a un tercero (como es el Ayuntamiento) a adquirir los derecho de recolección de dichas fincas. Esta fórmu-
la de municipalizar los bienes supuestamente vacantes en base a un anuncio, bando, o por decreto, es una irregularidad que direc-
tamente atenta contra los derechos básicos de propiedad amparados por nuestro sistema jurídico.
El modelo regulatorio pierde toda su validez en el momento en que se publica el Decreto 50/2014.
Otros modelos de regulación, como el vigente en Aragón, basado en el Decreto 179/2014, de 4 de noviembre, por el que se regula la
recolección y el aprovechamiento de setas silvestres en terrenos forestales, ratifican el planteamiento expuesto por este autor, al vin-
cular necesariamente la titularidad del derecho de recolección con la autorización de los propietarios de los terrenos.
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Elena Górriz1,2, Juan Martínez de Aragón1, 

José Antonio Bonet1,3 e Anton Vallvey4

UNHA ENQUISA DO CENTRO DE ESTUDOS
de Opinión da Generalitat de Cataluña revela que
o 67% dos cataláns valora de forma positiva que a
Generalitat regule a recollida de cogomelos e o
77% está a favor de pagar por recollelos se o impor-
te se reinvestise no monte. A recollida de cogome-
los percíbese como unha das actividades máis
populares vencelladas ao sector forestal.

A enquisa, realizada en maio de 2014, tiña un
dobre obxectivo; por un lado esbozar o perfil do
buscador de cogomelos en Cataluña, e por outro,
recoller a opinión dos cidadáns sobre posibles ins-
trumentos de regulación da recollida de cogomelos.
Esta enquisa telefónica realizouse a unha mostra de
1.600 persoas maiores de 18 anos residentes en
Cataluña cunha representatividade estatística ele-
vada e unha marxe de erro global do 3%, estratifi-
cando a mostra segundo a idade, o sexo, a provincia
e os municipios segundo o número de habitantes.

Perfil do buscador de cogomelos en Cataluña. Un
23% das persoas enquisadas afirmou que vai ao
monte recoller cogomelos e deste total, un 83,5%
vai máis dunha vez (un 16% vai unha vez ao ano,
mentres que o 36% vai tres ou catro veces ao ano).
Xeneralizando, para toda Cataluña 1,2 millóns de
persoas adultas considéranse buscadores de cogo-
melos (con datos do padrón continuo de poboación
de 2012, residentes en Cataluña, de 18 e máis anos
e nacionalidade española), dos que 433.000 serían
apañadores “habituais”, entendendo como tales
aqueles que van máis de tres veces ao ano. Os
homes decláranse con máis frecuencia buscadores
de cogomelos (29,4%) que as mulleres (17%). A pro-
vincia con máis buscadores de cogomelos sería Xiro-
na, cun 37,7% e a menor, Barcelona, cun 19,8%.(...)

Os rovellóns continúan sendo a especie máis
popular. O 89% dos buscadores de cogomelos

recolle rovellóns (Lactarius sanguifluus). En segun-
do lugar aparecen os tortullos (negrilla, Tricholoma
terreum) (29% dos buscadores de cogomelos), lla-
negas (Hygrophorus eburneus) (23%), cogordos ou
andoas (Boletus edulis) (17%), trompeta amarela
(Cantharellus lutescens) e cantarelas ou pan de
cabra (rebozuelo, Cantharellus cibarius) (15%), e
fungos dos piñeiros ou fungos da muña (níscalo,
Lactarius deliciosus) (13%). A presión apañadora
concéntrase, principalmente nestas sete especies.
De feito, estas son as especies que mencionan as
persoas enquisadas procedentes de cidades gran-
des, mentres que as de municipios pequenos enu-
meran máis variedade de especies.(...)

Os cataláns apoian unha regulación para a reco-
lección de cogomelos. Nas enquisas tivéronse en
conta as queixas dos propietarios forestais pola
recollida de cogomelos nos montes e os impactos
que provoca e que teñen que ser asumidos pola
propiedade, maioritariamente privada. Preguntouse
sobre posibles solucións a esta problemática, como
as posibilidades dunha regulación, a opinión sobre
un posible pago, o destino dos fondos recadados e
a distinción entre buscadores de cogomelos locais e
foráneos e entre comerciais e recreativos.

“¿Como valoraría que a Generalitat de Cataluña
regulara a recollida de cogomelos?”

O 67% das persoas enquisadas valoraría de
forma positiva unha regulación do acceso ao monte
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A sociedade catalá acepta unha
regulación para a recollida de cogomelos
e un pago finalista para a xestión 
do monte
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para buscar cogomelos, fronte a un 26% que o con-
sidera mal ou moi mal. Non se atopan diferenzas
importantes entre grupos de idade nin tamaño do
concello, pero parece haber unha maior aceptación
entre as persoas de maior nivel educativo e aquelas
que teñen un maior poder adquisitivo (77% de
apoio entre os que consideran pertencer á clase
social alta fronte ao 45% da clase social baixa).

Cando se preguntou sobre a introdución dun
pago para recoller cogomelos sen explicar o impor-
te do pago nin o destino do mesmo, un 60% das
persoas enquisadas opúxose, mentres que un 35%
se manifestou a favor.(...)

"¿Como valoraría a introdución dun pago para
apañar cogomelos?”

As opinións dos enquisados varían substancial-
mente cando se especifica na pregunta que o des-
tino do diñeiro recadado se empregará para inves-
tir nos mesmos montes; neste caso, o 77% estaría
de acordo en pagar por recoller cogomelos.(...)

"¿Deberíase pagar por recoller cogomelos só se a
recadación se investise nos mesmos montes?”

Preguntouse se a recollida de cogomelos se
debería tratar como a caza, cunha licenza de pago
xeral para toda Cataluña e non parece haber unha
postura clara, cun 48,5% de acordo e un 44,4% en
contra. Cabe sinalar que a poboación máis nova
(18-24 anos) son os máis contrarios a esta medida
(63,5%) e, por contra, os de maior idade (50 e
máis anos) son os que están máis a favor (54%).
Esta resposta podería vir motivada ben polo desco-
ñecemento dos máis xoves do funcionamento das
licencias de caza, ou ben pola asimilación da acti-
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vidade de buscador de cogomelos a unha activida-
de como a caza, que xera rexeitamento nunha
parte da poboación.

Unha das cuestións que tamén se discuten
cando se formula unha regulación, é a distinción
entre os perfís dos apañadores. Así, cando na
enquisa se pregunta se se debería tratar de forma
diferente aos apañadores de cogomelos comerciais
que aos que recollen para consumo propio, o
68,5% cren que si, sobre todo as persoas enquisa-
das que residen en núcleos de poboación menores
de 2.000 habitantes (81% a favor).

O 54,6% das persoas enquisadas manifestáron-
se partidarias de que os propietarios que permiten
a recollida de cogomelos no seu monte merecen
unha compensación. Queda patente, pois, que a
máis da metade da poboación lle parecería axeita-
do que o propietario forestal obtivese un recoñece-
mento pola súa achega de bens e servizos ambien-
tais á sociedade. Isto pode ser consecuencia das
mensaxes dos medios de comunicación maiorita-
rios relacionados co monte, lembrando a súa pro-
piedade maiormente privada e os problemas aso-
ciados ao abandono da xestión.(...)

Conclusións. O catalán é un pobo micófilo, con
máis dun millón de buscadores de cogomelos que
se mobilizan cada outono, dos que máis de
400.000 son apañadores habituais (aqueles que
van ao monte máis de tres veces ao ano).

O pobo catalán parece ter un concepto elevado
do medio natural, xa que unha porcentaxe elevada
apoia a regulación sobre unha actividade con
danos potenciais sobre o territorio e os seus xesto-
res. E incluso nun contexto de forte crise económi-
ca, parece que unha maioría dos cataláns estarían
dispostos a asumir un pago sempre que este rever-
ta na xestión forestal, o que aumenta o valor do
cogomelo como recurso para o sector primario. Tal
e como sucede noutros aspectos do sector forestal,
a necesidade dunha boa información ao cidadán
sobre os produtos do monte e a súa xestión resulta
clave para aceptar as políticas que estimulen o sec-
tor no seu aspecto micolóxico •

Extracto do artigo “La societat catalana accepta una regulació per la

recollida de bolets i un pagament finalista cap a la gestió del bosc”

publicado na revista Silvicultura, nº 70. pp. 18–20.

http://cpf.gencat.cat/es/detalls/Article/0024_Silvicultura70-00001.

1 Centro Tecnolóxico Forestal de Cataluña

2 EFIMED

3 Universidade de Lleida

4 Paraxe Natural de Interese Nacional de Pobles
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Francisco Dans del Valle

Enxeñeiro de Montes, director da AFG

NOS ÚLTIMOS MESES DO ANO 2014 celebrá-
ronse varias reunións sectoriais nas que se trataron
temas relativos á situación sanitaria dos montes
galegos. Da información recadada nestas reunións
ofrécese a continuación un resumo que permite
avaliar a incidencia das principais patoloxías que
afectan aos nosos montes.

Avespiña do castiñeiro. Os responsables da sani-
dade vexetal da Consellería do Medio Rural están
a solicitar a autorización para a produción e solta
do parasito a través da Estación Fitopatolóxica do
Areeiro. Estímase que en 2015 poderán comezarse
os tratamentos mediante loita biolóxica.

Cancro do castiñeiro. As autoridades da sanidade
vexetal da Consellería do Medio Rural informan
dos bos resultados obtidos cos tratamentos feitos
nos soutos de castiñeiro mediante cepas hipoviru-
lentas, inda que expertos que traballan en comarcas
afectadas non comparten totalmente esta opinión. 

A Consellería pretende expandir os tratamentos
á maioría das zonas produtoras durante o 2015. Os
representantes do sector manifestaron que isto
non é posible sen a participación directa dos pro-
dutores nos tratamento, polo que se reclama a
posta no mercado destes tratamentos. A Conselle-
ría informou que no 2015 poderá comercializarse o
produto e os propietarios forestais  poderán realizar
este tipo de tratamentos.

Nematodo do piñeiro. Todos os informes oficiais
indican que a praga está controlada e que no ano
2015, unha vez feito o informe final e feitas as
comprobacións polas autoridades sanitarias euro-
peas, poderá ser levantada a corentena no sur de
Galicia.

Representantes do sector demandan que se ace-
lere ao máximo a elaboración do informe sanitario

para acabar coas medidas que dificultan enorme-
mente a xestión forestal na zona de demarcación.

Goniptero do eucalipto. En decembro, a Conse-
llería do Medio Rural aínda non dispoñía dos datos
da anterior campaña pero estímase que os resulta-
dos sobre o control do goniptero son moi positivos.

Os orzamentos da Consellería do 2015 inclú-
en as mesmas partidas que no ano 2014 e esta
informa que se vai a continuar colocando nos
montes a mesma cantidade de ootecas (campaña
na que participan de forma coordenada a Xunta
de Galicia e Aspapel). Tamén asegurou que vai
proseguir coa mesma intensidade no seguimento
dos danos do goniptero a través das parcelas de
mostraxe instaladas.

Mycosphaerella spp. Trátase de varias especies de
fungos que atacan ao eucalipto. Os danos prodú-
cense nas follas novas, nos primeiros anos da plan-

Situación actual da
sanidade forestal 

Larvas de goniptero en diferentes estadios sobre unha folla de
eucalipto glóbulus.
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ta, antes de que o eucalipto bote as follas adultas.
Os danos poden ser moi graves, chegando a morte
da planta por defoliación.

Non se coñece tratamento efectivo. Parece que
se logrou a obtención de clons de eucalipto resis-

Bugalla foliar e en base de amento producida pola avespa do
castiñeiro (Dryocosmus kuriphilus).

Francisco Javier Fernández de Ana Magán
Presidente da AFG

Ex xefe da sección de Fitopatoxía do CIF de Lourizán

A presenza do insecto cinípedo (Dryocosmus kuriphilus)
que fai bugallas nas pólas do castiñeiro é a consecuencia
da capacidade que ten este insecto chinés de voar e ser
transportado en materiais de viveiro ou noutros vectores
como poden ser os camións ou mesmo o tren. A súa che-
gada a Galicia xa era esperada desde que no ano 2005
este insecto arribou a Italia, na provincia de Cuneo, pasou
logo por Francia, chegou a Cataluña e hoxe xa está nal-
gunhas comarcas da provincia de Ourense e Lugo.
A Xunta de Galicia editou un folleto, moi ben feito, no que
fai una pormenorizada descrición deste insecto, da súa
bioloxía e mesmo do sistema de loita biolóxica con para-
sitoides como Torymus sinensis. Pola nosa parte non
compre que nos paremos a repetir o xa feito.
O que queremos tratar nesta curta referencia é que futu-
ro pode ter o castiñeiro na nosa terra ante ataques como
este que se está convertendo nunha pandemia pois xa
está presente na case a totalidade da área do castiñeiro
(China, Xapón, Corea, Nepal, EE.UU, Francia, Italia, Hun-
gría, Alemaña, Eslovenia, Suíza e España).
A experiencia dos países asiáticos na loita contra este mal
é moi importante e pódenos dar una orientación do que
pode acontecer no noso territorio nos vindeiros anos. Os
danos causados en Italia, Francia e outros países europe-
os tamén nos encamiñan na estimación deste perigo.
Como xa vimos observando noutros lugares, o espalla-
mento deste insecto é moi rápido e a loita preventiva non
é doada pois non dispomos de planta resistente, polo de
agora, coa excepción dunha caste (Bouche de Bétizac)
que presenta un mellor comportamento ante esta praga.
En caso de atopar bugallas nas ramiñas dun castiñeiro
novo pódense cortar e queimar pero este control pouco
dura xa que o insecto pasa aos castiñeiros grandes e
neles é moi complexo aplicar este sistema polas súas
dimensións.
A pouco de presentarse o ataque a planta sofre fortes
defoliacións. A defoliación impide a función fotosintética
e polo mesmo a produción de castaña e de madeira. Nal-
gúns lugares da bacía mediterránea esta perda é dun
70% da colleita aínda que temos referencias de perdas
do 100% e morte de planta. Na maioría dos casos de

morte este ataque ven ligado a outras problemáticas
como a presenza doutras doenzas (a tinta, o cancro ou a
seca) e outros tipo de fisiopatías causadas polas condi-
cións ambientais.
A mellor defensa está na loita biolóxica con Torymus
sinensis, un parasitoide que destrúe a larva deste insecto.
Este sistema de loita ten moito éxito e por iso xa se está
comercializando en distintos países de Europa. Unha vez
introducido o parasitoide espállase no territorio a razón de
1 km/ano, nos primeiros anos, pero logo chega a cubrir
uns 60 km/ano, razón polo que urxe poñer a andar a loita
biolóxica ao mesmo tempo que se espalla a praga.
Ante este perigo que se formula para o castiñeiro cómpre
demandar á Administración que preste os seus servizos
aos propietarios de xeito eficaz e rápido xa que:
1. O monte galego ten imperiosa necesidade dun servizo

sanidade forestal ben dotado en persoal preparado e
con medios para que poidan traballar de xeito preven-
tivo e curativo.

2. Os propietarios poden e deben colaborar con este ser-
vizo dando conta do estado das súas plantacións e
requirindo a intervención do mesmo no caso de obser-
var algunhas anomalías.

3. Neste caso a loita biolóxica é posíbel e non a debe
frear a lentitude da Administración como acontece coa
loita contra o cancro.

4. Da defensa do castiñeiro dependen unha boa parte da
economía rural e da industria transformadora da cas-
taña que ten a súa base en Galicia.

5. Facendo ben as cousas este dano pode ser controla-
do e non debería frear as nosas posibilidades de pro-
dución.

tentes a estes ataques pero non están a disposición
dos propietarios forestais. 

A Consellería, a día de hoxe, non ten operativa
ningunha liña de traballo para a diminución dos
danos desta doenza •

Que vai pasar coa avespa do castiñeiro en Galicia?

A AFG lémbralle a todos os socios que ofrece de forma barata a análise de mostras para detectar posibles
patoloxías nas árbores.

Se observa algún problema no seu monte, póñase en contacto coa AFG, recolleremos as mostras, analizaré-
molas e faremos a proposta de tratamento.
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Asistentes á viaxe ao Courel, Sober e Taboada o 8 de xuño nunha
plantación de castiñeiro para froito en Taboada (Lugo).

Asistentes á viaxe ao Courel, Sober e Taboada o 8 de xuño diante do
Parador de turismo de Monforte de Lemos.

Visita o Centro de Investigación Forestal de Lourizán o 4 de outubro. 

DURANTE O ANO 2014 A ASOCIACIÓN
FORESTAL DE GALICIA organizou dúas viaxes
técnicas cos socios de moi diferente temática
forestal. A primeira delas tivo lugar o 7 e 8 de xuño
e nela visitouse a Estación Científica do Courel,
guiados polo seu director e tamén vicepresidente
da Asociación Forestal de Galicia, Antonio Riguei-
ro, quen nos ensinou as instalacións e explicounos
as actividades que alí se desenvolven e as que
están previstas para o futuro. Antonio Rigueiro
acompañounos tamén á visita dunha formación
xeolóxica que se pode ver no Courel, coñecida
como “taro” que son afloramentos de materiais cal-
cáreos. A visita ao Courel rematou cunha pequena
andaina pola Devesa da Rogueira.

O resto da viaxe foi dedicada a coñecer diferen-
tes exemplos de dinamización da economía rural a
través da visita en Quiroga a unha pequena empre-
sa de envasado de produtos do monte, Caurelor, a
recuperación da tradición da olería en Gundivós
(Sober) e a recuperación de cepas de viño tradicio-
nais pola Adega Algueira. A excursión rematou
cunha visita a unha plantación de castiñeiro para
froito realizada pola empresa Alibós no concello de
Taboada.

A segunda viaxe tivo lugar o 4 de outubro e dedi-
couse a visitar a fábrica de desenrolo de eucalipto
NEFAB en Pontecaldelas e o Centro de Investiga-
ción Forestal de Lourizán, onde o seu director Enri-
que Martínez Chamorro acompañou o grupo xunto
con Antonio Rigueiro nunha breve visita ao arbore-
to de Lourizán deténdose nas parcelas de mellora
xenética da cerdeira. Posteriormente o director
expuxo as liñas de investigación do CIF e Antonio
Rigueiro  explicou a orixe do herbario que se con-
serva no centro e a súa gran importancia desde o
punto de vista histórico e botánico. Nel consérvase
a colección de plantas de Baltasar Merino, autor da
Flora de Galicia (1905-1909), e tamén outras
coleccións como a de fungos de Luis Freire ou as
de plantas vasculares do Grupo Botánico Gallego,
Fermín Gómez Vigide, etc. •

Cursos e viaxes
formativos 2014
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Prácticas no monte do curso de silvicultura de frondosas
celebrado en Melide o 13 e 14 de xuño.

Asistentes ao seminario taller sobre certificación forestal celebrado en
Abadín o 2 e 3 de outubro.

Dorna 5 B Taragoña - 15895 Rianxo (A Coruña)

Teléfono: 981 863 034- Fax 981 861 341

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

excavacIones

canaLIzacIones

Pozos de barrena

rePobLacIones ForestaLes

obras de cantería

Cursos do proxecto RedFor
Durante 2014 a Asociación Forestal de Galicia

tamén organizou dous cursos dentro do proxecto
liderado pola Confederación de Organizacións de
Silvicultores de España (COSE) “Rede forestal
para el desarrollo rural-RedFor”. Un dos cursos
celebrouse no mes de xuño en Melide e estivo
dedicado a coñecer as principais técnicas da silvi-
cultura das especies frondosas máis empregadas

en Galicia (castiñeiro, carballo, nogueira, freixo…)
para producir madeira de alto valor.

O segundo curso tivo lugar en Abadín o 2 e 3 de
outubro e estivo dedicado a coñecer os sistemas de
certificación forestal, as esixencias para o acceso á
certificación, o funcionamento das cadeas de cus-
todia, e a rastrexabilidade dos produtos forestais
dentro dos sistemas de certificación •



38 o monte xaneiro 2015

Novidades bibliográficas

Edita: FSC España
Ano: 2014

FSC España realizou esta guía no marco do
proxecto “A certificación forestal como ferra-
menta de sostibilidade para a propiedade
forestal” cofinanciado polo Fondo Social
Europeo. Ten como obxectivo ser unha ferra-
menta útil para o acceso dos propietarios pri-
vados de pequenas superficies e montes con
producións non madeirables á certificación
FSC dos seus produtos. Así, descríbese o
procedemento necesario para alcanzar dito
certificado, identificando aos actores implica-
dos no mesmo.
A versión dixital desta publicación está dispo-
ñible na web de FSC España.

Guía para la
certificación FSC
de las pequeñas

propiedades

Edita: Generalitat de Catalunya e Centre de
la Propietat Forestal
Autores: Pau Vericat Grau, Míriam Piqué
Nicolau, Mario Beltrán Barba e Teresa
Cervera Zaragoza
Ano: 2014

Esta publicación trata sobre a xestión das
plantacións das especies Pinus pinaster
(piñeiro do país), Pseudotsuga menziessi
(piñeiro de Oregón), Pinus radiata (piñeiro
insigne), Pinus nigra subsp. Laricio (Poiret)
Maire var. corsicana / var. Calabrica (piñeiro
de Córsega), Pinus nigra Arn. subsp. nigra
var. austríaca (piñeiro negro de Austria),
Cedrus atlantica (cedro atlántico), Picea abies
(abeto vermello) e Larix (lárice común). 
A versión dixital está dispoñible na web do
Centre de la Propietat Forestal.

Models de gestió
per a les

plantacions de
coníferes.

Producció de fusta

Edita: Organización das Nacións Unidas para
a Alimentación e a Agricultura (FAO)
Coordinadora: Suzanne Lapstun
Ano: 2014

Esta edición céntrase na recolección e
análise dos datos dispoñibles sobre o aporte
dos bosques á satisfacción das necesidades
das persoas en materia de medios de vida,
alimentos, saúde, vivenda e enerxía. Tamén
se describen as políticas e medidas que
adoptaron os países para apoiar a obtención
destes beneficios así como os cambios en
materia de políticas que se están a
desenvolver actualmente nos países que
contan con recursos forestais importantes.
A versión dixital está dispoñible na web da FAO.

El estado de los
bosques del
mundo 2014

Edita: Sociedad Española de Ciencias
Forestales (S.E.C.F.)
Editores científicos: Francisco J. Silva
Pando, Iñaki Iriarte Goñi e Álvaro Aragón
Ruano
Ano: 2013

En novembro de 2012 celebrouse en
Vitoria-Gasteiz o VI Encontro de Historia
Forestal, organizado pola Sociedad
Española de Ciencias Forestales. Nesta
reunión presentáronse diferentes
experiencias e iniciativas relacionadas coa
xestión das masas forestais ao longo da
historia e posteriormente publicáronse as
actas de dito encontro. As comunicacións
recollidas na acta agrúpanse en tres
seccións: aproveitamentos forestais antes
do establecemento da administración
forestal, actuacións da administración
forestal a partir de mediados do século XIX
e análise de montes como valores naturais
historicamente singulares.

Actas del VI
Encuentro de

Historia Forestal.
Gestión forestal y
sostenibilidad:
experiencias
históricas

Edita: Xunta de Galicia. Consellería do Medio
Rural e do Mar
Ano: 2014

Esta recente publicación do Centro de Inves-
tigación Forestal de Lourizán está dirixida
principalmente a silvicultores que se dedican
á produción de castaña e a viveiristas de
Galicia. O manual ten como obxectivo orien-
tar a estes colectivos na elección de varieda-
des de castaña, na instalación e coidado dos
soutos, nas técnicas de enxertado e na iden-
tificación de pragas e enfermidades que
afectan o castiñeiro.
Así mesmo, nesta guía faise un percorrido
pola historia da cultura do castiñeiro en Gali-
cia desde os seus inicios no século XII.

Guía de cultivo do
castiñeiro para a

produción de
castaña

Edita: Asociación Nacional de Empresas
Forestales (ASEMFO)
Autores: Raúl García Zarza e Francisco
Manuel Martínez Sanz
Ano: 2013

Este estudo forma parte dunha serie
estatística que abarca dezaseis anos e que foi
publicada en varias edicións, sendo esta a
oitava da mesma. A publicación foi
parcialmente financiada polo Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
A iniciativa de ASEMFO de elaborar un estudo
do investimento e emprego no sector forestal
fíxose co fin de dispor, no ámbito nacional e
autonómico, dun anuario de investimento
como instrumento de información, estatística
forestal e divulgación. Esta publicación tamén
inclúe información relativa á prevención e
extinción de incendios forestais.
A versión dixital está dispoñible na web de
ASEMFO.

VIII Estudio de
inversión y empleo

en el sector
forestal. Años
2011 y 2012
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Fondos europeos para o rural galego. 
Programa de Desenvolvemento Rural 2014-2020

O pasado 22 de xullo a Xunta de Galicia presentou á Unión Europea o avance do Programa de Desenvolvemento Rural (PDR)
2014-2020 no que se recolle o reparto de 889.800.000 € de fondos FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural)
que están destinados a ser investidos no rural galego nos vindeiros sete anos.

O PDR artella a política de desenvolvemento rural cofinanciada cos fondos europeos FEADER segundo períodos de programación.
En 2014 comeza un novo período de sete anos (ata 2020) no que Galicia vai recibir 889.800.000 millóns de euros aos que haberá
que sumarlles un 25% de fondos nacionais que procederán, á súa vez, nun 30% do Goberno español e nun 70% da Xunta de Gali-
cia. Co que para os vindeiros sete anos en Galicia cóntase (en principio) cunha previsión de investimento en desenvolvemento rural
de algo máis de 1.112 millóns de euros.

Estes fondos son os que financian a maioría das ordes de axuda que se publican todos os anos para o monte galego, ademais de
gran parte dos investimentos que a Consellería do Medio Rural fai no mesmo.

No pasado mes de xuño a Consellería de Medio Rural, logo da solicitude do sector forestal, convocou unha reunión para presen-
tar a nova programación do período de desenvolvemento rural 2014-2020. A proposta presentada pola Consellería non foi valorada
positivamente por ningunha das organizacións do sector forestal, polo que se decidiu presentar unhas alegacións conxuntas ao borra-
dor do PDR presentado nesta reunión.

A Consellería do Medio Rural convocou de novo a unha segunda e última xuntanza para o 18 de xullo onde non se dou resposta
ás alegacións do sector forestal e onde se presentou un orzamento do PDR no que se destinaban ao sector forestal (medida 8)
197.010.000 euros. Cifra que se considerou insuficiente polo sector, xa que esta cantidade era incluso menor ca que se contou du-
rante o anterior período de programación (2007-2013), e dentro dela incluíase unha cantidade importante destinada á extinción de in-
cendios. As organizacións do sector tamén manifestaron o seu descordo con que se considerasen os concellos como beneficiarios di-
rectos das axudas en canto non sexan donos de terras, nin que se destinasen parte dos fondos a brigadas de extinción de incendios,
posto que os fondos FEADER non poden ser empregados para este cometido.

Na xuntanza do 18 de xullo non se chegou a acordo, o 22 de xullo abriuse o prazo de información ao público da versión prelimi-
nar do PDR Galicia 2014-2020 e o mesmo día enviouse o mesmo documento á Unión Europea.

As organizacións do sector forestal1 reuníronse de novo para evitar quedarse nos vindeiros sete anos con só o 22% dos fondos FE-
ADER galegos, cando o 68,9% da superficie galega está clasificada como forestal. Deseñouse unha estratexia e acordouse falar co se-
cretario xeral de Montes e Medio Rural antes de poñela en marcha para ofrecer unha última oportunidade á negociación.

O 30 de xullo iniciouse unha rolda de catro xuntanzas coa Secretaría xeral que finalizaron o 26 de agosto cun acordo no que se
destinan ao sector forestal 234.460.000 € (37 millóns máis ca o previsto pola Xunta de Galicia na última xuntanza do comité de so-
cios do PDR). Tamén se acordou o reparto destes fondos segundo partidas orzamentarias e segundo capítulos de gasto, diferencian-
do os fondos destinados á xestión directa pola Consellería do Medio Rural dos que serán empregados en ordes de axudas directas ao
sector por concorrencia competitiva.

O 22 de decembro o sector forestal volveu reunirse cos subdirectores xerais Recursos Forestais e de Prevención e Defensa con-
tra Incendios Forestais para analizar as observacións feitas pola Comisión Europea ao documento que lle remitira a Xunta de Galicia
no mes de xullo.

1 Asociación de Empresas de Servizos Forestais de Galicia (SERFOGA), Asociación de Empresas Forestales (ASEMFO GALICIA), Asociación de Produtores de Madeira
de Galicia (PROMAGAL), Asociación de Viveiros Forestais de Galicia (VIFOGA), Asociación Forestal de Galicia (AFG), Asociación para el Fomento de la Riqueza Fores-
tal de Galicia (AFRIFOGA), Asociación Profesional de Silvicultores de Galicia (SILVANUS), Asociación Sectorial Forestal Galega (ASEFOGA), Confederación de Empre-
sas de la Madera de Galicia (CONFEMADERA GALICIA) e a Organización Galega de Comunidades de Montes (ORGACCMM).
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Asemblea Xeral de COSE 2014
O pasado 31 de outubro de 2014 celebrouse en Madrid a asemblea anual da Confederación de Organizaciones de Silvicultores

de España coa presenza de representantes das asociacións de propietarios forestais de Cataluña, Castilla-León, Valencia, Galicia, Es-
tremadura, Cantabria, Madrid, Navarra, País Vasco e Murcia.

No transcurso da asemblea nomeouse unha nova Xunta Directiva, na que a AFG ocupará unha vicepresidencia, e foi elixido o no-
vo presidente de COSE, cargo que ostentará Francisco Carreño, presidente da Asociación Forestal de Murcia.

Do informe anual das actividades realizadas por COSE pódese destacar:
• As alegacións presentadas ao proxecto de Lei de Montes no que se van incluír as propostas de reforma da fiscalidade presen-

tadas por COSE.
• A presión realizada por COSE ante o Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que conseguiu a dedicación co-

mo mínimo do 15% dos fondos do Programa de Desnvolvemento Rural 2014-2020 ás medidas forestais.
• A intensa actividade de representación desenvolvida por COSE ante diversas instancias do Goberno central, entrevista co Mi-

nistro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Arias Cañete, e coa súa sucesora, Isabel García Tejerina.
• O intenso traballo de contactos con distintos representantes dos grupos parlamentos do Congreso de Deputados e outras ins-

tancias nacionais e autonómicas para trasladar a necesidade de mellorar a fiscalidade forestal, de promover o uso da bioma-
sa forestal con fins enerxéticos e de promocionar o uso da madeira como material ecolóxico a fin de dinamizar o coidado dos
bosques e contribuír á creación de emprego nas áreas rurais.

Reunión coa directora xeral de Conservación da Natureza
Os fondos FEADER destinados pola Xunta de Galicia á conservación da natureza e, máis concretamente, aos espazos incluí-

dos dentro da Rede Natura 2000, son considerados polas organizacións forestais galegas insuficientes. Con tal motivo o 14 de agos-
to de 2014, os representantes da Asociación de Empresas de Servizos Forestais de Galicia (SERFOGA), A Asociación de Viveiros
Forestais de Galicia (VIFOGA), a Asociación Forestal de Galicia (AFG), a Asociación Profesional de Silvicultores de Galicia (SILVA-
NUS) e a Asociación Sectorial Forestal Galega (ASEFOGA), solicitaron unha entrevista coa directora xeral de Conservación da Na-
tureza. A reunión celebrouse o 22 de setembro, cando xa pasara o prazo de información ao público da versión preliminar do PDR
Galicia 2014-2020.

O sector presentoulle as alegacións elaboradas e manifestoulle a súa preocupación por non solicitar máis fondos para o finan-
ciamento de actividades nas áreas forestais incluídas na Rede Natura 2000.

A directora dixo que a ela tamén lle resultaba pouco o orzamento pero había que repartir os fondos entre varios servizos, polo
que lle parecía que contar cun 1% dos fondos FEADER fronte ao 0,6 do PDR anterior, non estaba mal de todo.

Fíxoselle saber tamén que non entendiamos como se estaban sacando axudas para os concellos en Rede Natura cando os con-
cellos non podían ser beneficiarios desas axudas segundo o Regulamento dos fondos FEADER ao non ser beneficiarios directos.
Explicou que segundo a información que eles manexaban si que podían ser beneficiarios.

Ofrecémonos para discutir conxuntamente todas aquelas cuestións relacionadas coa propiedade forestal incluídos os borrado-
res de ordes de axudas.

A directora tamén informou que o proceso de ampliación da Rede Natura vai continuar, está pendente a análise das numero-
sas alegacións recibidas. Tamén dixo que as medidas preventivas ás que están sometidos os espazos incluídos na proposta de am-
pliación segundo establece a Lei de Conservación da Natureza, quedan sen efecto ao ter xa transcorridos 3 anos desde o inicio do
proceso de ampliación.

Con posterioridade á entrevista xurdiu entre os asistentes unha dúbida derivada desta última información e o 24 de setembro
enviouse á directora xeral un correo electrónico solicitando a aclaración da data na que venceu esa obriga e a partir de cando co-
mezara a contar o período de vixencia das medidas preventivas.

Tamén se lle comunicou que nos gustaría saber se os propietarios forestais con terreos dentro da zona proposta para a amplia-
ción da Rede Natura 2000 están obrigados a solicitar autorización do Servizo de Conservación da Natureza para a realización de
traballos de plantación, corta, saca, podas, desmestas, rareos...

Ante a falta de resposta o 22 de decembro as organizacións citadas enviaron a consulta á Conselleira de Medio Ambiente, Te-
rritorio e Infraestruturas, sen que ata o peche desta revista se recibise resposta.
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Nova Xunta Directiva e novo presidente
Os membros de COSE resaltaron a dedicación e resultados do traballo do

presidente saínte, Josu Azpitarte, durante os últimos catro anos. Nunha inter-
vención moi emotiva Josu Azpitarte comunicou á asemblea a súa decisión de
deixar a presidencia de COSE porque ven de aceptar o cargo de coordinador
dunha nova organización intersectorial no País Vasco, BASKEGUR, que agru-
pa propietarios forestais e industriais da madeira e que, polo tanto, ve certas
incompatibilidades deste cargo co de presidente de COSE.

Tras deliberacións, a nova xunta directiva de COSE quedou constituída por:
Presidente: Francisco Carreño (Asociación Forestal de Murcia)
Vicepresidentes: Fernando Otazua (Confederación de Forestalistas do Pa-
ís Vasco), Jesús Castaño (Federación de Asociaciones Forestales de Cas-
tilla y León e Francisco Fernández de Ana (Asociación Forestal de Galicia)
Tesoureiro: Joan Rovira (Consorci Forestal de Cataluña)
Secretaria: Almudena Cremades (Asociación Forestal de Estremadura)
Vogal: Juan Miguel Villaroel (Asociación Forestal de Navarra)
O novo presidente, Francisco Carreño é profesor na Facultade de Econó-

micas da Universidad de Murcia e propietario forestal na serra do NO de Mur-
cia, onde promove de forma moi activa o aproveitamento da biomasa e os
usos non madeireiros do monte.

Temas de futuro que é preciso atender
Na clausura da asemblea o novo presidente solicitou a colaboración dos

restantes membros de COSE para levar a cabo o seu traballo, en especial, a
asistencia técnica que poden prestar os expertos das asociacións de Galicia,
País Vasco e Cataluña.

Os asuntos dos que se ocupará COSE no ano 2015 serán, entre outros:
• Seguimento da nova Lei de Monte.
• Tratamento fiscal e xurídico dos aproveitamentos de produtos non madeireiros.
• Revisión da fiscalidade forestal.
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O proxecto Micotecnosoles
Dentro dos obxectivos de I+D no campo forestal que desde hai varios anos pro-

move a Asociación Forestal de Galicia, a súa empresa filial Selga participa nun con-
sorcio que desenvolve o proxecto Micotecnosoles, Deseño, formulación e
elaboración de tecnosoles para a biorremediación de solos contaminados por hidro-
carburos e metais pesados mediante a aplicación de diferentes especies de fungos.

As empresas participantes -Hifas da Terra S.L., Centro de Valorización Ambien-
tal del Norte S.L., Compañía Galega de Silvilcultores S.L. e Edafotec S.L., acompa-
ñadas polos organismos públicos de investigación Laboratorio de Tecnoloxía Am-
biental, Departamento de Edafoloxía da Universidade de Santiago de Compostela
e Estación Fitopatolóxica do Areeiro- traballarán en rede durante ano e medio pa-
ra desenvolver este proxecto, cuxo obxectivo xenérico é lograr a recuperación de
solos contaminados de maneira que se poida restaurar de forma viable e perma-
nente a vexetación propia do contorno alterado. Para o que contan co apoio económico do programa Conecta-Peme xestionado po-
la Axencia Galega de Innovación da Consellería de Industria da Xunta de Galicia.

Os tecnosoles son solos que conteñen máis dun 20% en peso ou en volume de “artefactos” ou “material antropoxeomórfico”,
que agrupa aos materiais que o home fixo, modificou ou trasladou, e que se atopan nos solos. Na súa meirande parte, os tecnoso-
les son produto do abandono en superficies de residuos urbanos, industriais, agrícolas ou mineiros, así como de ruínas de diferen-
tes infraestruturas que constitúen sistemas de escasa actividade biolóxica e que xeralmente son causa de problemas ambientais.

Os tecnosoles á carta e á imaxe de solos naturais “son solos deseñados, formulados e elaborados” a medida “das necesidades
ambientais ou produtivas, seguindo os modelos de solos naturais tanto nos seus compoñentes, como nas súas propiedades, pro-
cesos e dinámica evolutiva, o que os leva a converxer cos solos naturais do contexto edafoclimático no que se introduzan.

A combinación de tecnosoles con organismos vivos axeitados é unha nova oportunidade de mellorar a súa eficiencia e a con-
secución dos obxectivos de mellora ambiental e produtiva polo incremento das posibilidades reactivas. Isto é especialmente útil
cando se consideran os beneficios que poden conseguirse en procesos como a destrución de contaminantes orgánicos mediante
a combinación de procesos de retención (a través de procesos de absorción superficial), de subministro de auga, nutrientes e pa-
rámetros físico-químicos. Isto pode conseguirse a través do deseño do tecnosol ou tecnosoles que subministren aos organismos as
condicións óptimas para o seu desenvolvemento e a satisfacción sostible das súas necesidades autoecolóxicas.

Obxectivos do proxecto
O proxecto Micotecnosoles pretende a creación de novos tecnosoles capaces de reter e degradar hidrocarburos mediante o

emprego de diferentes especies de fungos e reter metais pesados, reducindo a súa mobilidade e biodispoñibilidade.
A microremediación é o proceso mediante o que certos fungos degradan ou transforman diversos contaminantes noutros me-

nos tóxicos. O proxecto avaliará o interese de empregar as capacidades complementarias de degradación de fungos lignolíticos en
distintas combinacións e en presenza de metais preciosos.

Estes novos tecnosoles, orientados á micorremediación de hidrocarburos e metais pesados denominaranse así “Micotecnoso-
les”. Monitorizarase a degradación de solos contaminados con hidrocarburos de relevancia e a capacidade do micosolo para com-
probar o crecemento de determinadas especies de plantas.

Ensaios con micotecnosoles
Na última fase do proxecto realizarase una restauración ambiental en solos contaminados. Para isto estudaranse en Galicia áre-

as degradadas en tres tipos de contorno:
• Áreas contaminadas por hidrocarburos.
• Zonas mineiras con contaminación sulfurosa e metais pesados.
• Vertedoiros resultantes de obras viarias.
De entre elas seleccionaranse dúas áreas representativas nas que se establecerán parcelas de experimentación a escala ope-

rativa. Nestes solos procederase á restauración mediante a utilización de micotecnosoles, e tras a recuperación dos mesmos, á in-
trodución de plantas arbóreas micorrizadas, previamente cultivadas en presenza dos micotecnosoles en viveiro. No cultivo destas
plantas ensaiaranse substratos do tipo micotecnosol deseñados. As plantas serán micorrizadas con diferentes fungos micorrícicos,
estudando deste modo a viabilidade da planta e das micorrizas en contedor e posteriormente nas áreas onde serán realizados os
ensaios de restauración ambiental.

Vertedoiro das obras do tunel do Espiño do AVE
Zamora-Ourense. No círculo zona de ensaio.



xaneiro 2015 o monte 43

Noticias breves

Industria suaviza a reforma enerxética para o sector papeleiro
O Ministerio de Industria suavizou o impacto da reforma enerxética para o sector papeleiro ao terse minorada a carga imposi-

tiva. A medida supoñerá paliar nun 10% o golpe regulatorio recibido, segundo os cálculo de ASPAPEL. A normativa europea sobre
imposición eléctrica recolle a posibilidade de aplicar este tipo de exencións totais ou parciais para manter a competitividade da in-
dustria europea no contexto internacional. O custo da enerxía no sector (incluíndo tanto a electricidade como o resto dos custos
enerxéticos) supera o 15% dos custos totais e é o ser ou non ser da industria papeleira, que exporta máis da metade da súa pro-
dución (49% do papel e 62% da celulosa) a mercados altamente competitivos.

ASPAPEL valorou positivamente a modificación do imposto especial sobre electricidade que se publicou no BOE. Esta modifi-
cación, que entrará en vigor o 1 de xaneiro de 2015, permitirá a case toda a industria papeleira española obter unha exención do
85% no pago deste imposto que grava a compra de electricidade. Fonte:. www.eleconomista.es (28 de novembro de 2014). 

Madeira estrutural de castiñeiro normalizada
No ano 2009 o Centro Tecnolóxico Forestal e da Madeira de Asturias (CETEMAS) iniciou un proxecto de caracterización da madei-

ra serrada de castiñeiro en colaboración co CIS-Madeira (Galicia) e Incafust (Cataluña). Este proxecto permitiu obter as propiedades me-
cánicas do castiñeiro e establecer un sistema de clasificación visual específico ata agora inexistente. Este sistema de clasificación per-
mite, ao igual que ocorre con outras especies, seleccionar as mellores pezas de madeira serrada en virtude das súas características (nós,
desviacións de fibra, deformacións, etc.) cuns criterios obxectivos, e asegurar a calidade estrutural das pezas seleccionadas.

Os resultados deste proxecto incorporáronse na norma española UNE 56546 “Clasificación visual da madeira serrada para uso
estrutural. Madeira de frondosas”. En paralelo iniciáronse os trámites para a súa inclusión na norma europea UNE-EN 1912 que
recolle as especies de madeira dos distintos países europeos. Desta maneira amplíanse as especies españolas que se poden em-
pregar como madeira serrada estrutural.

A madeira de castiñeiro empregouse de sempre en estruturas de madeira, pero a normativa europea e o Código Técnico da
Edificación  impedían, na práctica, o seu emprego ao non dispor das súas propiedades mecánicas e clasificación de acordo coas
esixencias da normativa europea. Este problema técnico-normativo-lexislativo solucionouse cos datos deste proxecto de investiga-
ción. Asemade, esta normalización permite a implantación do marcado CE para madeira serrada española de castiñeiro para o seu
uso estrutural. A posibilidade da súa comercialización valoriza a madeira de castiñeiro nacional. Fonte: Infomadera digital.
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Axudas a equipamentos de biomasa (caldeiras e instalacións)
Resultados axudas 2014

En maio de 2014 a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural abriu unha liña de axudas para proxectos de equipamentos
térmicos de biomasa, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do Programa de
Desenvolvemento Rural de Galicia 2007-2013.

Os resultados desta convocatoria son os que seguen:
Caldeiras de biomasa forestal instaladas= 600

• 400 caldeiras en vivendas no medio rural
• 120 caldeiras en pequenas e medianas empresas
• 80 caldeiras en institucións públicas (hospitais, concellos, colexios)

Potencia total instalada= 30.000 kW
Investimento total executado= 10,4 millóns de euros
Entre outras instalacións, son de destacar o proxecto para rede de calor nos edificios públicos do complexo de San Caetano en

Santiago de Compostela, que está en fase de proxecto, e a instalación de caldeiras de biomasa forestal en sete hospitais galegos.

Axudas 2015
Para o presente ano, espérase que no mes de febreiro de 2015 poida saír publicada unha nova orde de axudas por importe de

9,3 millóns de euros. Os beneficiarios destas axudas está previsto que sexan persoas físicas, pequenas e medianas empresas e
institucións e administracións públicas.

Con elas prevese o financiamento de 1.300 instalacións de caldeiras de biomasa forestal que se prevé demanden unhas
275.000 toneladas de biomasa forestal ao ano. Nesta nova convocatoria está previsto darlle prioridade as instalacións de redes
de calor.

A AFG solicitou a intervención da Conselleira de Medio
Ambiente para evitar a destrución das fragas de Casas Vellas
(Lalín) por unha liña de alta tensión

A Asociación Forestal de Galicia dirixiuse á Conselleira de Medio Ambiente, Territorio e In-
fraestruturas solicitándolle a súa intervención para evitar a liña de alta tensión do Irixo a Lalín pro-
movida por Gas Natural-Unión Fenosa dane as fragas de Casas Vellas (Lalín) habendo posibilida-
des de evitar estes danos cambiando o trazado da liña ou procedendo ao seu enterramento.

A AFG solicitou que esta actuación e outras semellantes sexan rexeitadas e evitadas pola Con-
sellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas e que non se utilice a declaración de uti-
lidade pública en detrimento do patrimonio natural, sobre todo cando se poden compatibilizar as
dúas cousas.

Resultaría dificilmente comprensible que a consellería encargada de velar pola preservación
e conservación da natureza permitise accións coma esta ao mesmo tempo que establece medi-
das moi restritivas para os propietarios forestais no desenvolvemento da súa actividade como
silvicultores.

A AFG trasladoulle á conselleira que o deber da conservación da natureza é un deber que de-
be asumir a sociedade en conxunto e que as administracións competentes deben velar porque así sexa e porque todos e cada un
dos actores sociais e económicos a respecten e conserven, tomando os acordos necesarios para que así sexa.

A conselleira contestou informando que trasladaba o escrito aos departamentos competentes da Consellería e informou que es-
ta vela porque as actuacións no territorio se desenvolvan co menor impacto posible sobre os importantes valores do medio, con es-
pecial énfase no patrimonio natural e a biodiversidade.
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O Consello de Ministros aprobou a reforma
da Lei de Montes 

O venres 9 de xaneiro o Consello de Ministros aprobou a nova Lei de Montes. O Goberno actualiza e mellora a lei, pero debe-
ría incluír medidas máis eficaces para apoiar a xestión forestal, única ferramenta para o coidado e mellora dos nosos montes.

O artigo 1 da Lei de Montes indica que o seu obxecto é “garantir a conservación e protección dos montes españois, promoven-
do a súa restauración, mellora, sostibilidade e aproveitamento racional”.

Entre os principios que inspiran esta lei figuran: a xestión sostible dos montes, o fomento das producións forestais e os seus
sectores económicos asociados, a creación de emprego e o desenvolvemento do medio rural.

Para levar a cabo estas actividades é preciso xestionar os montes, e para que se realice esta xestión é necesario que sexan ren-
dibles ou existan fondos especiais para isto.

Actualmente a falta de xestión dos montes é a causa das súas principais ameazas, como son os incendios e as pragas e en-
fermidades. Ademais, impide a xeración de emprego e riqueza no medio rural.

Non obstante, desde a perspectiva dos silvicultores, observamos nesta modificación da lei que, se ben mellora tecnicamente
algúns aspectos como a recuperación do Consello Forestal, o apoio á certificación forestal, os modelos técnicos de xestión para axi-
lizar e simplificar os procedementos actualmente vixentes, algunhas modificacións quédanse en mera declaración de intención po-
la súa indeterminación, como a consideración dos montes como infraestrutura verde, a loita contra a corta ilegal e a comercializa-
ción ilegal da madeira e a creación de sociedades forestais para promover a agrupación dos montes a efectos de xestión, deixan-
do moitos aspectos sen especificar.

Sen embargo, séguese sen afrontar de cheo a raíz do problema dos montes ao non utilizar mellor ferramentas e medidas que
verdadeiramente poden favorecer a xestión, como unha fiscalidade adaptada á actividade forestal.

Os incentivos fiscais poden ser unhas das medidas máis eficaces para fomentar a xestión forestal sostible. Máxime cando es-
casean recursos públicos para outro tipo de incentivos como subvencións ou fondos para o patrimonio natural.

Ademais, a reinstauración e dotación do Fondo para o Patrimonio Natural, o apoio explícito ao asociacionismo forestal e un fo-
mento claro do uso enerxético da biomasa forestal con obxectivos concretos e prazos, axudarían a paliar a falta de xestión.

Outras consideracións son a defensa da planificación forestal respecto á urbanística, a discriminación de axudas por existen-
cia de arborado en terreos con actividade gandeira, a reserva nos aproveitamentos non madeirables para que se poidan valorizar
e mellorar os recursos non madeirables e a incorporación do estatuto da Propiedade Forestal, que non obtiveron resposta nesta
modificación de Lei.

No que respecta aos montes de socios, se ben se dou un enorme paso de cara ao seu recoñecemento, deixouse pasar a oca-
sión de conseguir una regulación máis concreta que facilite a súa xestión.

Se con este proxecto de Lei se pretende mellorar a xestión para contribuír á conservación da biodiversidade, a prevención dos
incendios forestais, a loita contra o cambio climático e o aproveitamento económico dos montes, non se pode esquecer o papel
fundamental dos silvicultores, indispensables protagonistas da xestión, e asegurar todas as medidas necesarias para fomentar ao
máximo o seu labor.
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Axudas a caldeiras de biomasa
O 15 de maio publicouse a resolución do 8 de maio de
2014 pola que se aproban as bases reguladoras das
subvencións aos proxectos dinamizadores das áreas
rurais de Galicia para proxectos de equipamentos tér-
micos de biomasa, cofinanciadas co Fondo Europeo
Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no
marco do Programa de desenvolvemento rural de Gali-
cia 2007-2013, e se anuncia a convocatoria para o
ano 2014. O 13 de xuño publicouse unha corrección
de erros a esta resolución.
O 31 de outubro publicouse unha corrección de erros
a esta resolución.

Modelos silvícolas
O 5 de xuño publicouse a orde do 19 de maio de 2014
pola que se establecen os modelos silvícolas ou de
xestión forestal orientativos e referentes de boas prác-
ticas forestais para os distritos forestais de Galicia.

Corrección erros decreto aproveitamentos forestais
O 7 de agosto publicouse unha corrección de erros ao
decreto 50/2014, do 10 de abril, 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 Gali-
cia e o contido, organización e funcionamento do
Rexistro de Empresas do Sector Forestal.

Axudas primeira forestación de terras non agrícolas
O 11 de agosto publicouse a orde do 21 de xullo de
2014 pola que se establecen as bases reguladoras das
axudas, en concorrencia competitiva, para o fomento
da primeira forestación de terras non agrícolas, cofi-
nanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolve-
mento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia
2007-2013, e se convocan para o ano 2014.

Axudas para árbores senlleiras
O 26 de setembro publicouse a orde do 23 de setem-
bro de 2014 pola que se establecen as bases regula-
doras para a concesión de axudas para a conserva-
ción, protección e mellora das árbores e formacións
senlleiras de Galicia, e se convocan para o ano 2014.

Axudas para traballos silvícolas
O 2 de outubro publicouse a orde do 26 de setembro
de 2014 pola que establecen as bases reguladoras
das axudas para o fomento da silvicultura en bosques
no medio rural, en concorrencia competitiva, cofinan-

ciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemen-
to Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2007-
2013 e se convocan para o ano 2014.

Autorización cortas especies sensibles ao nematodo
O 23 de outubro publicouse a resolución do 16 de
outubro de 2014, da Secretaría Xeral de Medio Rural
e Montes, de establecemento da data de inicio das
autorizacións de cortas de especies sensibles ao
nematodo do piñeiro (Bursaphelenchus xylophilus) na
zona demarcada das Neves.

Execución medidas para a erradicación do nematodo
O 7 de xaneiro de 2015 publicouse a resolución do 19
de decembro de 2014, da Dirección Xeral de Produ-
ción Agropecuaria, pola que se dá publicidade ao ini-
cio da execución de medidas fitosanitarias para a erra-
dicación do organismo de corentena Bursaphelen-
chus xylophilus (Stenier et Buhrer) Nickle et al.
(nematodo do piñeiro) na zona demarcada das Neves
e na franxa tampón de 20 quilómetros coa fronteira
con Portugal.

Axudas para SOFOR
O 14 de xaneiro de 2015 publicouse a orde do 30 de
decembro de 2014 pola que se convocan as axudas
para constituír e iniciar a actividade de sociedades de
fomento forestal (Sofor) para o ano 2015 e se modifi-
can as bases reguladoras aprobadas pola Orde do 2
de xullo de 2013.

Axudas para transformación e comercialización de pro-
dutos agrarios e forestais
O 15 de xaneiro publicouse a orde do 30 de decem-
bro de 2014 pola que se establecen as bases regula-
doras e a convocatoria das axudas para os investimen-
tos en transformación e comercialización de produtos
agrarios e forestais cofinanciadas polo Fondo Europeo
Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) para o
exercicio orzamentario de 2015.

Axudas para prevención de incendios en MVMC
O 20 de xaneiro publicouse a orde do 30 de decem-
bro de 2014 pola que se establecen as bases regula-
doras para a concesión de subvencións para a preven-
ción e defensa contra os incendios forestais en mon-
tes veciñais en man común cofinanciadas co Fondo
Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader)
no marco do PDR de Galicia 2007-2013 e se convo-
can para o ano 2015.
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Plan sectorial de turismo de natureza e biodiversidade
O 18 de xuño publicouse o Real Decreto 416/2014, de
6 de xuño, polo que se aproba o Plan sectorial de
turismo de natureza e biodiversidade 2014-2020.

Contrato-tipo compravenda cogomelos silvestres
O 4 de outubro publicouse a Orden AAA/1805/2014,
do 11 de setembro, pola que se homologa o contrato-

tipo de compravenda de cogomelos silvestres para a
súa comercialización en fresco, que rexerá durante a
campaña 2014/2015.

Lei de parques nacionais
O 4 de decembro publicouse a Lei 30/2014, de 3 de
decembro, de Parques Nacionais.
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Ordenanza corta de madeira no concello de Santiso
O 16 de xuño publicouse no BOP da Coruña a ordenan-
za reguladora das operacións forestais de corta, depósi-
to e transporte de madeira no concello de Santiso.

Ordenanza protección camiños e vías públicas de
Cerceda
O 26 de xuño publicouse no BOP da Coruña a orde-
nanza municipal reguladora da protección dos cami-
ños e vías públicas municipais en relación coas opera-
cións forestais e similares no concello de Cerceda.

Ordenanza uso dominio público local de Xermade
O 1 de xullo publicouse no BOP de Lugo a ordenanza
reguladora do uso común especial do dominio público
local polas actividades extractivas de madeira nos
montes e espazos forestais do concello de Xermade.

Ordenanza protección de camiños e vías públicas de
Carballo
O 5 de agosto publicouse no BOP da Coruña a ordenan-
za municipal reguladora da protección dos camiños e
vías públicas municipais en relación coas operacións
forestais e similares no termo municipal de Carballo.

Ordenanza protección e defensa vías municipais do
Páramo
O 7 de agosto publicouse no BOP de Lugo a ordenan-
za municipal reguladora de protección e defensa das
vías municipais en relación coa saca da madeira en O
Páramo.

Ordenanza condicións de seguridade e salubridade
dos usos forestais de Guitiriz
O 12 de agosto publicouse no BOP de Lugo a orde-
nanza municipal reguladora das condicións de seguri-

dade e salubridade dos usos forestais do solo e dos
procesos extractivos de madeira de Guitiriz.

Ordenanza actividades extractivas de madeira de
Fonsagrada
O 29 de agosto publicouse no BOP de Lugo a orde-
nanza reguladora das actividades extractivas de
madeira no concello da Fonsagrada.

Ordenanza regulada das plantacións e cortas de
árbores de Negreira
O 16 de setembro publicouse no BOP da Coruña a
ordenanza reguladora das plantacións e cortas de
árbores en Negreira.

Ordenanza reguladora de actividades forestais de
Culleredo
O 2 de outubro publicouse no BOP da Coruña a orde-
nanza municipal reguladora da limpeza de terreos,
distancias das plantacións e xestión da biomasa do
concello de Culleredo.

Ordenanza reguladora de protección de camiños e vías
públicas municipais de Tordoia
O 2 de outubro publicouse no BOP da Coruña a orde-
nanza para a protección de camiños e vías públicas
municipais en relación coas operacións de saca de
madeira.

Ordenanza reguladora das actividades extractivas de
madeira en Cospeito
O 22 de decembro publicouse no BOP de Lugo a
ordenanza reguladora do uso común especial do
dominio público local polas actividades extractivas de
madeira nos montes e espazos forestais do concello
de Cospeito.
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Participación da AFG 
en actos de interese forestal

• Reunión con representantes do Seprona para colaboración
en prevención de incendios forestais na sede da AFG en
Santiago. Asistiu Francisco Dans (4 de xuño).

• Viaxe técnica ao Courel, Sober e Taboada (Lugo), acompa-
ñou o grupo Cristina Verde (7 e 8 de xuño).

• Relatorio “El bosque de Pinus pinaster y su transformación
para la construcción y con fines energéticos como bioma-
sa” na Feira da Construción 2014 en Vigo. Impartiu o re-
latorio Julio Ruiz (8 de xuño de 2014).

• Curso de silvicultura de frondosas para a produción de ma-
deira de alto valor en Melide. Impartiu o curso Braulio
Molina e Francisco Dans (13 e 14 de xuño).

• Inauguración do auditorio da parroquia de Torroso (Vigo).
Asistiu Francisco Fernández de Ana (14 de xuño de
2014).

• Conferencia “A potencialidade do sector forestal galego.
Presente e futuro” no Ateneo de Santiago de Composte-
la. Impartiu a conferencia: Francisco Fernández de Ana
(16 de xuño).

• Xornada técnico-divulgativa sobre a biomasa forestal con
fins térmicos na sede do Instituto Enerxético de Galicia
en Santiago de Compostela. Participaron Francisco
Dans e Braulio Molina (20 de xuño de 2014).

• Feira Galiforest. Relatorio “O certificado FSC de Selga. A
homologación de provedores nun grupo mixto” en Ser-
gude (Boqueixón). Impartiu o relatorio Daniel Rodríguez
(26 de xuño).

• Reunión do comité de socios da programación PDR Galicia
2014-2020 en Santiago. Asistiu Cristina Verde (2 de xu-
llo e 18 de xullo).

• Reunión técnica proxecto Silvaplus en Valença do Minho.
Asistiu Francisco Dans (2 de xullo).

• Reunión con representantes do Seprona de Galicia para
colaboración en prevención de incendios forestais en
Santiago. Asistiron Juan Ramón Gallástegui, Carlos Her-
mida, Julio Ruiz, Cristina Verde e Francisco Dans (7 de
xullo).

• Reunión das organizacións do sector forestal sobre o PDR
Galicia 2014-2020 en Santiago. Asistiu Cristina Verde (8
e 22 de xullo, 12 de setembro e 10 de outubro).

• Presentación da estratexia integral de impulso da biomasa
forestal en Galicia en Santiago. Asistiron Francisco Fer-
nández de Ana e Francisco Dans (21 de xullo).

• Reunión das organizacións do sector forestal co secretario
xeral de Medio Rural e Montes sobre o PDR Galicia 2014-
2020 en Santiago. Asistiu Cristina Verde (30 de xullo, 7,
14 e 26 de agosto).

• Reunión con representante de empresa de Gales sobre bo-
nos de CO

2
en Santiago. Asistiron Francisco Dans e Celi-

na Veiga (5 de setembro).

• Reunión das organizacións do sector forestal coa directora
xeral de Conservación da Natureza en Santiago. Asistiu
Cristina Verde (22 de setembro).

• Seminario taller sobre certificación forestal, cadea de cus-
todia e rastrexabilidade de plantacións forestais en Abadín
dentro das actividades do proxecto Redfor. Impartiu o se-
minario Daniel Rodríguez (25 e 26 de setembro).

• Viaxe técnica a Ponte Caldelas e Lourizán (Pontevedra).
Acompañou o grupo Celina Veiga e Francisco Dans (4 de
outubro).

• Reunión con representantes de ENCE no Pino. Asistiu
Braulio Molina (9 de outubro).

• Xornada REDFOR. Presentación de resultados e expe-
riencias piloto en Madrid. Presentaron relatorio Francis-
co Dans e Jorge Bouzas (30 de outubro).

• Asemblea xeral de COSE en Madrid. Asistiu Francisco
Dans (31 de outubro).

• Reunión da Xunta de Goberno AFG en Santiago (31 de
outubro).

• Reunión da Mesa da Madeira de Galicia en Santiago.
Asistiu Francisco Dans (17 de novembro).

• Ciclo de conferencias Luis Asorey: Rede Natura 2000 en
Galicia en Lugo. Presentou relatorio José Luis Corral e
moderou a mesa redonda Antonio Rigueiro (19 de no-
vembro).

• Reunión do Consello Forestal de Galicia en Santiago.
Asistiu Francisco Dans (21 de novembro).

• Foro sobre o sector forestal en Galicia de El Correo Galle-
go en Santiago. Presentaron relatorios Antonio Rigueiro e
Francisco Dans (25 de novembro).

• Reunión de organizacións do sector forestal coa consellei-
ra do Medio Rural e do Mar para presentación de deman-
das do sector en Santiago. Asistiu Francisco Dans (26 de
novembro).

• Xornada técnica “A biomasa forestal como recurso ener-
xético: unha oportunidade para o emprendemento e a me-
llora da paisaxe rural” en Oleiros. Presentou relatorio
Francisco Dans (27 de novembro).

• Reunión con técnicos da Consellería do Medio Rural e do
Mar sobre aplicación informática dos instrumentos de or-
denación en Santiago. Asistiu Beatriz Fernández (5 de
decembro).

• Programa de Correo TV sobre montes e incendios forestais
en Santiago. Participou Francisco Dans (17 de decembro).

• Reunión cos subdirectores xerais Recursos Forestais e de
Prevención e Defensa contra Incendios Forestais sobre
observacións ao PDR 2014-2020 Galicia en Santiago.
Asistiu Cristina Verde (22 de decembro).

• I Foro da biomasa de Galicia en Ourense. Asistiu Francis-
co Dans (13 de xaneiro).
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Xosé Covelo Míguez
Xerente da unidade de comercialización de madeira de Selga

PRODUCIR MADEIRA SUPÓN MOITOS
ANOS DE COIDADOS E GASTOS. Resulta polo
tanto imprescindible que o propietario coñeza a
cantidade, a calidade e o valor da madeira que vai
vender e decidir sobre o método de venda.

A comercialización pode realizarse a resultas (por
tonelada ou metro cúbico) ou a risco e ventura. De
decantarse pola venda a resultas non é estritamente
necesario coñecer a priori a madeira existente, iso si,
hai que ter un control dos camións que saen do
monte. Pola contra, a venda a risco e ventura, que
ven sendo o sistema máis habitual, requiriría coñecer
detalladamente e previamente o produto que se vai
comercializar e unha estimación fiable da madeira.

Procedementos de estimación de madeira. Antes
de vender un lote de madeira é necesario saber o
que se ten para poder negociar adecuadamente
baseándose en datos reais. Para realizar este labor
é necesario contar cunha estimación do volume da
madeira en pé, que se podería realizar coas
seguintes metodoloxías:

“De visu”: consiste en valorar a simple vista a
cantidade de madeira e baséase na experiencia do
observador. Este tipo de estimación é susceptible
de erros segundo a capacidade da persoa que fai a
estimación. Tecnicamente non é recomendable
para procesos de comercialización.

Medición con instrumentos forestais: consiste
na medición do diámetro das árbores por medio
dunha forcípula e da altura por medio dun hip-
sómetro para determinar o volume da madeira. A
toma de datos pódese facer pé a pé ou por mostraxe.
É o procedemento máis fiable para saber a canti-
dade e calidade de madeira que hai nunha parcela.

Unha vez tomados os datos no monte, faise a
súa análise e calcúlase o volume de madeira e as
súas calidades, e, a partir de aquí, baseándose nos
prezos do mercado, asígnaselle o prezo ao lote de
madeira a vender, xa sexa en pé ou en cargadoiro.

Obviamente valorar un lote de madeira ten un
custo que en numerosas ocasións serve de escusa
para non realizala, deixando pois esa estimación
totalmente nas mans dos compradores. A decisión
é do propietario: poñerá el o prezo de partida do
seu produto ou deixará que os compradores o mar-
quen por el.

O prezo da madeira. Unha vez que o propietario
coñece o volume e o prezo da madeira que quere
vender, pódese proceder á venda por varios sis-
temas, pero antes hai que ter en conta que o prezo
da madeira pode calcularse ou ofrecerse de tres
maneiras diferentes:

• Prezo en pé
• Prezo en cargadoiro
• Prezo en fábrica
O prezo en cargadoiro é o resultado de sumar-

lle ao prezo da madeira en pé os custos da corta e

Vender madeira



saca (custos de aproveitamento) que van depender
da densidade de pistas, distancia a cargadoiro, pen-
dente, pedregosidade, marco de plantación, densi-
dade da masa, prezo do combustible e prezo da
man de obra.

O prezo da madeira en fábrica é o resultado de
sumarlle ao prezo en cargadoiro os custos do trans-
porte, que dependerán da distancia da parcela á
fábrica, do prezo do combustible e do peso e do
volume da madeira.

Tamén hai que ter claro se a oferta recibida,
sobre todo nas vendas a resultas e en especies
como o eucalipto, é con casca ou sen casca, se o
prezo presupón que o monte conta con certifi-
cación forestal ou non e mesmo se ese prezo ten os
impostos engadidos ou non.

Hai, polo tanto, que asegurarse ben do tipo de
prezo que se manexa na negociación da venda.

Antes de proceder á corta, cómpre asinar co
comprador un contrato onde se estipulen as condi-
cións do aproveitamento.

O contrato de compravenda. Cando se vende
madeira cómpre asinar un contrato co comprador
para asegurar que o aproveitamento se faga de
acordo cos criterios que o propietario estableza. Un
contrato deste tipo deberá incluír como mínimo os
seguintes puntos:

• Manifesto de acordo.
• Obxecto e forma de venda.
• Prezo da madeira.
• Forma de pago.
• Indicación de se se trata de madeira con cer-

tificación forestal.
• Prazo de execución dos aproveitamentos.

• Responsabilidades e danos en infraestru-
turas.

• Áreas de almacenamento de madeira no
monte.

• Tratamento da biomasa e restos de corta.
• Notificacións e permisos de corta.
• Seguridade e hixiene no traballo.
• Compromiso de cumprimento do Código de

Boas Prácticas.
• Recoñecemento final.
• Sinatura do propietario e do comprador.

O permiso ou comunicación de corta. Unha vez
que se procede á venda da madeira, hai que solici-
tar os oportunos permisos para realizar a corta. O
permiso hai que solicitalo á Consellería do Medio
Rural en xeral e ás administracións competentes no
caso de que a zona de corta estea afectada pola nor-
mativa de estradas nacionais, comarcais, rexionais
ou locais, ríos ou rías e costas.

Segundo o Decreto 80/2014, do 10 de abril de
2014 polo que se regulan os aproveitamentos
madeireiros e leñosos, a propiedade ten a obriga de
solicitar os permisos que se indican na seguinte
páxina á Consellería de Medio Rural.

Se nos prazos indicados, non se recibe ningun-
ha contestación da Consellería, enténdese que a
autorización de corta foi aceptada (concesión por
silencio administrativo). Esta autorización ten unha
validez dun ano, podéndose solicitar posterior-
mente unha prórroga.

A solicitude de permiso de corta á Consellería
competente en materia forestal, non exime de ter
que solicitar outros permisos de corta a outros
organismos que así o teñan establecido, como por
exemplo:

• Confederación Hidrográfica en zona de
policía (100 m) e de servidume (5 m) de
canles de auga.

• Augas de Galicia en zona de servidume (5
m) de canles de auga.

• Departamento de Patrimonio da Consellería
de Cultura, Educación e Ordenación Univer-
sitaria en afeccións de xacementos e patrimo-
nio cultural.

• Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Infraestruturas en espazos protexidos.

• Deputación Provincial para a afección de
estradas provinciais.

• Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Infraestruturas para a afección de estradas
autonómicas.

• Concellos con normativa propia ao respecto.
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D. _________________________, con D.N.I. ____________ e domicilio

en _________________, RECIBÍN de Madeiras___________________ a

cantidade de __________ € en concepto de pago pola venda de madei-

ra de __________________1 na parcela _______________________ de

acordo coa seguinte liquidación:

Valor da madeira ..............................................................*********** €

I.V.E. (12%) sobre ********** €........................................+ ******** €

Subtotal............................................................................*********** €

Retención do I.R.P.F. (2% sobre subtotal) ...........................- ******** €

TOTAL RECIBO (cantidade a pagar polo madeireiro) ........*********** €

____________, a _______ de ___________________ de 20__

1 Indicar a especie de árbores que se cortou. Dependendo da especie, os
coeficientes a empregar na declaración da renda para estimar o
rendemento (beneficio) varía.

Modelo de recibo de venda de madeira.
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Fiscalidade dos aproveitamentos. Desde a modi-
ficación da Lei do Imposto da Renda sobre as Per-
soas Físicas (IRPF) (BOE nº 35 de 10 de febreiro
de 2000) os propietarios forestais poden incluírse
no Réxime de Estimación Obxectiva, popular-
mente coñecido por “módulos”. Isto fai que a fis-
calidade da actividade forestal para os propietarios
que poden estar neste réxime sexa moi beneficiosa.
Tanto é así que, o IVE que se recibe como com-
pensación por todas as cotas de IVE soportadas
que se tiveron durante o desenvolvemento dos tra-
ballos na parcela, adoita ser superior ao que se ten
que pagar no IRPF.

Non ocorre o mesmo cos propietarios que
teñen algunha actividade en Estimación Directa xa
que non poden estar no Réxime de Estimación
Obxectiva na actividade forestal e, polo tanto,
terán que aplicar a normativa contable que non é
nada beneficiosa neste caso. Ademais, estes últi-
mos propietarios terían que estar no Réxime Xeral
no IVE e polo tanto non terían dereito á compen-
sación do 12% que se ten no Réxime Especial da
Agricultura, Gandería e Pesca.

No aspecto práctico, cando se procede a unha
venda de madeira o propietario deberá darse de

alta na Axencia Tributaria como empresario fores-
tal. Para o que deberá cubrir o modelo de solici-
tude 036. Unha vez que finalice as transaccións,
darase de baixa empregando o mesmo modelo.
Todo propietario que realiza unha venda de
madeira ten a consideración de empresario polo
que ten a obriga de presentar declaración de IRPF

Obriga de Permisos para a venda de madeira
Prazo para a concesión por
parte da administración

Observacións

Comunicación

Aproveitamentos que se destinen a uso doméstico
sen aproveitamento comercial:
- Persoa propietaria: ata 10 m3/anuais 
- CMVMC: Ata 150 m3/anuais naquelas con super-
ficie inferior a 250 ha.
- CMVMC: Ata 300 m3/anuais naquelas con super-
ficie superior a 250 ha.
Aproveitamentos en zonas afectadas por expropia-
ción.
Cortas de obrigada execución (distancias da Lei de
incendios, adaptación ás distancias mínimas de
repoboacións, distancias liñas eléctricas…)
Aproveitamentos en masas afectadas por unha
praga ou enfermidade forestal declaradas.

1 día

No caso das CMVMC os aprovei-
tamentos para usos domésticos
deben estar recoñecidos e apro-
bados pola asemblea da comuni-
dade (non é necesario acompa-
ñar acta ou certificación da apro-
bación).

Notificación
Montes que conten cun instrumento de xestión
aprobado pola administración forestal e o aprovei-
tamento se axuste ao disposto nel.

7 días

Autorización 

Montes de xestión privada que non conten cun
instrumento de xestión aprobado pola administra-
ción forestal ou, dispoñendo del, o aproveitamento
non se axuste ás súas disposicións.

15 días 
45 días nas masas forestais
de especies incluídas no
anexo I ou que formen
parte de espazos suxeitos a
algún réxime de protección.

No caso das CMVMC deberá pre-
sentarse o acordo previo da
asemblea xeral da comunidade
propietaria, ben por medio da
copia da acta ou mediante certifi-
cación do secretario/a.

Autorización con
necesidade de
acompañar plan
facultativo de corta

Montes que non contan con instrumentos de xes-
tión aprobados pola administración forestal nos
que se realicen cortas superiores a 1 ha de espe-
cies do anexo I da Lei de montes de Galicia (fron-
dosas autóctonas, piñeiro silvestre e teixo) ou de
máis de 15 ha para as outras masas.

15 días 
45 días nas masas forestais
de especies incluídas no
anexo I ou que formen
parte de espazos suxeitos a
algún réxime de protección.

No caso das CMVMC deberá pre-
sentarse o acordo previo da
asemblea xeral da comunidade
propietaria, ben por medio da
copia da acta ou mediante certifi-
cación do secretario/a.

A AFG realiza medicións e valoracións de madeira en pé para os
seus socios.
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nos anos que faga vendas de madeira, con inde-
pendencia da cantidade vendida.

O propietario acollido ao Réxime Especial do
IVE da Agricultura traslada as obrigas formais ao
comprador que é o que ten que facer o recibo cor-

respondente da venda da madeira de acordo co
modelo da páxina 50, asinándoo e quedándose con
copia (non ocorre o mesmo cos propietarios que
tributen no Réxime Xeral xa que, nese caso, son
eles os que deben emitir a factura) •

A continuación expóñense os sistemas máis habituais, co-
as súas vantaxes e inconvenientes, para a comercialización de
madeira.

De forma consciente non se ten en consideración a venda a
tanto alzado ou risco e ventura sen valoración previa realizada
polo propietario por ser esta unha forma moi arraigada de ven-
da da madeira que ten un alto grao de subxectividade. Normal-
mente o comprador fai unha oferta da madeira en pé por un
prezo a tanto alzado. Se o vendedor non coñece o prezo estima-
tivo do lote é moi probable que remate vendendo por un prezo
moi por debaixo do real.

Venda con valoración previa
Este procedemento consiste nunha sinalización da madeira a

cortar e valoración previos da madeira en pé para, posteriormen-
te, contactar con posibles compradores interesados. Procedería-
se mediante:
• Sinalización e valoración previa da madeira segundo calida-

des.
• Informe de valoración e prezo por lote.
• Contacto con serradoiros e madeireiros para amosarlles os lo-

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

prezo orientativo do lote de madeira.
• Págase o importe previamente á corta do lote.
• Non é preciso un control da madeira extraída.
Inconveniente:
• Custo engadido da valoración da madeira.

Organización dunha poxa pública
Normalmente este sistema organízase cando se trata da ven-

da de varios lotes de madeira (aínda que tamén poden ser dun só
lote) que poden ser dun ou de varios propietarios. Os pasos para
levar a cabo unha poxa son os seguintes:
• Sinalización e valoración previa da madeira en pé, tal como se

explicou anteriormente.
• Informe de valoración e anuncio da poxa: lotes, especie, nú-

mero de pés, volume, prezo base, localización, modelo de pli-
ca, prazo de entrega, data da poxa, condicións, contacto pa-
ra visitar o lote.

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

• Prego de condicións a disposición do empresario.
• Apertura de plicas na poxa.
• A oferta deberá ser maior ca o prezo base.
• Se a oferta é superior ó prezo índice adxudícase directamente.
• Se a oferta se atopa entre o prezo base e o prezo índice o pro-

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

a fianza pertinente.
• Asínanse a adxudicación provisional e o prego de condicións

e levántase acta da poxa.
• Antes dun mes e previa a corta, realízase o pago do lote e en-

tréganse os permisos pertinentes.

Venda a resultas
O sistema de venda a resultas consiste en que o propietario

véndelle a un comprador a súa madeira fixando un prezo por to-
nelada ou metro cúbico segundo calidades e destinos. O pago da
madeira calcularase en función das medidas de peso ou volume
que se toman do camión ou camións que entran na fábrica proce-
dentes da parcela que se está cortando. O proceso é o seguinte:
• Negociación coas industrias para a venda directa de madeira.
• Prezo prefixado por tonelada (en pé ou en cargadoiro).
• Posibilidade de aproveitamento polo comprador ou subcon-

tratado polo propietario.
• Adxudícase á mellor oferta por tonelada, metro cúbico ou es-

téreo.
• Pago en función das medidas que se realizan na fábrica re-

ceptora da madeira ó prezo acordado previamente.
Vantaxes:
• Comodidade e facilidade na venda para o propietario.
• Cobro tras a liquidación mensual. Posibilidade de adiantos.
• Prezos con diferenciación de destinos.
• Pesadas en básculas homologadas.
• Non é preciso realizar valoración.
Inconvenientes:
• Necesidade de clasificar a madeira en cargadoiro por calida-

des.
• Necesidade de control das saídas dos camións.
• Perda de peso da madeira en cargadoiro.
• O propietario non sabe o valor da madeira antes de adxudi-

cala.

Sistemas de comercialización de madeira
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Xosé Covelo Míguez

Xerente da unidade de comercialización de madeira de Selga

Eucalipto. Ence pecha Huelva e os portugueses
deixan Galicia. No pasado mes de abril producía-
se a xa comentada baixada de 3,5 euros por tone-
lada aplicada de forma unilateral polas pasteiras
con maior peso específico en Galicia. Houbo
malestar no sector, tanto nos propietarios forestais
como nas empresas de aproveitamentos e rema-
tantes, mesmo cunha folga de subministro de
materia prima ás industrias que tomaran esa deci-
sión. Ao cabo dun mes, finalmente as empresas
remataron coa folga e volveron subministrar a con-
dición de que a industria establecese un prazo
máis ou menos amplo de respecto do prezo ante-
rior para as operacións xa pechadas. Os propieta-
rios forestais principalmente do norte de Galicia
permaneceron coa parada no subministro, men-
tres que aqueles asociados que contaban con

algún tipo de convenio que foi respectado, segui-
ron comercializando.
No mes de outubro o panorama do eucalipto cam-
biou de xeito significativo a escala peninsular. Ence
decidiu pechar a planta de celulosa de Huelva, cen-
trándose a produción pasteira en Pontevedra e
Navia, e proceder a transformar a planta de coxene-
ración nunha planta de enerxía con biomasa. Como
reacción case inmediata o sector pasteiro procedeu
a redistribuír as súas áreas de acción comercial, cen-
trándose Ence en Galicia e norte peninsular e as
pasteiras portuguesas, Portucel e Celbi, tal como
anunciaron en prensa, a abandonar parte de Galicia
para traballar só en Portugal. Novamente no sector
do eucalipto prodúcese unha importante inestabili-
dade e algunhas asociacións de propietarios mesmo
falan de levar ao comisario da competencia da
Unión Europea esta situación de recente baixada
multilateral do prezo do eucalipto para pasta de
papel e a situación posiblemente pactada de reparto

Mercado da madeira en
Galicia
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de áreas comerciais, que vai directamente en contra
da libre competencia, que se vai producir en grande
parte da Península, e en concreto en Galicia.
Polo tanto, a situación vólvese predicir de incerte-
za aparecendo de novo a ameaza dunha nova baixa-
da do prezo do eucalipto a curto-medio prazo, que
polo prezo de cotización da pasta non debera ser
así pois actualmente obsérvase unha lixeira subida,
e en xaneiro de 2015 este xa superaba os 600 € por
tonelada. Os vindeiros meses darannos as respos-
tas…

Piñeiro, aguantando o tirón. En canto ao piñeiro
e ao seu mercado, o máis salientable refírese á
apertura o 26 de outubro pasado do prazo de corta
na zona demarcada de corentena fitosanitaria polo
nematodo no sur de Pontevedra. Dende esa data
ata aproximadamente marzo-abril de 2015, podera-
se cortar nesa zona madeira de coníferas.
No que respecta ao prezo, cabe destacar o impor-
tante diferencial entre o sur de Pontevedra o resto
de Galicia, tal e como un socio da AFG viña
comentando recentemente. Se a media do lote de
madeira de piñeiro adulto pode variar nunha poxa
pública organizada pola AFG no sur de Pontevedra
entre 30 e 38 euros por tonelada, o prezo no resto
de Galicia rara vez supera os 28 euros por tonelada
de media. Seguramente, a importante dinamiza-
ción no eido do piñeiro do sur de Pontevedra, con
numerosos serradoiros especializados, dean res-
posta a esta situación. Unha posible resposta pode

vir das posibilidades de mercado dos serradoiros e
a unha forte competencia entre compradores. En
todo caso non hai que esquecer que nesta zona hai
moito costume de realizar valoracións de madeira
para a continuación proceder á realizar poxas dos
lotes. Esta situación permite ao propietario esta-
blecer un prezo de partida xusto da madeira e evi-
tar baixas non xustificadas ou enganos que se
poderían producir en caso de venda dun lote sen
valorar. Nunha recente poxa realizada na oficina da
AFG en Ponteareas para un propietario particular
logrouse un prezo un 93% superior ao que lle ofre-
cían previamente a valorar a madeira e á realiza-
ción da venda mediante poxa •

Prezos medios de venda de madeira en cargadoiro ( /m3)

Prezos medios de venda de madeira en cargadoiro ( /m3)
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Puntal de piñeiro Piñeiro >30 cm para serra Eucalipto para pasta

Puntal de piñeiro Piñeiro >30 cm para serra Eucalipto para pasta
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Precios orientativos de la
madera gallega enero 2015

Rolla derecha, verde y sin azular.

PRECIOS EN CARGADERO DE CAMIÓN PRECIOS EN PARQUE DE FÁBRICA

Pino gallego y pino radiata, ø 14 a 19 cm 31-34 €/m3 c/c 42-45 €/m3 c/c

Pino gallego y pino radiata, ø 20 a 29 cm 37-40 €/m3 c/c 45-47 €/m3 c/c

Pino gallego y pino radiata, ø >30 cm 41-53 €/m3 c/c 48-61 €/m3 c/c

Eucalipto globulus, ø >35 cm 51-54 €/m3 c/c 59-62 €/m3 c/c

Castaño (según usos) 80-120 €/m3 c/c -

Roble (según usos) - 48-85 €/m3 c/c

MADERA DE SIERRA

Cualquier calidad, incluyendo raberones, piezas torcidas o secas, ramas, etc.

PRECIOS EN CARGADERO DE CAMIÓN PRECIOS EN PARQUE DE FÁBRICA

Pino gallego y pino radiata 24-32 €/m3 c/c 32-41 €/m3 c/c

Eucalipto spp., ø >8 cm 35-39 €/m3 c/c 43-47 €/m3 c/c

Eucalipto spp., ø <8 cm 22-24 €/m3 c/c 30-32 €/m3 c/c

MADERA PARA TABLERO

PRECIOS EN CARGADERO DE CAMIÓN PRECIOS EN PARQUE DE FÁBRICA

Eucalipto globulus, ø >7 cm
39-56 €/m3 c/c 47-62 €/m3 c/c

46-58 €/m3 s/c 54-68 €/m3 s/c

Eucalipto nitens, ø >7 cm
32-49 €/m3 c/c 40-55 €/m3 c/c

39-51 €/m3 s/c 47-61 €/m3 s/c

MADERA PARA PASTA DE CELULOSA

Rolla limpia de nudos, derecha y sin azular. 

PRECIOS EN CARGADERO DE CAMIÓN PRECIOS EN PARQUE DE FÁBRICA

Pino gallego, desenrollo, ø >38 cm 47-62 €/m3 c/c 55-70 €/m3 c/c

Pino gallego, chapa plana, ø >55 cm 110 €/m3 c/c 120 €/m3 c/c

Eucalipto, desenrollo, ø >38 cm 42-46 €/m3 c/c 50-53 €/m3 c/c

Eucalipto, chapa plana, ø >70 cm 76-89 €/m3 c/c 84-97 €/m3 c/c

MADERA DE DESENROLLO O CHAPA

PRECIOS EN CARGADERO DE CAMIÓN PRECIOS EN PARQUE DE FÁBRICA

Madera para astilla y pélet (calefacción y agua caliente)

Pino gallego y pino radiata 21-33 €/t c/c 31-42 €/t c/c

Madera para astilla y pélet industrial (cogeneración)

Puntal y leñas diversas especies 14-26 €/t c/c 24-36 €/t c/c

Restos de corta de diversas especies 6-16 €/t c/c 16-26 €/t c/c

Astilla de diversas especies 3-8 €/m3 8-13 €/m3*

Madera para leña

Roble 24-35 €/t c/c 31-42 €/t c/c

Eucalipto 28-36 €/t c/c 35-43 €/t c/c

Otras 18-21 €/t c/c 25-28 €/t c/c

MADERA PARA BIOMASA

NOTA: El precio de la madera de eucalipto para pasta de papel puede incrementarse de 3 a 7 euros por tonelada si se trata de madera 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.
Para mayor información pueden dirigirse a las oficinas de la AFG. En la utilización de estos datos se ruega mencionar la fuente de información.

ø diámetro en punta delgada c/c con corteza s/c sin corteza

* estéreo




