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Xinzo, un exemplo  
de convivencia

O pasado día 30 de novembro o Centro Cultural de Xinzo (Ponteareas) celebrou os seus 25 anos de vida e 

como presidente da AFG fun convidado xunto co vicepresidente e o director desta institución a esta festivi-

dade. O salón de actos estaba ao completo de veciños e autoridades da Xunta, da Deputación e do Concello 

de Ponteareas.

Vinte e cinco anos son moitos anos na vida dunha institución e considero que o labor feito ao longo deste 

tempo polo Centro Cultural é dun mérito extraordinario, pois é unha mostra de como os veciños desta pa-

rroquia deron proba dunha madurez democrática que os converte nun exemplo para todos nós.

A primeira importante iniciativa veciñal a comezo dos oitenta foi visitar o Centro Forestal de Lourizán para 

demandar unha orientación no manexo do monte, alí tiven o meu primeiro achegamento a esta comunidade. 

Cando xa contaron con cartos procedentes das primeiras cortas buscaron a colaboración do Colexio de Ar-

quitectos de Galicia para facer un concurso de proxectos e poder crear un xurado de especialistas e veciños. 

Este xurado escolleu un proxecto moderno, no que o manexo da luz, a pedra e o cristal márcanse dentro 

dun estilo vangardista. Feita a estrutura novamente os veciños entran a marcar co arquitecto os usos dos 

espazos e lógranos artellar de xeito moi racional segundo as necesidades de cada grupo. Hoxe é un pracer 

ver os músicos, aos grupos de danza, a ximnasia, os lectores, as aulas de idiomas, que comparten veciños de 

todas as idades gozando ordenadamente do seu Centro Cultural.

Unha segunda fase foi a dotación do salón de actos. De novo os veciños interveñen para facer unha impor-

tante actuación na que o arquitecto presentou un deseño moi interesante para aqueles tempos nos que o 

maxín do artista non era o máis demandado na sociedade.

O custo desta obra achegouse aos 113 millóns de pesetas, cartos que saíron da xestión do monte veciñal. Aínda 

hoxe os orzamentos anuais para o funcionamento deste Centro saen en boa medida da mesma fonte financeira, 

o monte, que non pasa polo seu mellor momento polo prezo da madeira e o abandono das canteiras.

Ao longo destes vinte e cinco anos os directores deste Centro foron propostos polas directivas das diferentes 

sociedades da parroquia e todos eles deixaron unha pegada extraordinaria atendendo as necesidades cultu-

rais formuladas e ofertando un amplo programa de actividades.

Cando un pensa nas dificultades que xorden para poñer de acordo a tanta xente dunha parroquia, ou de cal-

quera colectivo desta dimensión, decátase da importancia do labor feito por un feixe de persoas dispostas 

a gastar tempo e esforzos para acadar o ben común. Xente con formas de pensar moi variada son quen de 

entenderse cando os intereses da parroquia están en xogo. Falar, escoitar, ceder e traballar conxuntamente 

foi o milagre que permitiu tanto éxito. Detrás disto sempre están persoas e neste caso son moitas as que 

tiveron un papel moi importante, dende o primeiro presidente da Comunidade de Montes, Sr. Represas, ata 

homes e mulleres cun amor á súa terra como Juán Ibáñez, ou xente nova naquel entón como eran José Luis 

Campos ou Pepe Represas entre outros moitos aos que non menciono porque os tratei menos pero a quen 

lles gardo a miña estima máis fonda.

Nisto como noutras cousas Xinzo foi un modelo que hoxe conta cunha andaina importantísima no mundo da 

cultura e da convivencia. No meu cativo pero emocionado saúdo como presidente da AFG soamente puiden 

dar grazas polo labor feito e por facernos saber que en Galiza tamén isto e posible.

Francisco J. Fernández de Ana Magán
Presidente
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A mAior pArte dos montes gAlegos 
son xestionados de forma privada, ben sexa por 
persoas físicas ou xurídicas. trátase de 1,4 millóns 
de ha de monte de particulares e de 270.000 ha 
de monte veciñal en man común. A xestión destes 
montes realízana propietarios individuais ou co-
munidades de montes veciñais, directamente ou 
a través de asociacións, sociedades privadas e em-
presas de servizos, mentres a administración fo-
restal xestiona 300.000 ha, fundamentalmente de 

montes veciñais. nos terreos forestais de xestión 
privada prodúcese o 95% da facturación total do 
monte galego, madeira e outros recursos forestais.

o elevado número de propietarios forestais pri-
vados –máis de 400.000 propietarios de montes de 
particulares e máis de 2.800 comunidades de mon-
tes veciñais- dá ao monte en galicia unha alta for-
taleza baseada na lexitimidade social: a maioría das 
familias galegas teñen un vencello directo con el e 
perciben rendas da súa explotación. tamén presen-
ta unha gran debilidade radicada nas dificultades 
de xestión que provoca a elevada fragmentación da 
propiedade individual.

o perfil do propietario de montes de particu-
lares é, na actualidade, moi distinto ao que pre-
sentaba hai 30 anos. estímase que o 80% dos 
propietarios forestais, incluídos os comuneiros de 
montes veciñais, son cidadáns dedicados aos sec-
tores secundario e terciario que non teñen rela-
ción profesional coas actividades agrícolas ou gan-
deiras, porcentaxe que sigue aumentando dada a 
tendencia ao peche de explotacións agrogandeiras. 

Medidas de política  
forestal galega
Propostas formuladas pola Asociación Forestal de Galicia

A comezos da andadura dunha nova lexislatura 
en Galicia, a Asociación Forestal de Galicia 
elaborou un documento coas medidas de 
política forestal que considera se deben 
poñer en práctica co obxectivo de asegurar 
o desenvolvemento sustentable dos montes 
galegos. Este artigo é un resumo do documento 
do mesmo título presentado á Xunta de Galicia.
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o monte para moitos deles constitúe unha fon-
te complementaria de rendas, nunca a actividade 
económica principal.

no caso dos montes veciñais, o aumento da 
complexidade da xestión, derivado da proliferación 
de normativas, moitas delas pouco adaptadas á rea-
lidade das comunidades propietarias, está condu-
cindo a unha perda de motivación entre os veciños 
que sen apoios profesionais teñen moitas dificulta-
des para levar adiante unha xestión sostible.

neste enorme colectivo de cidadáns recae a res-
ponsabilidade de manexar o 60% do territorio galego 
e polo tanto a mellora e o aproveitamento do noso 
territorio pasa pola súa participación activa. Cara 
este colectivo deben dirixirse novas políticas ben 
deseñadas que incentiven o interese pola xestión dos 
montes. en paralelo, resulta ineludible a mellora dos 
servizos forestais públicos, ancorados na actualidade 
nun labor excesivamente burocratizado que en lugar 
de incentivar dificulta a xestión do territorio.

Metas operativas da política forestal galega. Ao 
noso entender, débese dar un xiro ao tratamento 
que recibe o monte na política forestal galega, cen-
trando as metas operativas en conseguir a xestión 
sostible dos recursos, en atraer investimentos ao 
monte e en promover e diversificar o aproveitamen-
to dos montes galegos, mobilizando e incentivando 
aos propietarios forestais. 

os aspectos prioritarios sobre os que, desde o 
noso punto de vista, debería incidir a política fores-
tal galega son os seguintes:
•	 establecer o status de silvicultor activo mediante 

a creación dunha figura específica para aqueles 

propietarios forestais, individuais e comunida-
des de montes veciñais, que realicen unha xes-
tión forestal sostible, xerando incentivos e van-
taxes nas concesións das axudas forestais para 
premiar ou apoiar a valorización de montes. este 
novo marco debe eliminar trabas burocráticas e 
diminuír o grao de intervencionismo que sofre o 
sector, en especial os propietarios forestais.

•	 establecer un marco normativo e fiscal que dea 
estabilidade e permanencia ás políticas forestais, 
dada a necesidade de involucrar aos propietarios 
forestais en investimentos a longo prazo propios 
do sistema forestal. este novo marco debe eli-
minar trabas burocráticas e diminuír o grao de 
intervencionismo que sufre o sector, en especial 
os propietarios forestais.

•	 implantar progresivamente un sistema de apoio 
económico e financeiro estable adaptado ás nece-
sidades dos nosos montes a fin de garantir a súa 
sostibilidade. neste sentido, cobra unha especial 
relevancia a posibilidade de que os investimentos 
destinados á creación de bosques poidan parti-

Os propietarios forestais galegos 

posúen o 60% do territorio galego. 

Cara este colectivo deben dirixirse 

novas políticas ben deseñadas que 

incentiven o interese pola xestión dos 

montes

Os montes veciñais hoxe en día son tamén espazos moi demandados para o esparexemento das sociedades urbanas. O uso social destas 
propiedades privadas require ser regulado.
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cipar no mercado europeo de cotas de gases de 
efecto invernadoiro.

•	 promover a diversificación e impulsar os novos 
usos que a sociedade demanda dos montes, ase-
gurando o retorno de rendas aos propietarios. 
para isto, é preciso diversificar e mellorar a cali-
dade e competitividade da produción madeireira 
adaptándoa ás necesidades da industria, promo-
ver a bioeconomía asociada aos recursos fores-
tais, desenvolver o uso da biomasa con fins ener-
xéticos, recuperar a produción de madeiras de 
alto valor e impulsar o aproveitamento de produ-
tos non madeireiros: froitos forestais de árbores 
e de arbustos, cogomelos, plantas aromáticas e 
medicinais, mel, así como a produción de carne 
de alta calidade, potenciando o aproveitamento 
das producións complementarias do monte.

•	 reorientar a actividade da administración fores-
tal en dúas direccións: a realizar unha xestión 
eficiente dos espazos forestais nos que teñen en-
comendada esta tarefa e a acompañar as novas 
medidas de política forestal, especialmente nos 
eidos da sanidade forestal e da mellora xenética 
que necesita incrementar recursos humanos e a 
súa partida orzamentaria de i+d para conseguir 
piñeiros galegos resistentes a enfermidades de 
corentena como o nematodo.

Medidas a desenvolver
Creación do status de silvicultor activo. Como 
punto inicial de partida, propoñemos a implanta-
ción do status de silvicultor activo como referencia 
do propietario de montes que manexa a súa pro-
piedade, individual ou colectiva, con criterios de 
xestión forestal sostible. A este colectivo de silvicul-
tores activos deberían dirixirse prioritariamente as 
axudas e incentivos públicos.

Medidas de apoio á silvicultura activa. pre-
téndese dispoñer dun conxunto de medidas que 
conformen un soporte económico, fiscal e financei-
ro estable e permanente, cunha base sólida dentro 
dos orzamentos autonómicos e coa seguridade que 
o apoio institucional á silvicultura e á ordenación 
forestal é o mellor medio para previr os incendios 
forestais e para conseguir os produtos de calidade 
que demanda o mercado.

trátase de establecer un réxime anual e per-
manente de medidas de apoio económico, 
dando prioridade aos produtores forestais que 
teñan a categoría de silvicultor activo. o éxito 
destas axudas depende en boa medida dun cambio 
na xestión que a Administración ven facendo das 
subvencións. nese sentido, é preciso que as bases 
de cada liña de axudas sexan consensuadas previa-
mente co sector, que teñan permanencia durante 
todo o período do plan de desenvolvemento rural 
e un calendario prefixado de aparición axustado aos 

tempos da silvicultura. estas medidas, con dotacións 
orzamentarias e condicións de aplicación diferencia-
das para propietarios de montes particulares e para 
comunidades de montes veciñais, consideramos que 
deberían ter os seguintes obxectivos finalistas:

•	 A transformación das masas de eucalipto dana-
das por pragas e enfermidades, reforestando con 
outras especies eses terreos. 

•	 As plantacións forestais destinadas á produción 
de madeira de alto valor. 

•	 o apoio ao establecemento de sistemas agro-
forestais, especialmente nos terreos agrícolas 
abandonados e nos terreos agrícolas marxinais.

•	 A transformación e mellora de soutos vellos 
afectados por doenzas e enfermidades, así como 
o desenvolvemento de accións específicas dirixi-
das a mellorar ecosistemas arbóreos naturais ou 
seminaturais sensibles e de especial interese: 
soutos de castiñeiro, bosques de ribeira, fragas, 
devesas, faiais, sobreirais, aciñeirais, bidueirais 
acevedos, abeledos e bosques mixtos.

•	 A elaboración de proxectos de ordenación e 
plans técnicos de xestión de montes.

•	 A execución de tratamentos silvícolas e fitosani-
tarios, incluídas rozas estratéxicas en todo tipo 
de montes.

•	 A modernización, construción e mantemento de 
infraestruturas dentro dos montes, incluídas as 
viarias, harmonizando o seu uso produtivo co da 
prevención de incendios.

•	 As accións dirixidas a diversificar os usos do 
monte: produción de froitos e sementes fores-
tais para consumo humano e do gando domésti-

É preciso establecer medidas fiscais e axudas finalistas para aque-
les propietarios forestais que cultivan os seus montes practicando 
unha xestión forestal sostible.
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co, cogomelos, plantas aromáticas e medicinais, 
gandería de alta calidade, actuacións enerxéti-
cas, etc., e a promover denominacións de orixe 
de calidade para os produtos non madeireiros. 
en especial, regular e fomentar o pastoreo orde-
nado nos montes galegos.

debe de apoiarse as plantacións forestais desti-
nadas a madeira de alto valor.

tamén consideramos necesario dispoñer de 
fondos para as seguintes medidas estratéxicas:

•	 establecer unha liña de compensación de perda 
de rendas dirixida a propietarios suxeitos a res-
tricións de uso por ter as propiedades dentro de 
parques naturais ou de territorios incluídos na 
rede natura. parece xusto retribuír ou compen-
sar aos propietarios forestais os servizos que os 
montes prestan a toda a sociedade.

•	 establecer unha liña de apoio á oferta de montes 
como sumidoiros de carbono. desenvolvemento 
do real decreto da pegada de carbono.

por outra parte, consideramos necesario estable-
cer as bases de cada liña de axudas para o período 
de duración de cada plan de desenvolvemento ru-
ral, consensuadas previamente co sector, así como 
un calendario de convocatorias de cada unha das 
liñas.

Medidas fiscais. tratase de rematar o proceso de 
mellora do réxime fiscal que afecta aos montes pri-
vados para incentivar os investimentos e permitir 
unha xestión empresarial moderna dos montes.

entre outras medidas estimamos que serían 
convenientes as seguintes:

•	 dentro da actividade silvícola, un número moi 
elevado de propietarios de montes vese obrigado 
a levar unha contabilidade que se axuste á norma-
tiva establecida no plan Xeral de Contabilidade 
vixente. dentro dese bloque de propietarios ató-
panse as persoas xurídicas suxeitas ao imposto 
sobre sociedades, as comunidades de montes ve-
ciñais en man común, as soFor, as sociedades 
anónimas e limitadas, cooperativas e outras figu-
ras, así como as persoas físicas que, ou ben teñen 
que declarar no réxime de estimación directa, 
profesionais libres, autónomos..., ou ben renun-
ciaron ao réxime de estimación obxectiva.

•	 redución do tipo impositivo que se aplica aos ren-
dementos no réxime específico das comunidades 
de montes veciñais no imposto sobre sociedades.

•	 Aplicación dun iBi reducido aos propietarios fo-
restais que teñan a categoría de silvicultor activo 
e penalizar aos propietarios forestais que teñan 
o seu monte abandonado.

•	 revisión e modernización do catastro de montes.
•	 Créditos brandos para a atracción de investido-

res, especialmente orientada a facilitar a capita-
lización do monte veciñal a través de contratos 
das comunidades con emprendedores que poi-
dan pór en valor o monte.

Consolidación dos montes veciñais en man 
común

•	 modificar a lei de montes Veciñais en man Co-
mún para posibilitar o progreso das institucións 
veciñais, consolidando os montes veciñais e ga-
rantindo a súa permanencia e status xurídico.

•	 regular de forma axeitada e consensuada o uso pú-
blico socio-recreativo e deportivo nos montes, de 
forma que sexa compatible coa actividade forestal 
e se eviten os crecentes conflitos de intereses.

•	 transformar de forma voluntaria os convenios e 
consorcios en contratos de xestión, condonando 
as débedas e abrindo ás comunidades a posibi-
lidade real de contar con servizos profesionais 
para xestionar os montes. inicio dun proceso de 
diálogo sectorial sobre o borrador de contrato de 
xestión e sobre o proceso de liberación de con-
venios e consorcios.

•	 Apoio ás comunidades para que poidan realizar 
á xestión agrupada e profesional dos montes ve-
ciñais.

•	 resolver o problema da delimitación dos montes 
veciñais.

•	 A realización de deslindes nos montes veciñais, 
completando o proceso de clasificación realiza-
do no seu día e incluíndo as ocupacións e servi-
dumes actualmente establecidas.

Debe de apoiarse as plantacións forestais destinadas a madeira de 
alto valor.
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•	 o regulamento real e a ordenación do pastoreo nos 
montes de acordo coa propiedade como técnica de 
prevención de lumes en áreas estratéxicas, en par-
ticular en comarcas de elevada conflitividade.

Axudas á restauración de montes queimados. 
Coa finalidade de minorar as graves perdas económi-
cas sufridas polos propietarios forestais e comunida-
des de montes veciñais e resarcindo débedas histó-
ricas da sociedade con este colectivo, consideramos 
que a Xunta de galicia debería establecer un pro-
cedemento, coas garantías e salvagardas necesarias, 
de axudas para a restauración de montes queimados 
por causas alleas aos seus propietarios e promover un 
sistema viable de seguros contra incendios forestais 
dentro dos seguros públicos agroforestais que puide-
se resarcir as perdas dos silvicultores.

Mellora de leis e normativas autonómicas. Va-
rias normativas -locais, autonómicas, estatais, sec-
toriais e non sectoriais- por erros ou deficiencias no 
seu articulado ou por non encontrarse coordinadas 
entre si, están provocando ou poden chegar a pro-
vocar graves atrancos na actividade forestal e restar-
lle competitividade ao sector. entre outras pódense 
nomear a normativa actual das soFor, o trata-
mento dos montes e a clasificación do solo na nova 
lei do solo de galicia, as instrucións galegas de or-
denación e xestión forestal, o decreto 37/2014, do 
27 de marzo, polo que se declaran zonas especiais 
de conservación os lugares de importancia comuni-
taria de galicia e se aproba o plan director da rede 
natura 2000 de galicia e as ordenanzas municipais 
en materia forestal que impiden o desenvolvemento 
viable da actividade.

O problema do eucalipto nitens. parécenos 
importante estudar a forma de controlar as novas 
plantacións desta especie mediante un acordo en-
tre a Administración e as organizacións do sector, 
promover a implantación de novas plantas indus-
triais e abrir mercados no exterior para a madeira 
desta especie.

Novos usos da madeira. A Xunta de galicia de-
bería, desde o noso punto de vista, comprometerse 

e dar exemplo no consumo de produtos forestais 
elaborados con criterios de sustentabilidade, en es-
pecial os produtos derivados da madeira, único ma-
terial verdadeiramente renovable e ecolóxico, cun-
ha enorme capacidade para incrementar o seu uso.

Asemade a AFg considera fundamental:
•	 o establecemento dun programa estable de 

apoio á actividade das organizacións de propie-
tarios forestais baseado en criterios obxectivos 
de concesión de axudas a estas institucións.

•	 mellorar a estatística e a información sobre o 
sector forestal.

•	 potenciar a investigación forestal, dando en-
trada na programación, financiamento e segui-
mento da mesma ao sector privado, introducin-
do como obxectivo programático a procura de 
resultados finalistas. os avances da investiga-
ción deben chegar rápido aos produtores.

o documento completo pódese ler en www.asociacion-
forestal.org/datos/medidas_politica_Forestal_galega_
propostas_AFg_2016.pdf •

O incremento das plantacións de eucalipto nitens, sen unha 
demanda industrial asegurada require unha reflexión e a toma de 
decisións ao respecto canto antes.

Consideramos necesario promover a

diversificación e impulsar os novos

usos que a sociedade demanda dos

montes, asegurando o retorno de

rendas aos propietarios
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–O monte veciñal de San Cibrán de Ribarteme 
sufriu un dos grandes incendios deste verán. 
Como se orixinou e cal foi a súa magnitude?
orixinouse fóra da nosa comunidade, no concello 
limítrofe de Arbo, máis concretamente na parroquia 
de mourentán, a unha distancia de 5 km aproxima-
damente, ás 19:00 do día 10 de agosto.
na noite, con vento do nordés e refachos superio-
res a 30-40 km/h, entrou no termo das neves entre 
os cumes de san Fins e drago desde o monte veci-
ñal de Cabeiras, estendéndose por todo o monte en 
convenio de san Cibrán de ribarteme e a continua-
ción polo resto do monte xestionado directamente 
pola comunidade e pasando a outros montes veci-
ñais (Cerdeira, Vide, sela...). en menos de 24 horas 
ardeu o 99,5% do monte veciñal. A xunta reitora da 
Comunidade axudou, na medida das súas posibili-
dades, a tentar conter o incendio, pero a pesar dos 
esforzos realizados, o lume pasou todas as defensas 
previstas.
no noso monte, o incendio arrasou 453 ha, das que 
222 estaban arboradas.

José Manuel Prieto Santos
Presidente da CMVMC de San 
Cibrán de Ribarteme (As Neves)

O monte veciñal en man común de San Ci-
brán de Ribarteme localízase na comarca do 
Condado-Paradanta, ao sur da provincia de 
Pontevedra. Desde as súas ladeiras divísase 
o río Miño e a veciña Portugal. Sempre foi un 
monte ben coidado polas súas xuntas reito-
ras, que se esforzaron por investir para mello-
ralo, a pesar dos devastadores incendios que 
sufriu ao longo dos anos.
José Manuel Prieto Santos, capitán de barco 
xubilado, é presidente da Comunidade des-
de o ano 2006. Habituado ás inclemencias e 
duras condicións do traballo no mar, afronta 
con serenidade pero con certa desilusión a 
reconstrución, unha vez máis, dunhas masas 
forestais que foron modélicas na comarca.
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–Coñécese a causa do incendio?
probablemente, como case todos os incendios que 
se producen en galicia, algún desalmado aproveitan-
do as condicións meteorolóxicas que se daban nese 
momento e sabendo que ía producir moito dano.
–O mesmo monte tamén sufriu un incendio ca-
tastrófico no ano 2006. Existe algunha semellan-
za entre ambos incendios?
si, tivemos outros dous grandes incendios no ano 
1985 e 2006. os tres lumes son copias auténticas 
uns doutros: os tres se orixinaron no concello de 
Arbo, as condicións de temperatura, humidade e 
vento eran similares e queimáronse case as mesmas 
hectáreas.
–Como se atopaban as masas forestais do monte 
veciñal antes do incendio? Está o monte orde-
nado?
despois dos incendios, a superficie arborizada (prin-
cipalmente piñeiro bravo) rexenerouse moi ben de 
forma natural alcanzándose altísimas densidades. 
tanto no incendio de 1985 como no de 2006, a Co-
munidade dedicou todos os seus esforzos a tratar 
e poñer en valor estas masas. salvo nunhas 15 ha 
(por dificultade de mecanización), o piñeiral atopá-
base en rúas e rareado con densidades entre 1.200 
e 1.500 pés por hectárea.
o monte ordenouse por primeira vez no ano 2002. 
Actualmente contaba cun novo plan de ordenación 
(ano 2013) e a xestión estaba avalada por certifica-
dos peFC e FsC. Así mesmo tomáronse medidas de 
prevención de incendios como deixar sen arboredo 4 
metros a cada lado das pistas e creáronse catro áreas 
devasas aproveitando distintas valgadas, plantando 
frondosas e rozando a vexetación con frecuencia.
–Ao seu entender, cales poden ser as causas ou 
agravantes polos que se producen incendios tan 
catastróficos na comarca?
nos últimos anos os conatos de incendios diminuí-
ron considerablemente na zona, vale de exemplo 
que na nosa parroquia non houbo ningún conato 
nos últimos 10 anos. As causas destes grandes in-
cendios son sempre as mesmas, alguén que prende 
lume intencionadamente. 
os incendios vense favorecidos polas altas tempe-
raturas que se dan no verán nesta comarca, o que 
unido a fortes ventos locais debidos a unha orogra-
fía particular e á continuidade de masa vexetal alta-
mente seca, convértenos en catastróficos.
–En xeral, como se atopan as masas arborizadas 
dos montes particulares que estreman co monte 
veciñal? Que actitude teñen os propietarios?
mal en xeral. os propietarios particulares desta co-
marca desvinculáronse do monte case na súa totali-
dade. o monte xa non achega practicamente nada á 
vida dunha poboación moi avellentada. As parcelas 
de tamaño tan insignificante e os baixos prezos da 
madeira, entre outras cousas, contribúen de forma 
decisiva ao abandono do monte. proba disto pó-

dese ver en moitos montes particulares afectados 
polo incendio de 2006, que non retiraron a madeira 
queimada, estando aínda hoxe caída sobre o terreo.
–Que medidas ou estratexias deberían adoptar 
os servizos de extinción de incendios para ser 
máis eficaces?
Como comentaba antes, na nosa zona hai que to-
mar medidas acordes coas peculiaridades do terreo 
e as direccións dos ventos. os grandes incendios 
sempre se deron con ventos procedentes do pri-
meiro cuadrante (nordés), en consecuencia sería 
necesario realizar grandes devasas en dirección 
segundo-cuarto cuadrante. en caso de producirse 
un incendio, os medios de extinción deberían con-
centrarse nestas devasas. 
tamén é necesario ter presente que a paisaxe agra-
ria-forestal cambiou moito nos últimos decenios. 
Antes existían “barreiras” creadas polo home como 
prados e zonas cultivadas, situadas no monte, que 
impedían o avance dun incendio. Hoxe en día estas 
“barreiras” desapareceron, existindo unha continui-
dade de biomasa combustible moi perigosa.

Cartel no monte veciñal de Ribarteme co monte queimado en 
segundo plano.
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–Parte do monte atópase en convenio coa Xunta 
de Galicia. Ten interese para a comunidade este 
contrato de xestión pública?
efectivamente temos aproximadamente 150 ha en 
convenio. os recursos económicos da nosa comu-
nidade son moi reducidos, pois o monte non che-
gou a producir rendas continuas por aproveitamen-
to madeireiro. A zona en convenio é precisamente 
a que limita con Arbo, de onde sempre nos vén o 
lume, é por iso que a Comunidade pensou que ao 
estar a administración forestal implicada na xestión 
desta parte do monte, estariamos mellor protexidos 
dos incendios. non foi así, polo que o interese que 
ten a Comunidade no contrato de xestión pública 
non é moito.
Con todo, a consecuencia do incendio, mantivéron-
se reunións entre representantes dos concellos de 
Arbo, As neves e as comunidades afectadas sobre 
a necesidade de levar a cabo medidas para cortar a 
continuidade do combustible (áreas devasas, quei-
mas controladas…). pero para levar a cabo estas 
medidas é imprescindible a participación da admi-
nistración forestal.
–Á parte de madeira, que outros recursos do 
monte benefician aos comuneiros?
no noso monte temos tres muíños eólicos. Á parte 
disto, non temos máis ingresos. o monte está dentro 
dun teCor de caza, pero non achega beneficios.
moi poucos comuneiros soben hoxe en dia ao mon-
te veciñal para obter algún aproveitamento directo. 
Case todos os comuneiros son propietarios de mon-
tes particulares, e cando necesitan algún recurso do 
monte (leña, esquilmes ou piñas), aproveitan para 
facer algunha roza nalgún dos seus montes.

–É necesaria unha nova lei de montes veciñais 
en man común?
Hai aspectos, como a definición do concepto de 
comuneiro que deben revisarse. moitas persoas 
maiores que vivían na parroquia, por cuestións de 
dependencia ou saúde, trasládanse a vivir ás vilas, 
pero non perden o seu arraigamento. deixan por 
isto de ser comuneiros? outros preceptos tamén 
quedaron superados pola realidade actual, por con-
seguinte, sería oportuno estudar un novo texto de 
lei de montes veciñais.
–Moitas comunidades quéixanse da excesiva bu-
rocracia que pesa sobre as comunidades. É ne-
cesario revisar as normas que afectan os montes 
veciñais para reducir as cargas e barreiras admi-
nistrativas?
A multitude de normas administrativas dificultan a 
xestión do monte veciñal que realizan as xuntas rei-
toras. As persoas que forman estas xuntas reitoras 
non están preparadas para as cada vez maiores esi-
xencias da Administración. nas comunidades é di-
fícil atopar persoas con suficiente formación (sobre 

A multitude de normas administrati-

vas dificultan a xestión que realizan 

as xuntas reitoras, que non están 

preparadas para as cada vez maiores 

esixencias da Administración

José Manuel Prieto observando o monte queimado.
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todo en novas tecnoloxías) para poder defenderse 
como directivo, e por desgraza a mocidade non se 
implica.
–Existe perigo de desánimo entre os comunei-
ros?
si, eu diría que o hai xa na nosa comunidade. este 
é o terceiro incendio que o varre todo. nos últimos 
50 anos non puidemos chegar a contemplar un pi-
ñeiral maduro no noso monte veciñal. Aos nosos 
proxectos sempre lles puxo final o lume, non a nosa 
decisión. só podemos aproveitar as migallas que 
deixan os incendios, por iso é comprensible que 
exista desánimo.
–Ten recompensa ser presidente ou directivo 
dunha comunidade de montes veciñais?
económico esta claro que non. moitas veces eu, 
como presidente, e o resto de directivos, gastamos 
do noso peto. temos a recompensa e satisfacción 
persoal de estar a xestionar un patrimonio común 
para o futuro dos nosos fillos. pero esa recompen-
sa, neste momento, témola moi mermada todos os 
membros da xunta reitora do mesmo xeito que os 
demais comuneiros.
–Que proxectos ten a comunidade para o futuro?
Un mes despois do incendio tivemos unha asemblea 
extraordinaria para ver que facer a partir de agora. 
e as opinións dos comuneiros foron moi diversas, 
desde os que se queren esquecer do monte, ata os 
que propoñen que se fagan cesións para cultivos 
privados que sexan respectuosos co medio. Houbo 
quen criticou á xunta reitora por dedicar tanto di-
ñeiro para mellorar o monte. o que se acordou foi 
sacar a madeira queimada canto antes e esperar as 
axudas que saque a Administración.

CMVMC de San Cibrán de Ribarteme

•	 Situación: parroquia de San Cibrán de Ribarteme, con-
cello das Neves

•	 Data de clasificación dos montes veciñais: 26 de maio 
de 1982

•	 Superficie clasificada: 442,90 ha (455 ha reais) 
•	 Especie en produción: Pinus pinaster
•	 Xestión do monte: directa en 301 ha, en convenio coa 

Xunta de Galicia 154 ha
•	 Número de comuneiros/as: 88
•	 Nome do monte: “Coto Branco” 

Valgada cortalumes en 2012 (á esquerda) e en 2016 (á dereita).

en anos pasados xa se tentearon proxectos como 
plantación de viñedo ou arrendamento para explo-
tación gandeira, pero desgraciadamente non pros-
peraron, unhas veces polas elevadas esixencias dos 
propios comuneiros e outras veces porque os pro-
motores se viñeron atrás.
–Que demandas debería trasladar a AFG á Xunta 
de Galicia sobre montes veciñais en man común?
desde o meu punto de vista, debería existir a figu-
ra dun axente de desenvolvemento forestal, pagado 
pola Administración, que realizase un labor de di-
vulgación ou impulso de posibles accións de mello-
ra do monte ou das estruturas que xa existen (Ban-
co de terras, sofor…). Coa súa axuda e se existise 
interese dos propietarios, poderíanse levar adiante 
proxectos sustentables e viables economicamente. 
por exemplo, no noso monte existen varios encra-
vados particulares que suman 90 hectáreas, que no 
seu día foron prados e hoxe son “aceleradores de 
incendios”, que se poderían transformar en planta-
cións rendibles cun pouco de axuda •
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–¿Como ve a evolución da empresa?
somos unha empresa dedicada principalmente á 
explotación forestal e ó comercio de madeira, pero 
estamos moi atentos á evolución do sector e dos 
mercados, e ás necesidades do cliente. intentamos 
ir mellorando a nosa actividade día a día para ser 
competitivos e xestionamos o patrimonio forestal da 
empresa, dedicado principalmente á produción de 
madeira de eucalipto, pero non descartamos outras 
iniciativas.
poñemos o noso empeño en continuar consolidán-
donos no sector, tal e como levamos facendo dende 
o inicio. o obxectivo é continuar na mesma liña.
–¿Cales son as especies forestais e a cantidade 
de madeira que compra nos montes galegos na 
actualidade?, ¿en que proporción?
Comercializamos principalmente eucalipto en máis 
do 81%, arredor do 18% de piñeiro e menos do 1% 
doutras especies (carballo, castiñeiro, chopo, bi-
dueiro…). en conxunto comercializamos máis de 
600.000 t por ano: preto de 500.000 t en galicia e 
150.000 t en Asturias e Cantabria.

Entrevista con José Luis 
Souto Espiñeira

Presidente de 

Explotaciones 

Forestales Souto-

Carrillo S.L.
Desde a súa sede en Aiazo, no concello de 
Frades, no interior da provincia da Coruña, 
Explotaciones Forestales Souto-Carrillo S.L. 
(EFSC S.L.) mobiliza boa parte da madeira 
que se corta nos montes galegos. Esta em-
presa familiar comezou a súa andadura no 
ano 1989, prestando servizos forestais na co-
marca, nunha contorna, no pasado gandei-
ra e que na actualidade convive cunha forte 
puxanza da actividade forestal.
José Luis Souto e María del Mar Carrillo di-
rixen esta xove empresa sen antecedentes 
familiares no sector. Partiron de cero e hoxe 
dan emprego directo a cincuenta persoas, 
técnicos forestais, operadores, economistas 
e traballadores de monte. Contan coa cola-
boración permanente e directa de vinte em-
presas prestando servizos forestais e máis de 
cen empresas dedicadas ao transporte de 
madeira e empresas colaboradoras.
Na súa acolledora sede, onde sorprende a 
numerosa presenza de mulleres, José Luis 
responde ás preguntas da AFG acompañado 
por Mª del Mar e o seu fillo Kiko Souto, un 
xove executivo que coordina os equipos fo-
restais e o transporte da madeira.
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–¿Considera que nun futuro próximo se seguirá con-
sumindo esta mesma materia prima, ou hai visos de 
cambiar as especies forestais ou a súa proporción?
Vanse seguir consumindo as mesmas especies, va-
riando algo as porcentaxes en función da oferta e 
da demanda.
–O IV Inventario Forestal Nacional confirma un 
significativo aumento da superficie dedicada a eu-
calipto e das súas existencias en Galicia, ¿poderá 
a industria actual facerse cargo de toda a produ-
ción, ou estamos xa ante un exceso de oferta?
A madeira vaise vender, sexa en españa, en portu-
gal, ou exportándose a outro lugar. Hai empresas 
chinesas e de Centroeuropa, por exemplo, vendo as 
posibilidades de comprar madeira aquí.
–O eucalipto nitens está liderando as planta-
cións galegas nos últimos anos, ¿Que opina des-
te proceso? ¿que futuro lle espera á madeira do 
nitens? ¿e á do glóbulus?
nós vemos ao eucalipto nitens como unha madeira 
de moito futuro, a meirande parte dos montes do 
noso patrimonio están plantados con esta especie. 
o propietario planta e vende nitens e recibe maior 
rendibilidade que co glóbulus, pois sexa por causa 
das xeadas, do Gonipterus ou do fungo, non conse-
gue sacar adiante a plantación.
A madeira de nitens vale para taboleiro, chapa, pas-
ta, carbón…, ten infinidade de usos, case os mes-
mos que o glóbulus, simplemente é cuestión de 
porcentaxes no seu uso pola industria.
– Antes o eucalipto glóbulus e o piñeiro radiata 
e agora o eucalipto nitens substitúen ao piñeiro 
do país nos montes do centro e do norte de Gali-
cia. Aparentemente, a madeira de piñeiro e o seu 

mercado están en retroceso e algúns transmiten 
a mensaxe de que non é viable. Ao seu entender, 
¿que futuro industrial lle espera ao noso piñeiro? 
Urxe que a Administración fomente viveiros con 
planta de mellora xenética e que se potencie a súa 
plantación nos montes públicos, para dar exemplo 
ó resto de propietarios particulares, porque real-
mente o preocupante é que se está plantando moi 
pouco piñeiro.
–As plantacións de frondosas para produción 
de madeira de alto valor van comezar a ofertar 
madeira, ¿que futuro comercial lles espera?, ¿os 
compradores de madeira coñecen este recurso?, 
¿valórano como fan noutros países?
Apenas hai madeira de frondosa de calidade, pero 
no caso de que saia ó mercado, os serradoiros van a 
consumila, porque actualmente estase importando 
de Francia e dos ee. UU., por exemplo.
–Desde a súa perspectiva como comprador, ¿cales 
son as principais deficiencias do monte galego?
o principal problema agora mesmo é o exceso de 
burocracia e a duplicidade de competencias entre 
administracións.
–¿Estamos avanzando en silvicultura? ¿a ma-
deira que producimos responde ás necesidades 
reais da industria galega?
os avances van lentos porque faltan recursos públi-
cos dedicados á silvicultura. o sector forestal sem-
pre foi o irmán pobre na consellería competente.
–Os propietarios forestais galegos, particulares 
e comunidades de montes, somos os seus prin-
cipais clientes, as relacións entre vendedores e 
compradores non sempre foron equilibradas, 
gustaríanos coñecer a súa opinión sobre o mer-

Procesadoras forestais e cortadora de Souto Carrillo realizando un aproveitamento de eucalipto.
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cado actual, ¿dispoñemos dunha estrutura mo-
derna?, ¿como poderiamos mellorar?
na actualidade, o sector forestal modernizouse de 
forma exponencial nos últimos 15 anos, foi un dos 
que máis se profesionalizou. pero temos que ter en 
conta que estamos traballando nas mesmas fincas 
que no pasado. temos medios de última xeración 
e o sector profesionalizado, pero precísanse axilizar 
os trámites burocráticos das autorizacións de corta. 
As plantacións de eucalipto son cultivos forestais, 
e polo tanto, deben ter un tratamento parecido aos 
cultivos agrícolas. ¿onde se veu que os produtores 
lácteos teñan que pedir solicitudes ou permisos 
para sementar ou cortar o millo?
–Inda que en Galicia o 90% das vendas de ma-
deira proveñen de propietarios forestais priva-
dos, a administración forestal da Xunta de Ga-
licia é o maior produtor de madeira, ¿vende ben 
a madeira ou tira cos prezos?, ¿están satisfeitos 
cos seus procedementos de venda de madeira?
Vende moi ben, pero non reinviste no monte o su-
ficiente.
–Nos últimos vinte anos a madeira de piñeiro 
(tanto para serra como para taboleiro) sufre unha 
baixada sistemática de prezos mentres que a de 
eucalipto experimentou un lixeiro crecemento ¿a 
que considera que se debe isto?, ¿como pensa 
que evolucionará a situación?
son dous mercados diferentes, depende da lei da 
oferta e da demanda en cada caso.
–Os montes de coníferas presentan altas exis-
tencias e comezan a ofertar árbores podadas con 
madeira limpa de nós, ¿está sendo valorado este 
aumento da calidade? ¿ten repercusión no prezo?

Actualmente a industria está consumindo a madeira 
que hai nos montes galegos, que non é madeira de boa 
calidade. A industria foise adaptando á oferta e a ma-
deira de alto valor apenas ten repercusión no mercado.
–A maioría dos montes de coníferas necesitan 
desmestas e rareos, ¿considera que o prezo da 
madeira delgada permite a realización destes tra-
ballos? ¿Cales son os motivos da reticencia das 
empresas a facer os rareos?
os rareos son pouco rendibles para a empresa que 
realiza os traballos.
–O mercado do eucalipto en Galicia sempre es-
tivo moi condicionado pola competencia entre 
pasteiras, sobre todo as portuguesas e as nacio-
nais. ¿Cal é a súa visión ao respecto?
debemos ter unha visión máis ampla do mercado da 
pasta que o peninsular. sudamérica é o principal com-
petidor, en especial Brasil que conta con montes e tec-
noloxías moi axustadas que os fan moi competitivos. 
–Os propietarios forestais, particulares e comu-
nidades de montes, están a facer un notable es-
forzo para obter a certificación de xestión fores-
tal sostible para os seus montes, ¿Como valora 
EFSC S.L. a madeira certificada PEFC ou FSC? 
¿mellorou a comercialización? ¿ten impacto na 
xestión do monte?
A certificación é imprescindible para que a nosa 
industria sexa competitiva nos mercados interna-
cionais. empresas como selga son as nosas aliadas 
nesta tarefa.
–¿Que recomendacións lle faría aos produtores 
para obter mellor prezo pola súa madeira?
Vender cantidades elevadas é necesario para ren-
dibilizar os custos dos traballos. tamén é moi con-

Parte do equipo humano de Souto Carrillo na súa sede en Aiazo (Frades).
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veniente certificar a madeira e ter adiantados os 
trámites das autorizacións para a realización do 
aproveitamento.
–Os traballos de corta e saca teñen hoxe un alto 
grao de mecanización, ¿cal é, na actualidade e no 
futuro, o tamaño mínimo da unidade de monte 
ou o volume de corta mínimo que permita unha 
explotación mecanizada?
Canto maior sexa a superficie mellor optimizamos 
os custos de explotación. Con superficies inferiores 
a unha hectárea ou lotes de madeira de menos de 
200 t non é rendible a explotación.
–Parece que a biomasa para uso térmico, en 
instalacións domésticas e semindustriais, está 
a medrar en Galicia mentres que os proxectos 
de plantas de biomasa para produción eléctri-
ca, anunciados hai varios anos, non prosperan. 
¿Que opinión ten sobre o uso da biomasa fores-
tal como fonte de enerxía renovable?
A utilización de restos de corta queda moi bonito, 
pero estanse quitando nutrientes ó monte.
–¿EFSC S.L. compra biomasa? ¿Considera que 
a biomasa forestal é un novo produto e que debe 
ter un prezo diferenciado nas cortas de madeira?
máis que un prezo diferenciado, podemos dicir que 
a xestión dos restos, por ser obrigatorio, supón un 
custo engadido no aproveitamento.
–A casca ten valor no mercado, ¿págase real-
mente ao produtor?
A casca inclúese no prezo da madeira.
–A crecente demanda da biomasa para calor (pé-
lets, estelas...), que ten como materia prima bá-
sica a madeira de piñeiro, ¿afectará ao prezo da 
madeira para trituración?
É un consumidor máis, pero ata agora, apenas alte-
rou o prezo da madeira.
–Ao mesmo tempo, expertos de toda Europa 
anuncian unha progresiva implantación de in-
dustrias que producirán novos materiais de base 
biolóxica: na industria química, construción, 
materiais para aeronáutica e automoción, no 
téxtil. Trátase de diminuír a utilización de petró-
leo e comezar utilizar recursos biolóxicos como 
é a madeira. Neste contexto, ¿que opinión ten 
sobre estes novos uso da madeira?
Calquera novo uso para a madeira será ben acollido. 
É interesante que xurdan novas liñas de consumo.
–¿Estamos preparados para participar neste futuro?
o monte galego ten capacidade para satisfacer toda 
esa demanda, pero precísase unha mellor xestión.
–¿Pensa que a nosa industria toma posicións 
neste campo?
en xeral, non.
–O proceso de revisión do Plan Forestal de Ga-
licia estase a realizar na actualidade, ¿pensa que 
vai ter algún impacto no sector?
parece que nesta nova lexislatura se está tomando 
isto máis en serio, pero xa se verá.

–¿Podería indicar algunhas liñas ou obxectivos 
estratéxicos para o seu sector en materia de po-
lítica forestal?
debería facerse unha análise rigorosa da situación 
actual do monte e do sector, e que participasen tó-
dalas forzas políticas para que existise consenso e 
todos seguisen a mesma liña de actuación. A libera-
lización do sector e a eliminación de trabas burocrá-
ticas deberían ser obxectivos estratéxicos urxentes.
–Quixeramos coñecer a súa opinión sobre as or-
ganizacións do sector e as institucións sectoriais, 
¿que opina das asociacións de silvicultores?
deberiamos concienciarnos toda a cadea, dende o 
propietario á industria, de que soamente hai un ca-
miño que pasa por que a nosa industria sexa compe-
titiva. Boto en falta unha máis dinámica colaboración 
cos produtores forestais para facer avanzar o sector.
–A Mesa da Madeira, ¿resulta de interese para o 
sector?, ¿parécelle que funciona na actualidade?
debería ter un papel máis activo e contar con axen-
tes de todos os elos da cadea para definir as caren-
cias do sector e posibles solucións, e comunicalas á 
Administración.
–¿As relacións intrasectoriais son axeitadas?, 
¿considera que existe unha boa difusión do que 
fan uns e outros?
non.
–¿O sector valora o I+D?, ¿está ben encamiñado?
na empresa estamos investindo en mellorar a ma-
quinaria de corta e saca, e estamos sempre dispos-
tos a colaborar no sector. estamos moi atentos aos 
avances tecnolóxicos internacionais e procuramos 
incorporar procedementos e tecnoloxías á nosa ac-
tividade de explotación •

Parque de aprovisionamento e carga de eucalipto e piñeiro no 
ferrocarril no Ceao en Lugo.
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Antonio Rigueiro Rodríguez
Vicepresidente da AFG, catedrático de Botánica da USC

CoñeCín A JUAn JosÉ VillArino, nado en 
tui en 1942 e enxeñeiro de montes desde 1966, 
nas xa afastadas calendas dos primeiros anos da 
década dos setenta do pasado século, no ano 1972 
creo recordar. eu estudaba o segundo curso da titu-
lación de enxeñeiro de montes na escola técnica 
superior de enxeñeiros de montes da Universida-
de politécnica de madrid, único centro español que 
naqueles tempos ofertaba eses estudos. na materia 
edafoloxía e Climatoloxía, que impartía con acerto 
o profesor d. José manuel gandullo gutiérrez (q. 
e. p. d.) os estudantes tiñamos que facer un traba-
llo de curso que consistía no estudo ecolóxico dun 
monte, ese traballo podíase facer en grupos de dous 
alumnos e xuntámonos dous estudantes galegos 
José maría rábade Blanco e máis eu para facelo en 
sociedade e sobre un monte galego.

nas vacacións de nadal do ano 1972 acudimos á 
xefatura lucense do patrimonio Forestal do estado, 
servizo que daquela estaba situado na rúa de Xoán 
montes e dirixía o noso colega manuel martínez 
garrido (q. e. p. d.), e tivemos a sorte de que nos 
encamiñaran cara o despacho de Juan José, que era 
naquelas datas funcionario da escala de titulados 
superiores do iConA e levaba os montes da mon-
taña oriental lucense. Acolleunos con agarimo e en 
canto lle comunicamos o motivo da nosa visita ma-
nifestou gran interese e vontade de axudarnos. Fa-
lounos dun monte de Becerreá, cuxo nome esque-
cín, repoboado con piñeiros silvestres, e ofreceuse 
a acompañarnos. Aquel día tamén coñecemos a súa 

dona, Amalia, que veu pola oficina para reclamalo 
co fin de arranxar algúns asuntos domésticos.

o día acordado marchamos ao monte de Bece-
rreá Juan José, José maría e eu nun coche do ser-
vizo. lembro que subindo ao monte, cando atrave-
sabamos uns taros calcarios descubrín por primeira 
vez aciñeiras en galicia. despois de recoñecer o 
monte e facer inventarios fitosociolóxicos chegou a 
tarefa máis dura: abrir un foso no chan, ata a rocha 
nai, para poder apreciar os horizontes do solo e to-
mar as mostras correspondentes. recordo que Juan 
José cavou como o que máis, e logo convidounos a 
comer para traernos despois de volta á bimilenaria 
cidade das murallas romanas.

Cando nos despediamos agradecéndolle a súa 
axuda e pedíndolle desculpas por facerlle perder 
un día de traballo comentounos: “non tedes nada 
que agradecerme, fixéstesme un favor a min, pois 
gústame saír ao monte e estou sempre na oficina fa-
cendo traballos burocráticos e cubrindo formularios 
de propostas e doutros temas”. Andando o tempo 
comprendín que era certo o que dicía, pois Juan 
José era dos técnicos que gozaban no monte.

tras ese primeiro encontro viñeron outros: na 
escola de enxeñeiros de montes, cando eu traba-
llaba como bolseiro na Cátedra de Botánica rea-
lizando a miña tese de doutoramento e Juan José 
nos visitaba con frecuencia para avanzar na súa 
tese sobre o bidueiro que tamén lle dirixía d. Juan 
ruíz de la torre (q. e. p. d.); no Centro Forestal 
de lourizán, onde eu traballei como investigador e 
Juan José era asistente asiduo aos mércores cientí-
ficos, xuntanzas semanais nas que os investigadores 
explicabamos os nosos avances, o que é indicador 

Juan José 
Villarino 
Urtiaga

1942-2016
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do espírito innovador de Juan José e do seu interese 
polos avances científicos; en lugo, en actividades 
micolóxicas e doutro tipo, pois Juan José foi o pre-
sidente da Asociación micolóxica Andoa da capital 
lucense. neses e noutros encontros, algúns deles 
de viños polo “barrio húmido” da cidade vella de 
lugo, foise mudando a nosa faceta de compañeiros 
e colegas nunha amizade sincera, íntima e entra-
ñable que chegou ata o seu pasamento e perdura-
rá ata que nos volvamos atopar algún día. Así fun 
coñecendo ao mellor Juan José, as súas inquedan-
zas galeguistas, o seu amor pola nosa terra, o seu 
rexeitamento dunha administración forestal que el 
vía afastada das necesidades dos nosos montes, o 
seu interese pola investigación aplicada, as súas di-
ficultades profesionais e persoais no servizo no que 
traballaba, a súa retranca, a súa vea humorística, os 
seus problemas familiares, a súa bondade, o seu in-
menso corazón, a súa sensibilidade, a súa lealdade. 
para min Juan José foi desas persoas que deixaron 
pegada no máis fondo da miña alma, os momentos 
duros non apartaban o sorriso da súa faciana, foi 
desas persoas que viven amando, aman sufrindo, 
sofren calando, pero sempre, sempre sorrindo.

As súas ideas políticas, de tendencia nacionalis-
ta, e profesionais, de carácter innovador, creáronlle 
problemas no servizo de montes, polo que buscou 
“válvulas de escape”: a realización da tese de douto-
ramento, a Xefatura de medio Ambiente natural, o 
Cimbro, A Asociación Forestal de galicia, a escola 
politécnica superior, o léxico galego…

nos anos setenta do pasado século, canso de cu-
brir formularios na oficina como el dicía, comezou a 
realizar a súa tese de doutoramento sobre o biduei-

ro en galicia baixo a dirección do catedrático de 
Botánica da escola técnica superior de enxeñeiros 
de montes d. Juan ruíz de la torre. A súa tese re-
cibiu un impulso importante coa visita que realizou 
en agosto de 1979 a Finlandia, promovida e finan-
ciada polo instituto nacional para a Conservación 
da natureza (iConA).

Así explicaba Juan José na memoria desa viaxe o 
seu encontro cos bidueiros finlandeses:
“Viaxando aquel luns pola mañá cara o norte, olla-
ba aquela paisaxe nova para mín. inda que as árbo-
res eran abundantísimas, o seu grao de diversidade 
específica era certamente escaso, con non máis de 
tres ou catro especies no andar superior: o piñeiro 
silvestre (Pinus sylvestris), o abeto vermello (Picea 
abies) e xa logo, o bidueiro ou bidueiros, pois dúas 
son as especies arbóreas do xénero Betula presen-
tes con menor ou maior abundancia na floresta da 
chaira meridional finlandesa. no idioma do país, 
o nome xenérico do bidueiro é koivu e a especie 
de meirande interese económico recibe o nome 
de raudus koivu. o seu nome científico correcto é 
Betula pendula rothm., inda que todos os forestais 
finlandeses cos que falei empregaban a sinonimia 
Betula verrucosa ehrh, que alude á presenza nas 
pólas novas de franxas dunhas glándulas resiníferas 
que as fan ásperas ao tacto. A segunda especie, me-
nos abundante e interesante economicamente, é o 
hies koivu (Betula pubescens ehrh), de franxas pilo-
sas e suaves ao tacto e que tende a situarse en solos 
máis húmidos ca os ocupados polo outro bidueiro”.

en Hyvinkaa, preciosa cidade cuxa beleza, se-
gún Juan José, compre atribuír en boa parte ao 
efecto decorativo dos bidueiros xenerosamente 

De esquerda a dereita: Fernando Molina, Antonio Rigueiro e Juan José Villarino en 2005 na asemblea xeral da AFG. 



In memoriam

20 o monte decembro 2016

propagados polas súas rúas, visitou o Centro de 
sementes da Central Forestry Board Tapio, e puido 
contemplar un exemplar de bidueiro que xamais 
tivera a oportunidade de albiscar: tratábase de B. 
verrucosa var. pirkalensis, variedade de xardinería 
moi decorativa, coas follas fondamente partidas, 
laciniadas. Con martti lepisto, especialista en 
mellora xenética da betulácea, coñeceu outro bi-
dueiro que el nunca vira, o “curly birch”, Betula 
pendula forma carelica, que toma o nome da súa 
rexión de orixe, Carelia ou Karelia, unha zona xeo-
gráfica a ambos lados da fronteira con rusia. o 
visa koivu, nome finés desa forma, ou bidueiro rizo 
é unha árbore retorta, con mal porte forestal, pero 
ten unha madeira con curiosas e fermosas vetas, 
a máis prezada de Finlandia, e, segundo lepisto, 
comercialízase por quilos e o prezo do quilo man-
tense parello co do azucre.

A súa memoria doutoral “el abedul en galicia” é 
un compendio sobre o bidueiro en galicia e amosa o 
interese desta árbore, frugal e de crecemento bastante 
rápido, para a repoboación forestal en montes galegos. 
trala defensa da súa tese no ano 1985, que acadou 
a máxima cualificación (sobresaliente “cum laude”) 
Juan José nunca abandonaría a paixón por esa árbore.

na década dos oitenta do pasado século, Juan 
José foi nomeado Xefe de protección do medio na-
tural de lugo (1983-1987) e posteriormente Xefe 
do servizo provincial de medio Ambiente natu-
ral de lugo (1987-1990), sendo director Xeral de 
montes e medio Ambiente natural d. José luis 
Aboal garcía tuñón. para o finado foi unha opor-
tunidade de desligarse do servizo de montes, no 
que non se atopaba a gusto, e de gañar recoñece-

mento e autonomía, mais di o refraneiro que dura 
pouco a alegría na casa do pobre, e eses servizos de 
medio ambiente, creados por Aboal con bo criterio, 
non foron ben recibidos pola “vella garda” dos ser-
vizos forestais, que os vían como unha usurpación 
de funcións e boicoteáronos todo o que puideron, 
de xeito que esta etapa no curriculum de Juan José 
tampouco foi totalmente feliz.

o Cimbro foi moi importante na vida de Juan 
José e na desconexión parcial dunha vida profesio-
nal e familiar non plenamente satisfactorias. trá-
tase dunha finca de cinco hectáreas no concello 
lucense de pol que mercou en dúas etapas a finais 
do pasado século e á que escapaba en canto po-
día. Cando a adquiriu tiña algúns piñeiros do país 
pero dominaba a matogueira sobre todo de toxos. 
traballou arreo rozando e plantando ata convertela 
nun interesante arboreto de especies arbóreas au-
tóctonas e foráneas, sendo de destacar o rodal de 
bidueiros e o que queda do rodal de eucaliptos, 
con exemplares notables de Eucalyptus delegaten-
sis e Eucalyptus dalrympleana que, se non se cortan 
antes, van camiño de converterse en monumentos 
naturais. Adoitaba ir Juan José ao Cimbro (nome 
portugués do xenebreiro ou enebro) ata que, por 
problemas de vista e oído, tivo que deixar de condu-
cir. téñoo acompañado moitas veces e aledábame 
a satisfacción coa que me amosaba as novidades. 
ensinoume un foso no solo que el cavara e no que 
queimaba os restos de rozas e podas para evitar que 
o lume se espallase, e contoume que un día que 
estaba queimando con tódalas precaucións chegou 
unha brigada de extinción de incendios que vira o 
fume, e como non tiña o preceptivo permiso sancio-
nárono a pagou a multa relixiosamente, sen tratar 
de aproveitarse da súa posición para que o eximiran 
desa obriga. Un pequeno detalle que, como outros 
moitos, falan da súa honradez.

Unha vez convertido en propietario forestal in-
corporouse á Asociación Forestal de galicia, par-
ticipando activamente en diversas actividades: 
xuntanzas anuais, artigos na revista o monte (o de-
rradeiro podémolo ler neste número), foros de dis-
cusión sobre temáticas diversas, cuestións lingüís-
ticas, publicacións, viaxes formativas, etc. sempre 
será lembrado como un socio activo e colaborador, 

Juan José medindo un dos bidueiros do Cimbro.

Juan José Villarino foi, ademais 

dun técnico bo e innovador, unha 

excelente persoa, un home bo,

amigo dos seus amigos, sabio 

conselleiro, agarimoso, honesto, 

íntegro, xeneroso e humilde.
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ademais de polo seu talante sinxelo e a súa sempre 
boa disposición para axudar.

Cando a escola de enxeñaría técnica Forestal 
da Universidade de santiago de Compostela botou 
a andar en lugo, a comezos da década dos anos no-
venta do pasado século, veu visitarme un día Juan 
José para dicirme que estaba canso do seu traba-
llo na administración forestal e que lle gustaría in-
corporarse como docente á Universidade. no ano 
1993 superou a correspondente oposición e aca-
dou a praza de profesor titular de Universidade, 
responsabilizándose da docencia das materias de 
silvicultura, nas titulacións de enxeñaría técnica 
Forestal e enxeñaría de montes, ata a súa xubila-
ción no ano 2009. esta etapa, segundo el recoñecía, 
foi a máis tranquila e feliz da súa vida profesional, 
acadou o cariño dos compañeiros e dos estudantes 
e puido desenvolver a súa creatividade e traballar 
en liberdade, aspectos que tivera ata certo punto 
vedados nas etapas anteriores. mantivo a relación 
coa escola despois da súa xubilación, pois baixaba 
con frecuencia, a última vez poucos días antes de 
falecer, a saudarnos e a compartir un café e unhas 
paroladas con nós.

outra das paixóns de Juan José foi a lingua ga-
lega. era especialmente meticuloso na revisión lin-
güística do noso idioma e gustaba de participar en 
foros destes temas. Colaboramos en traballos de 
léxico referidos ao mundo forestal e froito desas co-
laboracións foron dous libros publicados pola Uni-
versidade de santiago de Compostela que tiveron 
boa acollida: un de léxico botánico e outro de léxico 
forestal. no eido das anécdotas lembro que lle re-
galei un libro sobre as árbores senlleiras de galicia 

que recolle o meu discurso na inauguración do cur-
so 2015-16, aos poucos días veume ver e comen-
toume que o lera e que lle gustara pero que atopara 
un fallo idiomático, pois referíame ás ramificacións 
como “gaias”, cando o correcto é “gallas”, e engadiu: 
gaia é o feminino de gaio (arrendajo en español). 
Agradecinlle a corrección do erro e a miña desculpa 
foi a verdade: cousas dos tradutores automáticos…

o día do seu falecemento, o 18 de outubro, foi 
unha data triste, moi triste, na que os seus biduei-

Juan José Villarino dando unha clase de silvicultura do bidueiro a un grupo de socios da AFG no Cimbro en 2006.

No ano 2004, de visita forestal en Mortágua (Portugal).
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Mapa de nomes populares galegos do bidueiro e zona de exclusión elaborado por Juan José Villarino e incluído na súa memoria doutoral.

ros do Cimbro comezaron a tinguirse de amarelo e 
a espirse, despedíndose así, como nunha póstuma 
homenaxe, de quen tanto os coidou e os mimou. 
o seu pasamento vestiu de loito a Asociación Fo-
restal de galicia, pois Juan José foi un excelente 
colaborador. 

Juan José Villarino foi, ademais dun técnico bo 
e innovador, unha excelente persoa, un home bo, 
amigo dos seus amigos, sabio conselleiro, agarimo-
so, honesto, íntegro, xeneroso, humilde, entrega-
do á súa familia, que non sempre llo recoñeceu, 
á súa profesión e ao seu cadeliño “Blas”, que pa-
seaba diariamente polo parque rosalía de Castro 

de lugo. era tamén persoa de gran erudición, con 
alto nivel cultural e con formación en distintos 
campos do saber e do arte, con importantes co-
ñecementos de música por exemplo, aínda que a 
baixa audición lle obrigou a abandonar a interpre-
tación musical con instrumentos como a guitarra, 
coa que chegou a ser un mestre. o seu pasamento 
deixounos un pouco orfos. 

trasladamos o noso pesar á súa dona, Amalia, e 
aos seus fillos.

descansa en paz compañeiro e amigo.
Ata vernos Juan.
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Silvicultura

Juan José Villarino Urtiaga
Enxeñeiro de Montes e profesor de Silvicultura xubilado

en determinados ambientes universitarios do país 
galego deféndese con afouteza digna de mellor cau-
sa, que só merece o nome de bosque o poboamento 
arbóreo de especies autóctonas establecido no terreo 
por algún modo de rexeneración natural.

mais cando nun lugar previamente desarborado 
se procede á instalación de plantas dunha ou va-
rias especies forestais, a iso hai que chamarlle unha 
plantación.

Aí estamos todos de acordo: eu planto bidueiros, 
p. ex. en pedrafita do Cebreiro e alí fica unha plan-
tación (de bidueiros neste caso).

A cuestión é que para a ortodoxia, o nome de 
“plantación” non é revisable co paso do tempo: plan-
tación é no momento inmediatamente posterior á súa 
instalación, cando as plantas son aínda de pequeno 
tamaño e non cobren senón unha escasa porción do 
terreo; e plantación ten que continuar sendo, se ca-
dra corenta anos máis tarde, cunha espesura com-
pleta de copas xa constituída e filtrando o paso da luz 
ós estratos baixos da vexetación; e aínda albergando 
niños de aves nas súas franzas. porque a plantación 
adoece desa especie de pecado orixinal que é a súa 
orixe “artificial” ou antropoxénica.

eu vou procurar nos apartados seguintes expor 
o meu punto de vista sobre esta pretendida antino-
mia –bosques vs. plantacións– que en principio nin 
parece estar sustentada sobre unha sólida base con-
ceptual nin desde o punto de vista práctico semella 
aportar innovación algunha de utilidade no eido da 
xestión ambiental sustentable.

Bosques. A definición que figura no “diccionario de 
Botánica”, de p. Font Quer (1977) –unha das moitas 
dispoñibles– sobre o termo, consigna o seguinte:

“bosque (lat. boscus) m. sitio poblado de árbo-
les y matas; b. de explotación forestal. díce-
se del que se obtienen productos forestales”; e 
continúa citando e definindo tipos particulares 
de bosques: b. en galería; b. maderable, etc.

A achega de Font Quer é sen dúbida algunha, a 
correcta: comeza pola definición do termo global, na 
súa máis ampla acepción e logo diso cita tipos espe-
cíficos daquela categoría xeral definida ó principio.

e así é como deben abordarse estas cuestións 
conceptuais: establecendo unha nidia diferencia-
ción entre o xeral e o particular ou específico. non 
podemos definir o cabalo polas características que 
ollamos nun tarpán mongol ou nun árabe selecto 
senón que teremos que consignar o que é común a 
todos os tipos ou razas de cabalos.

A definición de Font Quer é ampla e sintética da-
bondo, mais tamén é certo que podería mellorarse coa 
inclusión –ó lado das matas–, dos outros dous niveis 
de vexetación subarbórea: o de herbas (vexetación 
non leñosa); e mais o de arbustos (vexetación leñosa 
de talla intermedia entre as matas e as árbores).

e xa para rematar a completa caracterización do 
termo que nos ocupa, habemos de tomar en con-
sideración aínda dous últimos criterios ou índices:

•	 Un referido á superficie mínima que se preci-
sa para poder outorgarlle á formación arbórea o 
nome de bosque. esta pode ser algo variable se-

Bosques e plantacións forestais
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gundo os autores ou as diferentes metodoloxías 
dos organismos (por exemplo, o inventario Fo-
restal nacional, iFn); mais de modo xeral con-
sidérase que o bosque debe ter unha superficie 
mínima de unha ou dúas ha; e que as forma-
cións arbóreas de inferior superficie deben ser 
denominadas coma bosquetes.

•	 en segundo lugar, débese ter en conta o grao de 
espesura (xeralmente representado polo índice 
denominado “fracción de cabida cuberta, Fcc” 
que é a porcentaxe de terreo cuberto polas copas 
proxectadas sobre o solo). Cando as copas das ár-
bores non recobren máis dunha reducida porción 
do terreo, a formación resultante presenta grandes 
clareiras entre as árbores que permiten o crece-
mento dunha vexetación herbácea e máis leñosa.

É por exemplo o caso da devesa (no sentido do 
castelán dehesa).

A palabra devesa tamén ten o significado de 
bosque ou arboredo mesto (exemplo, a devesa da 
rogueira no Courel) e inda hai quen pensa que na 

práctica ven sendo un sinónimo de fraga. no dicio-
nario Xerais (1988), pódese ler o seguinte:

devesa... lat. tardío (terra) defensa...
1.- Anaco de terra con árbores autóctonas (car-
ballos, castiñeiros, faias, etc.) destinado xeral-
mente a pastos.

o dicionario “priberam” de portugués consigna 
para o termo as seguintes dúas acepcións:

1. terreno coutado em que há árvores de rendi-
mento e pastos.
2. lugar cercado por arvoredo, souto.

Cos precedentes expostos, parece razoable pen-
sar que as antigas devesas –a medida que foron 
cesando os tradicionais aproveitamentos pastorais– 
emprenderon unha dinámica de re-colonización 
polo bosque natural ata o seu estado actual.

o termo souto deriva do latín “saltus”, aplica-
do ós entornos intermedios entre o “ager” (entor-

Plantación de bidueiros ós dous anos de establecida.

A anterior, cinco anos máis tarde. Inda sendo rápido o seu crece-
mento, non se acada a tanxencia de copas polo efecto dun marco 
de plantación relativamente amplo, de 3,5 x 3,5 m.
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no agrícola ou agrario) e a “silva” ou “sylva”, orixe 
da silvicultura.

Plantacións. Bosques de plantación. desde un 
punto de vista ecolóxico, a plantación non supón 
máis ca unha axuda, unha aceleración do proce-
so natural de sucesión vexetal progresiva dirixido 
cara ó seu cumio ou vexetación potencial da 
localidade.

nos servizos forestais era preceptivo comezar 
por encaixar o proxecto nun dos dous tipos de repo-
boación seguintes:

•	 primeiras repoboacións; que se levaban a cabo 
en terreos colonizados por vexetación de tipo se-
rial, como matorreiras de toxos, queirogas, uces, 
etc. que se supoñía que se achaban nese estado 
durante un longo período de tempo.

•	 segundas repoboacións; era o caso da re-plan-
tación de solos xa anteriormente poboados por 
vexetación arbórea mais que foran afectados por 
algunha perturbación recente (como un incen-
dio) ou por unha corta a feito.

esta distinción entre primeiras e segundas repo-
boacións non deixa de amosar unha certa semellan-
za coa que comunmente se establece entre os dous 
tipos de sucesión vexetal, é dicir entre a sucesión 
primaria e a sucesión secundaria; pois en todos 
os casos as diferenciacións derivan de distintas si-
tuacións nas orixes, nos puntos de partida.

dito todo o anterior, chega o momento de in-
tentar describir, do modo máis sintético posible, os 
cambios que teñen lugar na evolución da planta-
ción, entre o seu intre inicial de instalación e o fi-
nal, ó cabo do remate da quenda.

no inicio, a plantación no seu entorno edáfico-
atmosférico non é máis ca un conxunto de plantas 
ben separadas unhas das outras que non exerce in-
fluencia ambiental algunha sobre o seu entorno; an-
tes ben é ó contrario, aquelas plantiñas novas fican 
expostas a serios riscos ambientais: perturbacións 
meteorolóxicas, ataques de insectos ou de macro-
fauna de herbívoros, etc.

polo remate do ciclo, o que teremos alí en cir-
cunstancias normais, será un bosque de planta-

ción máis ou menos maduro cunha cuberta con-
tinua de copas controlando o paso da luz cara os 
andares inferiores de vexetación próxima ó solo fo-
restal; este recibirá o aporte de frouma das follas e 
franzas das copas que axudará a manter o seu pro-
ceso de diferenciación de horizontes e maduración.

Ó nivel do bosque como ecosistema, rexistrarase 
un incremento na biomasa, no número de nichos 
ecolóxicos e máis na biodiversidade. Arestora o pa-
norama mudou radicalmente e é o bosque o que 
exerce unha influencia ambiental positiva sobre o 
entorno.

A descrición sobre a dinámica evolutiva da se-
cuencia plantación–bosque de plantación po-
dería limitarse ó xa apuntado anteriormente; mais 
penso que ficaría máis completa có engadido da 
referencia a unha fase intermedia que na miña opi-
nión constitúe unha especie de punto de inflexión 
na dinámica enriba mencionada.

refírome ó período de tempo en que, polo efecto 
do crecemento das plantas –en altura e máis tamén 
lateralmente, na larganza das súas copas–, se em-
peza a producir o que se denomina a “tanxencia das 
copas”. Aquí dá inicio a consolidación da espesura 
completa de copas co seu efecto de intercepción da 
luz incidente; as pólas baixas, coa diminución de 
luz dispoñible, perden a facultade de manter niveis 
de fotosíntese neta (fotosíntese – respiración) e en 
consecuencia rematan por morrer e desprenderse 
do tronco: velaí o proceso chamado “poda natural”, 
a partir do cal xa se pode dar por culminada a crea-
ción do noso bosque, obxectivo da correspondente 
plantación.

só me resta xa engadir que resulta obvio que a 
culminación feliz do noso proceso esixirá contar coa 
asistencia das técnicas silvícolas axeitadas ó sitio 
e máis á especie (ou especies), por medio da im-
plementación da correspondente silvicultura de 
plantación.

Conclusións. non parece que definir o todo (o bos-
que) por unha parte daquel todo (o bosque natural) 
constitúa precisamente un acerto desde o punto de 
vista metodolóxico. 

Ó contrario, racha os consensos establecidos 
e respectados entre a comunidade do sector sen 
aportar nada positivo que puidera xustificar tal cam-
bio de paradigma.

e tampouco se poden arrombar achegas conso-
lidadas (como poden ser os criterios utilizados polo 
inventario Forestal nacional), que son utilizadas 
decote nas discusións sobre as distintas problemá-
ticas do sector forestal galego.

o bosque –na súa visión mais xeral e sintética– 
é unha superficie (dunha mínima contía) de terreo 
ocupada por árbores forestais cun grao aceptable de 
espesura. e a partir de aí é cando se pode comezar a 
disterar e definir tipos particulares:

Mais eu dígovos:  

non vos contentedes con plantar 

unha árbore, unha árbore é ben 

pouca cousa: plantade un bosque 

enteiro.
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Ós 28 anos da plantación temos xa no sitio un verdadeiro bidual, ou se queremos, un biduedo; ou aínda: un bosque de plantación de Betula 
celtiberica Rothm. & Vasc.

•	 bosque temperado
•	 bosque tropical
•	 bosque boreal
•	 etc.

pois ben, un dos tipos particulares é o bosque 
de plantación, orixinado a partir dunha repoboación 
como final do proceso evolutivo explicado anterior-
mente.

e outro tipo é o do bosque “natural” inda que 
aquela naturalidade atribuída non sexa máis ca un 
modo de agachar o noso descoñecemento da histo-
ria real da formación.

en moitos casos, estes bosques “naturais” orixi-
náronse co cese das roturacións para sementeiras 
de cereal (searas, estivadas), deixando un substrato 
en boas condicións para acoller e facilitar a xermi-
nación das sementes das árbores forestais. 

Aquelas roturacións constituíron no seu día un 
tipo de perturbación antropóxena fundamental na 
dinámica de recolonización do bosque.

e agora lembrade os requirimentos, de cara a 
garantir a realización do home, expostos no vello 
adaxio chinés: un deles é o de plantar unha árbore 
nonsí?; seica era preceptivo:

•	 ter un fillo
•	 escribir un libro e
•	 plantar unha árbore

mais eu dígovos: non vos contentedes con plan-
tar unha árbore, unha árbore é ben pouca cousa: 
plantade un bosque enteiro.

e a quen non se deixa convencer doadamente, só 
me resta recomendarlle a lectura de “el hombre que 
plantaba árboles”, do escritor francés Jean giono.

Nota: Juan José Villarino rematou de preparar este artigo 
para a revista O Monte o 6 de outubro de 2016, doce días 
antes do seu falecemento.
As fotografías que o ilustran foron todas sacadas no seu 
querido Cimbro.
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A xestión que a maioría das comunidades 
de montes fixeron da súa propiedade tivo, 
dende sempre, unha orientación forestal e 
social. Incontables son as actuacións que 
se fixeron para dotar aos montes veciñais 
de atractivo co obxectivo de que calquera 
persoa puidera gozar da natureza e da 
riqueza do monte galego. Nos últimos 
tempos, a resposta da cidadanía a esa 
oferta está sendo moi positiva e, ano 
tras ano, a afluencia de persoas aos 
montes vénse incrementando de xeito 
continuado.

O monte non está exento de risco, nel 
desenvólvese unha actividade de perigo como é a forestal, con uso de maquinaria pesada 
que pode poñer en risco a integridade física de terceiras persoas. Nos últimos tempos, 
producíronse accidentes que causaron graves prexuízos ás persoas que os padeceron e 
derivaron en responsabilidades para as comunidades propietarias dos montes, nalgúns 
casos con indemnizacións de moita relevancia.

Por todo isto, faise necesario establecer unhas bases de consenso para que poida ser 
posible compatibilizar o uso deportivo e social cun uso forestal non exento de risco para 
que, entre a Administración, os propietarios e os posibles usuarios, se poida crear un 
ambiente de colaboración que permita esa compatibilidade de usos e se minimice o risco 
de accidentes nunha contorna variable como é a do noso monte.

Co desexo de abrir canles de comunicación entre as partes interesadas, a Asociación 
Forestal de Galicia, a Mancomunidade de Montes de Vigo e a Confederación de 
Organizacións de Silvicultores de España (COSE), organizaron dúas mesas de traballo o 
día 10 de xuño de 2016 e unha xornada de debate das conclusións das mesas sobre a 
compatibilidade dos usos social e forestal nos montes veciñais, que se celebrou o 11 de 
xuño de 2016 en Valadares (Vigo).

Esta iniciativa contou co patrocinio do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio 
Ambiente, o Concello de Vigo, a Mancomunidade de Montes de Vigo e a Asociación 
Forestal de Galicia. 

Tanto nas mesas redondas como posteriormente, na xornada, concluíuse que non sería 
bo prohibir o uso social dos montes veciñais, senón regulalo de forma clara e sinxela, de 
maneira que non se cause prexuízo ao monte e aos seus lexítimos propietarios e que a 
Administración contribúa a soportar a carga económica que supón este uso social.
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CONCLUSIÓNS DAS MESAS DE TRAALLO

Descoñecemento da propiedade forestal e das pistas e camiños 
forestais

A sociedade urbana galega ten un gran descoñecemento, non só do monte galego, senón 
dos seus lexítimos propietarios. Descoñécese que case a totalidade do monte en Galicia 
(un 97,8%) é privado e como propiedade privada non é posible o seu uso e goce sen o 
permiso dos seus donos. A circulación e paso polos montes galegos non é libre, por canto 
se trata de propiedades privadas.

É preciso facer unha campaña de información aos usuarios sobre o monte en Galicia, a súa 
titularidade e o réxime de aproveitamentos, así como dos deberes e obrigas dos visitantes.

As autoridades públicas deben identificar a titularidade dos camiños e pistas para que os 
usuarios poidan recoñecer os camiños públicos e os privados.

Respecto á propiedade

A organización de probas ou competicións 
a nivel local, provincial, autonómico ou 
nacional, supervisadas polas federacións 
deportivas ou asociacións recoñecidas, 
adoitan, en xeral, solicitar autorización 
ás comunidades propietarias dos terreos, 
e por tanto non supón, en principio, 
ningún prexuízo para o titular. O maior 
problema son os usuarios “por libre” ou 
esporádicos, individuais ou en grupos non 
organizados, que se achegan ao mesmo 
con pouco coñecemento sobre o medio 
que van empregar e sobre a propiedade. 
Ese uso “por libre” é difícil de controlar 
polo que a concienciación e a formación convértense no mellor medio para acadar o 
obxectivo dun uso racional do monte.

Estes actos, no caso de ser organizados por unha determinada federación deportiva, están 
cubertos polos seguros de accidentes que esta teña subscrito. No caso de que non sexa 
organizado por unha federación deportiva, a normativa obriga a que conten cun seguro de 
accidentes.

A entidade organizadora dun evento e actividade cultural ou deportiva, ten que poñerse 
en contacto coa comunidade propietaria do monte con suficiente antelación e acordar as 
condicións da autorización de uso do mesmo, sempre por escrito.

Apertura de pistas, sendeiros ou circuítos

A iniciativa e o desenvolvemento do proxecto de construción dunha nova instalación 
debería xurdir dun club ou asociación da zona, de forma que este puidese asumir o seu 
mantemento e control, apoiado pola súa correspondente federación e, de ser posible, coa 
corresponsabilidade da mancomunidade ou do municipio beneficiado pola instalación. Desa 
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forma asegúrase que, ante unha hipotética desaparición do clube promotor, a federación 
podería responder sobre esa instalación de forma que se evite que sexa a comunidade 
veciñal titular a responsable da mesma. A comunidade, obviamente, deberá realizar 
as cesións oportunas para garantir o seu uso ademais de, se así o estimase oportuno, 
participar no financiamento da instalación. En relación coas rutas de sendeirismo, os seus 
titulares e responsables adoitan ser as mancomunidades de municipios ou de municipios 
individuais e así debería seguir sendo no futuro.

A seguridade na práctica deportiva que se realiza no monte

Hai que darlle prioridade á seguridade durante a práctica deportiva no monte mediante un 
labor pedagóxico que deben desenvolver, entre outras entidades, as federacións. Un bo 
método para levar a cabo ese labor de formación podería ser a través do correo electrónico 

e o uso das redes sociais xa que, ademais de realizar 
un labor de concienciación e formación xeneralista, 
poderían servir para incidir noutros aspectos: problemas 
concretos de determinadas prácticas ou restricións en 
áreas concretas (áreas de protección).

Tipos de seguros que cobren a práctica 
deportiva no monte

Existiría a posibilidade de que se puidesen subscribir 
pólizas de seguros que non fosen individuais senón 
para unha determinada zona ou incluso a escala 
municipal ou provincial.

Considérase conveniente abrir unha liña de colaboración 
para analizar a creación destes produtos coas empresas 

de seguro máis especializadas neste tipo de pólizas. A gran maioría de participantes da mesa 
consideraron esa posibilidade como moi interesante e que podería significar unha garantía 
para a propiedade en relación coa redución significativa do risco que na actualidade asume.

Futuro do uso deportivo no monte

É necesario formar ao usuario do monte mediante un decálogo de como usar o monte 
co obxectivo de que se eliminen as friccións que se dan na actualidade. Esta formación 
debería apoiarse na lexislación vixente respecto dos vehículos a motor, de forma que o 
usuario poida coñecer os seus dereitos e obrigas. Esta formación pode, ademais, evitar que 
sexa necesario inundar o monte de carteis co efecto visual negativo que iso supón.

Para o uso non motorizado é necesario desenvolver nunha lexislación clarificadora, 
que facilite tanto á comunidade propietaria como ás forzas da orde (Garda Civil, Policía 
Autonómica e Policía Local) discernir as actividades legais das ilegais. Con motivo destas 
mesas de traballo e xornada elaborouse o documento “Normativa e uso social do monte 
veciñal en Galicia” que se xunta a estas conclusións.

Deben crearse novos produtos de seguros que permitan reducir o risco que, na actualidade, 
asumen os propietarios ao permitir a práctica deportiva no seu monte. Todas as entidades 
que participaron na mesa están concienciadas de que a compatibilidade de usos pasa por 
ter un escenario libre de riscos que poidan resultar inasumibles polas partes, polo que cren 
conveniente facer un esforzo adicional para que eses produtos aparezan e se consoliden. A 
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necesidade de que a Administración se involucre resulta evidente, polo que debe colaborar 
coas federacións e os representantes dos propietarios para que se creen as condicións 
necesarias para unha práctica segura do deporte no monte. Os representantes dos 
propietarios indicaron que iniciarán os contactos para promover a creación deses produtos. 
No momento en que se logre elaborar un borrador coas características dun ou varios deses 
produtos, convocaríase unha nova mesa de traballo para a súa presentación e debate.

Faise necesario regular e non prohibir. No monte cabemos todos sempre que se dea a 
comunicación e consenso necesario entre usuarios, propietarios e Administración para o 
mantemento das características que dotan de especial atractivo a este tipo de espazos.

Resumo de conclusións das mesas de traballo

	} É necesario educar á cidadanía sobre que son os montes veciñais e como se xes-
tionan. É necesario que a Administración realice ou axude a realizar campañas 
de concienciación entre a poboación en xeral.

	} Sinalizar o monte veciñal (entradas principais) pode contribuír a un mellor uso, 
pero non é a solución. Non se pode encher o monte de carteis. É máis importante 
realizar campañas de concienciación.

	} Debe redactarse un código de boas prácticas de uso social ou un decálogo de 
boas prácticas deportivas e procurar a súa máxima difusión, especialmente nos 
montes periurbanos. Un lugar estratéxico de distribución son os comercios que 
venden artigos deportivos (por exemplo bicicletas).

	} Non prohibir o uso social, senón regulalo.

	} O uso social non debe prexudicar economicamente á comunidade nin medioam-
bientalmente ao monte.

	} Debe realizarse un estudo de produtos de seguro (individual ou colectivo) e as 
súas posibilidades de aplicación. Este labor ten que realizarse en consenso entre 
comunidades propietarias, federacións deportivas e Administración (autonómica, 
local). Estudar o financiamento dos seguros segundo distintos niveis territoriais 
(Galicia, provincia, comarca, concello, monte ou agrupación de montes…).

	} Sería conveniente, se é posible, fixar un calendario de actividades de uso social 
nos montes veciñais e que tivera coñecemento del a Administración.

	} As comunidades deben acordar internamente que zonas se poden habilitar para 
a práctica segura das actividades deportivas ou de uso social. Estas zonas deben 
contemplarse no proxecto de ordenación e estar reguladas.

	} A construción de infraestruturas para prácticas deportivas e o seu uso debe am-
pararse en convenios entre as comunidades propietarias, concellos e federacións 
deportivas.

	} Debe estudarse a necesidade de nova lexislación que regule o acceso non moto-
rizado aos montes, especialmente aos montes veciñais en man común.
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CONCLUSIÓNS DA XORNADA ABERTA AO PÚBLICO

	} A demanda do uso social dos montes debe terse en conta como unha oportunidade, 
non un problema. O monte debemos facelo sostible ambiental, económica e social-
mente. Ampliar oferta de rutas diversas, dando maior atractivo aos nosos montes.

	} A Administración pública debe soportar o custo que supón ás comunidades de 
montes o uso social e aberto do monte veciñal, e á súa vez, realizar unha campa-
ña de información intensa, acerca da propiedade e dereitos de uso dos montes.

	} É preciso facer unha campaña de divulgación para concienciar á sociedade sobre 
o carácter privado dos montes veciñais.

	} É necesario compatibilizar o uso social e forestal dos montes veciñais, sobre todo 
nos espazos periurbanos.

	} Hai que buscar unha fórmula de financiamento ás CMVMC dun seguro de respon-
sabilidade colectiva polo uso social do monte.

	} Non se pretende negar o uso social dos MVMC, senón de regulalo, concienciar 
aos usuarios de que están usando un espazo privado e compensar ás comunida-
des de montes polo uso social da súa propiedade.

RELATORES

Na mesa de traballo “O uso social do monte e a lexislación que o afecta”, moderada por 
Jesús Represas Represas, representante da Agrupación de Montes Veciñais Condado 
Louriña, participaron Calixto Escariz Vázquez (avogado), José Luis de la Fuente Martín 
(sarxento do Servizo de Protección da Natureza da Garda Civil), Emilio Herrera Oya (axente 
da Policía Local de Vigo), Juan José Vázquez Porto (xefe do equipo de Incendios da Uni-
dade do Corpo Nacional da Policía adscrita á Comunidade Autónoma de Galicia), Amalia 
Pazos Pintos (xefa do Servizo de Montes de Pontevedra) e Xosé Alfredo Pereira Martínez 
(presidente da Organización Galega de Comunidades de Montes).

Na mesa de traballo “Uso social do monte: respectando a propiedade”, moderada por 
José Luis Campos Represas, representante da Asociación de Coutadas de Xinzo (Pontea-
reas), participaron Beatriz Figueroa Pérez (avogada), Daniel Benavides Alonso (xefe do 
Servizo de Deportes da Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia en Ponte-
vedra), Isidoro Hornillos Baz (presidente da Federación Galega de Atletismo), Guillermo 
Sande Covelo (director técnico e deportivo da Federación Galega de Ciclismo), Francisco 
Manuel Martínez García (presidente da Federación Galega de Espeleoloxía), Adolfo Puch 
Domínguez (presidente da Federación Galega de Montañismo) e Uxío González Pérez 
(presidente da Mancomunidade de Montes de Vigo).

A xornada do 11 de xuño tivo lugar no Centro Veciñal e Cultural de Valadares e foi inau-
gurada polo director xeral de Produción e Ordenación Forestal, Tomás Fernández-Couto 
Juanas, quen participou tamén como relator xunto co avogado Calixto Escariz Vázquez, o 
sarxento do SEPRONA José Luis de la Fuente Martín, o presidente da Federación Galega 
de Ciclismo, Juan Carlos Muñiz Nieto e o vogal do Xurado Provincial de Clasificación de 
Montes Veciñais de Pontevedra, Xosé Carlos Morgade Martínez. A sesión foi clausurada 
polo alcalde de Vigo, Abel Caballero Álvarez.
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NORMATIVA E USO SOCIAL DO MONTE VECIÑAL EN GALICIA

1. O carácter privativo do monte veciñal en man común

A Constitución Española recoñece, no seu artigo nº 19, o dereito a 
circular libremente polo territorio nacional a todos os cidadáns 
españois. Este dereito, sen embargo, non debería limitar outros 
establecidos nesa mesma norma, como pode ser o dereito á 
propiedade privada, recoñecido no seu artigo 33. Este último, unido 
ao dereito á herdanza, garante que a propiedade pase dunhas mans a 
outras mantendo ese carácter privado. Só a existencia dunha causa 
xustificada de utilidade pública ou interese social pode prevalecer 
sobre ese dereito sempre que, iso si, o proceso para a declaración de 
utilidade pública ou interese social se realice segundo o establecido 
nas leis e tras a compensación correspondente.

Constitución Española de 1978
Artigo 19
Os españois teñen dereito a elixir libremente a súa 
residencia e a circular polo territorio nacional.
(…)
Artigo 33

1. Recoñécese o dereito á propiedade privada e á herdanza.
2. A función social destes dereitos delimitará o seu contido, 
de acordo coas leis.

3. Ninguén poderá ser privado dos seus dereitos senón 
por causa xustificada de utilidade pública ou interese 
social, mediante a correspondente indemnización e de 
conformidade co disposto polas leis.

Por todo o anterior, o carácter de monte privado adxudicado aos 
montes veciñais en man común segundo o establecido no artigo 13 da 
Lei 7/2012, de montes de Galicia, toma especial relevancia por canto 
limitará a libre circulación por eles para o resto dos cidadáns. Segundo 
o establecido nese artigo, os montes veciñais en man común son bens 
de natureza xermánica, pertencendo colectivamente, e sen atribución 
de cotas, ás respectivas comunidades veciñais titulares.

Lei 7/2012, de 28 de xuño, de montes de Galicia
Artigo 13. Clasificación dos montes segundo a súa 
titularidade

1. Os montes, por razón da súa titularidade, poden ser 
públicos ou privados.

2. Son montes públicos os pertencentes ás administracións 
públicas e a outras entidades de dereito público.

(…)

4. Os montes veciñais en man común son montes privados, 
de natureza xermánica, que pertencen colectivamente, 
e sen atribución de cotas, ás respectivas comunidades 
veciñais titulares. Están suxeitos ás limitacións de 
indivisibilidade, inalienabilidade, imprescritibilidade e 
inembargabilidade.

Bens de uso público 

Ao ser os montes veciñais de propiedade privada, en ningún caso se 
pode considerar que son de dominio público, segundo o establecido no 
artigo 338 do Código Civil, onde se distingue entre uns e outros.

Código Civil (RD 24 de xullo de 1889)
Artigo 338. Os bens son de dominio público ou de 
propiedade privada.

Aínda así, dado o carácter especial dos montes veciñais, podería 
dubidarse se son bens de uso público ou non. No o artigo 344 do 
Código Civil (norma do ano 1889) indícase que son bens de uso público, 
nas provincias e os lugares, os camiños provinciais e os veciñais, as 
prazas, rúas, etc. sempre que foran custeados polos mesmos lugares 
ou provincias. A definición resulta algo ambigua polo que será 
necesario revisar normas máis recentes que poidan achegar luz sobre 
se se podería considerar o monte veciñal como ben de uso público ou 
se, polo contrario, é un ben de uso privado.

Código Civil (RD 24 de xullo de 1889)
Artigo 344. Son bens de uso público, nas provincias e os 
lugares, os camiños provinciais e os veciñais, as prazas, 
rúas, fontes e augas públicas, os paseos e as obras 
públicas de servizo xeral, custeadas polos mesmos lugares 
ou provincias.



VIII

Compatibilidade dos usos social e forestal nos montes veciñais 

No Regulamento de bens das entidades locais, enuméranse de novo os 
camiños, prazas, rúas, paseos, parques, etc., como bens de uso público, 
ao igual ca no Código Civil, pero agregando un matiz importante por 
canto indica que se refire a aqueles bens cuxa conservación e policía 
sexan competencia da entidade local. Esta característica adicional 
dos bens de uso público resulta moito máis útil á hora de valorar se 
os camiños, pistas e carreiros que transitan polo interior dos montes 
veciñais e, incluso os propios montes veciñais en si mesmos, son bens 
de uso público. O monte veciñal, na medida en que é conservado e 
custodiado polos propios comuneiros, a través dos seus órganos de 
goberno, non pode ter a consideración de uso público ao cumprir o 
requisito establecido no artigo antes mencionado. Pode estenderse 
esa consideración incluso para aqueles montes veciñais xestionados 
pola administración forestal mediante un contrato de xestión, de 
carácter privado, por canto a decisión última sobre a súa xestión 
radica na comunidade titular do monte e a Administración só presta 
un servizo de xestión técnica e de contratación de obras en nome da 
comunidade titular.

Regulamento de bens das entidades locais RD 
1372/1986, do 13 de xuño
Artigo 3

1.- Son bens de uso público local os camiños, prazas, rúas, 
paseos, parques, augas de fontes e estanques, pontes e 
demais obras públicas de aproveitamento ou utilización 
xerais cuxa conservación e policía sexan da competencia da 
entidade local.

2. Servidumes nos montes veciñais 

Servidumes establecidas a favor de entidades ou persoas concretas

Pode darse o caso de que a comunidade titular do monte teña 
establecidas certas servidumes a favor de terceiros por un acordo 
voluntario entre as partes ou porque esas servidumes quedaran 
establecidas por lei. No artigo 564 do Código Civil establécese o dereito 
que ten todo propietario a solicitar unha servidume de paso no caso de 
non ter acceso directo a un camiño público sempre que, previamente, 
compense ao titular da propiedade afectada pola servidume que se vaia 
establecer e polos prexuízos que se poidan causar na parcela. É habitual 
que dentro do perímetro que conforma o monte veciñal en man común, 
existan encravados onde os propietarios conten cunha servidume de 
paso para poder acceder aos mesmos sendo, en calquera caso, un 
dereito individual que pertence ao titular dese dereito, non podendo 
estenderse a terceiros. Isto mesmo será de aplicación a calquera outro 
tipo de servidume de paso que se estableza e que, ao ser un acto de 
disposición do monte, debería ser aprobado pola súa asemblea de 
comuneiros cunha maioría cualificada.

Código Civil (RD 24 de xullo de 1889)
Artigo 564. O propietario dunha finca ou herdade, encravada 
entre outras alleas e sen saída a camiño público, ten 
dereito a esixir paso polas herdades veciñas, previa a 
correspondente indemnización.

Se esta servidume se constitúe de maneira que poida 
ser continuo o seu uso para todas as necesidades do 
predio dominante establecendo unha vía permanente, a 
indemnización consistirá no valor do terreo que se ocupe e 
no importe dos prexuízos que se causen no predio servinte 
sen vía permanente, a indemnización consistirá no abono do 
prexuízo que ocasione este gravame.

Á parte das servidumes voluntarias que poida establecer a comunidade 
titular do monte veciñal, poden existir outro tipo de servidumes 
establecidas por lei con carácter xeral. Unha das máis habituais nos 
montes veciñais é a establecida polo RDL 1/2001 polo que se aproba o 
texto refundido da Lei de augas onde se establece, a través do seu artigo 
6, unha servidume de cinco metros nas marxes das canles públicas. Esta 
franxa terá a consideración de superficie de uso público.

RDL 1/2001, do 20 de xullo polo que se aproba o 
texto refundido da Lei de augas
Artigo 6. Definición de ribeiras

Enténdese por ribeiras as faixas laterais das canles públicas 
situadas por enriba do nivel de augas baixas, e por marxes 
os terreos que estreman coas canles.

As marxes están suxeitas, en toda a súa extensión 
lonxitudinal a unha zona de servidume de cinco 
metros de anchura, para uso público que se regulará 
regulamentariamente.

Outro exemplo deste tipo de servidume ten relación co Camiño de 
Santiago. A Lei 3/1996, de 10 de maio, de protección dos Camiños de 
Santiago, indica que será obxectivo das diferentes administracións a 
recuperación para dominio público dos diferentes tramos polos que 
transcorra o Camiño de Santiago. En tanto iso non ocorra, no seu artigo 
2 constitúese unha servidume pública para o paso do Camiño sobre a 
propiedade privada dunha anchura de tres metros.

Lei 3/1996, do 10 de maio, de protección dos 
camiños de Santiago
Artigo 2.

(…)

3. Adquirirán igualmente natureza demanial os tramos que 
vaian recuperándose do Camiño histórico que estean aínda 
en mans privadas. En tanto non se recuperen, constitúese 
unha servidume pública para o paso do Camiño sobre 
propiedade privada dunha anchura de tres metros.
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3. A función social dos montes

A función social dos montes non vén especialmente desenvolvida 
na normativa actual. O artigo 5 da Lei 7/2012, de montes de Galicia, 
refírese a esa función social en termos ambiguos e só no apartado 3 
dese artigo parece indicarse certa obriga por parte da consellería 
competente en materia forestal de promover a dispoñibilidade dos 
montes ou terreos forestais para fins sociais, educativos, ambientais e 
recreativos. En calquera caso, e coa excepción da obriga de protexer os 
elementos do patrimonio que se identifiquen dentro da superficie que 
xestionan, en ningún momento establece que os titulares de montes 
veciñais en man común teñan a obriga de promover a dispoñibilidade 
dos montes para fins sociais, educativos, ambientais e recreativos polo 
que, no caso de que existan comunidades titulares que dediquen parte 
ou toda a superficie do seu monte para eses fins, estarano facendo por 
vontade propia, sen que sexa unha resposta a unha disposición legal 
establecida nunha determinada norma.

Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia
Artigo 5. Función social dos montes

1. Os terreos forestais galegos constitúen un recurso 
estratéxico que deberá de contribuír ao desenvolvemento 
socioeconómico de Galicia, xerando rendas e emprego 
na Comunidade Autónoma mediante un aproveitamento 
sustentable dos seus recursos e servizos.

2. Os montes desenvolven unha función social relevante nos 
termos do artigo 4 da Lei 43/2003, do 21 de novembro, de 
montes.

3. A consellaría competente en materia forestal promoverá 
a dispoñibilidade de montes ou terreos forestais para 
fins sociais, educativos, ambientais e recreativos, 
compatibilizados coa súa potencialidade e utilización 
forestal.

4. A conservación, a expansión e o aproveitamento das 
masas forestais, segundo os criterios de xestión forestal 
sustentable e o disposto nesta lei, son de interese público, 
sen prexuízo do réxime da propiedade.

4. O aproveitamento dos produtos e servizos do monte veciñal

Segundo o artigo 58 da Lei de montes de Galicia, a actividade forestal 
é toda acción material relacionada coa conservación, mellora e 
aproveitamento dos montes entre os que relaciona a madeira, os 
pastos, a caza, os cogomelos, etc., así como o subministro de certos 
servizos entre os que se atopan a paisaxe e os sociorecreativos. A 
forma en que se subministren estes servizos pode ser moi variada 
dependendo, de forma principal, das características e potencialidades 
de cada monte, polo que, na lexislación forestal, non está establecida 
ningunha limitación en relación á súa xestión e comercialización. É o 
titular do monte o que ten a facultade de decidir que servizos quere 
ofrecer e/ou comercializar e como facelo. Estes servizos adoitan 
definirse no instrumento de ordenación do monte para que sexan tidos 
en conta á hora de planificar os traballos que se van desenvolver no 
mesmo durante un período determinado e garantir, desa forma, unha 
plena compatibilidade entre o uso social, recreativo e forestal.

Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia
Artigo 58. Uso e actividade forestal

1. Para os efectos desta lei, enténdese por uso forestal 
calquera utilización de carácter continuado do monte que 
sexa compatible coa súa condición.

2. Para os efectos desta lei, enténdese por actividade 
forestal toda acción material relativa á conservación, mellora 
e aproveitamento dos montes –tanto madeireiros como 
non madeireiros-, pastos, caza, cogomelos, aromáticas, 
froitos, etc., así como a subministración de servizos como o 
sociorecreativo, paisaxe, protección dos recursos hídricos, do 
aire e do solo e da cultura e do coñecemento forestal.

(…)

Esta compatibilidade entre usos permitirá que, mediante unha axeitada 
ordenación dos mesmos, poida realizarse un aproveitamento sostible 
de todas as potencialidades con que conte un determinado monte. No 
caso de montes próximos a núcleos urbanos con elevada poboación, 
onde a demanda dos servizos sociais e recreativos é elevada e en 
constante aumento, o uso social e recreativo debería ser tido en conta 
de forma máis destacada. O propio lexislador entendeu a importancia 
de aproveitar os servizos sociais e recreativos que poden achegar 
ese tipo de montes e no artigo 88.1 da Lei de montes de Galicia 
estableceu a posibilidade de que, tanto a administración forestal coma 
os propietarios, poidan fomentar a creación e mellora dos montes 
periurbanos para fins sociais e educativos, regulando o seu gozo baixo o 
principio do respecto ao medio natural.

Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia
Artigo 88. Servizos do monte

1. A Administración forestal e os propietarios poderán 
fomentar a creación e a mellora de montes periurbanos para 
fins sociais e educativos, e regularán o seu gozo baixo o 
principio do respecto ao medio natural.
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O artigo 84 da Lei de montes de Galicia establece que os produtos ou 
servizos dun determinado monte son propiedade do titular do mesmo 
polo que, no caso dos montes veciñais en man común, pertencerían 
ás súas respectivas comunidades titulares e, na súa condición de 
propietarias, poden cedelos a terceiros segundo consideren oportuno, 
mediante o establecemento dos acordos que sexan necesarios e tras 
a correspondente aprobación na asemblea de comuneiros, máximo 
órgano de decisión desas entidades. Entre eses potenciais servizos a 
comercializar destaca a práctica deportiva por canto a mesma resulta 
especialmente atractiva en paraxes que aumentan o seu gozo. A 
regulación desa práctica deportiva, polo tanto, é un dereito que ten a 
comunidade titular do monte por canto é dona dese servizo.

Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia
Artigo 84. Dos produtos e dos servizos do monte
1. A persoa titular do monte é o propietario dos recursos 
forestais que nel se producen, tanto madeireiros como non 
madeireiros (…)
2. Serán, entre outros, servizos característicos dos montes 
aqueles relacionados coas actividades sociorecreativas, 
sexan turísticas, culturais ou deportivas (…)
3. Os aproveitamentos dos recursos forestais, os servizos ou 
as actividades previstos nun instrumento de ordenación ou de 
xestión aprobado pola Administración forestal non necesitan 
de autorización para a súa execución, polo que será suficiente 
unha notificación previa, consonte o artigo 81.3.

5. A xestión do monte veciñal

A Lei de montes de Galicia establece no seu artigo 4 o dereito que ten 
a persoa ou entidade titular dun determinado monte á súa xestión e 
aproveitamento, sempre que se desenvolva segundo o establecido na 
normativa en vigor en cada momento.
No caso do monte veciñal, son os órganos de goberno das respectivas 
comunidades titulares (asemblea e xunta reitora) as encargadas de 
tomar as decisións en relación coa xestión dos seus montes.

Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia
Artigo 4. Dereitos das persoas propietarias dos montes

É un dereito das persoas propietarias a xestión e o 
aproveitamento dos montes e terreos forestais dos que 
sexan titulares, e desenvolverase de acordo co previsto 
nesta lei e na normativa que a desenvolva.

No artigo 44 indícase a capacidade que teñen as persoas titulares 
dos montes privados de xestionar os seus montes de forma directa ou 
contratar a súa xestión a terceiros. A persoa ou entidade que asuma 
o papel de xestor dun monte asume unha serie de deberes entre os 
que destaca o deber de tomar as medidas preventivas e de control 
con respecto a calquera tipo de dano así como o deber de conservar 
a biodiversidade, o réxime hidrolóxico e o resto de valores ambientais, 
históricos e culturais que poidan atoparse no monte. Finalmente, tamén 
debe conservar e manter o solo natural e a masa vexetal existente, nas 
condicións precisas para evitar a erosión e os incendios forestais.
Por outro lado, a comunidade titular conta cunha serie de dereitos sobre 
os montes dos que sexa titular. Entre eles destaca o aproveitamento 
sostible dos recursos existentes neles podendo, con ese obxectivo, elixir 
o uso ou usos do monte que lle queira dar sempre que esa elección 
non entre en conflito cos preceptos establecidos na normativa vixente. 
Pode, ademais, protexer e acoutar as súas propiedades para o mellor 
aproveitamento dos recursos forestais, de acordo coa lexislación vixente. 
Vinculado con este dereito de protexer e acoutar as súas propiedades, 
segundo o establecido no artigo 44, pode limitar a circulación de 
vehículos pola infraestrutura viaria forestal privada. 
Por norma xeral, as comunidades titulares dos montes veciñais non 
teñen especial interese en limitar a circulación de vehículos pola súa 
infraestrutura viaria e, de feito, é moi habitual que esas comunidades 
participen de forma activa na promoción de eventos que teñen relación 
co uso deportivo e social do monte. Aínda así, tendo en conta que o 
uso deportivo e social pode, nalgúns casos, afectar de forma negativa 
ao desenvolvemento dos traballos planificados no correspondente 
instrumento de ordenación, existe a posibilidade de que xurdan tensións 
que non favorecerían o desenvolvemento compatible deses diferentes 
usos, cuestión a evitar mediante o establecemento dun diálogo fluído 
entre as partes.

Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia
Artigo 44. Xestión dos montes privados
1. As persoas titulares dos montes privados poderán 
xestionalos por si mesmos ou contratar a súa xestión a 
persoas físicas ou xurídicas de dereito privado ou público, ou 
crear agrupacións para a xestión forestal conxunta, que poderá 
ter por obxecto calquera tipo de aproveitamento forestal (…).
2. Son deberes específicos das persoas propietarias dos 
montes privados: (…)
b) A toma de medidas preventivas e de control respecto de 
calquera tipo de dano, nomeadamente contra os incendios 
forestais.
c) A conservación da biodiversidade, do réxime hidrolóxico e 
demais valores ambientais, históricos e culturais dos montes.
d) A conservación e o mantemento do solo natural e, se for o 
caso, da masa vexetal nas condicións precisas que eviten a 
erosión e os incendios, impedindo a contaminación da terra, 
do aire e da auga.
e) O mantemento do uso forestal dos seus montes, agás 
resolución administrativa nos termos previstos nesta lei e na 
normativa concorrente. (…)
3. Son dereitos específicos dos propietarios dos montes 
privados:
a) A xestión do seu monte, nos termos previstos nesta lei e 
demais lexislación aplicable.
b) O aproveitamento sustentable dos recursos existentes nos 
montes.
c) A elección do uso ou usos do monte, de acordo cos 
preceptos desta lei.
d) As posibles compensacións por usos e aproveitamentos 
derivados das figuras de protección ou de utilización pública 
dos montes privados.
e) A protección e o acoutamento das súas propiedades para o 
mellor aproveitamento dos recursos forestais, de acordo coa 
lexislación vixente.
f) A limitación da circulación de vehículos pola infraestrutura 
viaria forestal privada.
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6. O acceso de persoas e vehículos ao monte veciñal

A Lei de montes estatal establece que o acceso público ós montes será 
obxecto de regulación polas comunidades autónomas, que deberán 
definir, entre outras cuestións, as condicións nas que se permitirá a 
circulación de vehículos a motor por pistas forestais situadas fóra da rede 
de estradas e a través de terreos forestais. De igual modo, pode tamén 
restrinxirse o acceso de persoas alleas á vixilancia, extinción e xestión 
nas zonas de alto risco de incendio (zonas ZAR), cando o risco de incendio 
así o aconselle, facéndose público este extremo de forma visible.
A Comunidade Autónoma de Galicia procedeu a regular estas cuestións 
a través da Lei 7/2012 de montes de Galicia e a Lei 3/2007 de prevención 
e defensa contra os incendios forestais.

Lei de montes

Lei 21/2015, do 20 de xullo
Artigo 54bis

1.- O acceso público aos montes será obxecto de regulación 
polas Administracións Públicas competentes.

2.- As comunidades autónomas definirán as condicións en 
que se permite a circulación de vehículos a motor por pistas 
forestais situadas fóra da rede de estradas e a través de 
terreos forestais, fóra dos viais existentes para tal fin.

(…)

4.- O acceso de persoas alleas á vixilancia, extinción e 
xestión poderá limitarse nas zonas de alto risco de incendio 
previstas no artigo 48, cando o risco de incendio así o 
aconselle, facéndose público este extremo de forma visible.

As limitacións establecidas na Lei 3/2007, de 
prevención e defensa contra os incendios 
forestais
No artigo 31 da Lei 3/2007, de prevención e defensa contra os incendios 
forestais, establécense unha serie de limitacións e restricións ao libre 
acceso e circulación por superficies forestais en época de alto risco de 
incendio. Estas medidas, que tamén afectan aos propietarios desas 
parcelas, convértense nunha limitación de importancia á hora de poder 
dar un uso social ou deportivo a determinada parcela forestal.
A maioría das limitacións vincúlanse co índice de risco diario de 
incendio forestal e que ten especial incidencia na época de perigo 
alto de incendios forestais que, por regra xeral, é o espazo de tempo 
comprendido entre o 1 de xullo e o 30 de setembro de cada ano natural, 
inda que pode variar a elección da respectiva comunidade autónoma.
Na Lei 3/2007 distínguese entre as limitacións establecidas para a 
época de perigo alto de incendios forestais e as establecidas para o 
resto do ano inda que, en realidade, aseméllanse moito tanto unhas 
coma outras.
As limitacións concretadas na norma son as seguintes:
•	 Cando o índice de risco diario de incendio forestal sexa moi alto 

ou extremo, non estará permitido acceder, circular e permanecer 
no interior das áreas forestais situadas en municipios declarados 
como zonas ZAR nin tampouco nos camiños rurais e outras vías 
que as atravesan.

•	 Cando o índice de risco diario de incendio forestal sexa moderado 
ou alto, existe, para toda persoa que circule no interior das áreas 
forestais, a obriga de identificarse ante os membros das forzas e 
corpos de seguridade do Estado, os axentes forestais e os axentes 
facultativos medioambientais.

O feito de que a Lei 3/2007 permita o acceso cando o índice de risco 
diario de incendio forestal non sexa moi alto ou extremo non implica 
que o acceso a un monte veciñal sexa libre por canto se está accedendo 
a unha propiedade privada con dono e, polo tanto, debería contarse coa 
súa autorización para poder acceder, circular e permanecer dentro do 
mesmo ou, cando menos, seguir as restricións ou indicacións realizadas 
pola comunidade titular.

Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa 
contra os incendios forestais
Artigo 31. Limitacións de acceso, circulación e permanencia 
por razóns de risco de incendios

1. Durante a época de perigo alto de incendios forestais, 
definida no artigo 9 desta lei, queda condicionado o acceso, 
a circulación e a permanencia de persoas e bens nos terreos 
forestais incluídos:

a) Nas zonas de alto risco de incendio referidas no artigo 11.

(…)

c) Nas áreas onde exista sinalización correspondente á 
limitación de actividades

(…)

2. O acceso, a circulación e a permanencia de persoas e 
bens nos terreos e condicións establecidas no punto anterior 
quedan condicionados nos seguintes termos:

a) Cando se verifique que o índice de risco diario de incendio 
forestal sexa moi alto ou extremo, non estará permitido 
acceder, circular e permanecer no interior das áreas referidas 
no número anterior, así como nos camiños forestais, camiños 
rurais e outras vías que as atravesan.

(…)

c) Cando se verifique que o índice de risco diario de incendio 
forestal sexa moderado e alto, todas as persoas que circulen 
no interior das áreas referidas no número 1 e nos camiños 
forestais, camiños rurais e outras vías que as atravesan 
ou delimitan están obrigadas a identificarse perante os 
membros das forzas e corpos de seguridade do Estado, 
axentes forestais e axentes facultativos medioambientais.

3. Fóra da época de perigo alto, e desde que se verifique 
o índice de risco diario de incendio forestal de niveis moi 
alto e extremo, non estará permitido acceder, circular e 
permanecer no interior das áreas referidas no número 1, así 
como nos camiños forestais, camiños rurais e outras vías 
que as atravesan.

4. Fóra da época de perigo alto, e desde que se verifique o 
índice de risco diario de incendio forestal de niveis moderado 
e alto, a circulación de persoas no interior das áreas 
referidas no número 1 queda suxeita ás medidas referidas na 
alínea c) do punto 2 deste artigo.



XII

Compatibilidade dos usos social e forestal nos montes veciñais 

Á hora de regular o acceso ao monte e a circulación polo mesmo, resulta 
de especial transcendencia definir que se entende por pista forestal 
dado que o monte veciñal adoita estar atravesado por un gran número 
de infraestruturas con diferentes implicacións en canto a circulación e 
acceso.
Todo camiño de tránsito rodado, sexa de titularidade pública ou privada, 
fóra da rede de estradas e que estea vinculado coa xestión forestal e 
situado en solo rústico de protección forestal terá a consideración de 
pista forestal e, derivado disto, quedará adscrito á xestión agroforestal. 
En ningún caso terá a consideración de acceso rodado público 
para os efectos previstos na lexislación urbanística. Polo tanto, 
segundo o artigo 98.1 da Lei de montes de Galicia, en toda aquela pista 
forestal que se sitúe en solo rústico de protección forestal (a maioría 
do monte veciñal en man común éo) queda prohibido o acceso rodado 
salvo para xestión agroforestal (aquí inclúese a actividade cinexética 
e piscícola). É importante recalcar esta prohibición de acceso rodado, 
sen especificar que sexa motorizado ou non, xa que supón, de feito, a 
imposibilidade de acceder ao monte para a práctica deportiva salvo a 
pé ou a cabalo.

Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia
Artigo 98. Pistas forestais

1. Todo camiño de tránsito rodado de titularidade pública 
ou privada, fóra da rede de estradas, vinculado á xestión 
forestal e situado en solo rústico de protección forestal 
terá a consideración de pista forestal, e quedará adscrito á 
xestión agroforestal e, en ningún caso, terá a consideración 
de acceso rodado público para os efectos previstos na 
lexislación urbanística.

(…)

A Lei 7/2012, de montes de Galicia, prohibe a circulación de 
vehículos de motor por pistas forestais que non sexan de uso 
público ou situadas fóra da rede de estradas do Estado, salvo que 
existan servidumes de paso (neste caso, nunca en condución deportiva), 
para a xestión agroforestal (incluíndo a actividade cinexética e 
piscícola) e para a realización dos labores de vixilancia e extinción das 
administracións públicas competentes. 
Non é necesario informar desa limitación mediante carteis aínda que, 
iso si, para que unha persoa poida ser sancionada por acceder ao monte 
con vehículo de motor por unha pista forestal por onde non podería 
circular, é necesario que estea informada dese extremo mediante o 
correspondente cartel informativo.

Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia
Artigo 98. Pistas forestais

(…)

2. A circulación con vehículos de motor por pistas forestais 
que non sexan de uso público ou situadas fóra da rede de 
estradas quedará limitada:

a) Ás servidumes de paso a que houber lugar e non se 
poderá facer en actitude de condución deportiva;

b) Á xestión agroforestal, incluída a actividade cinexética e 
piscícola;

c) Aos labores de vixilancia e extinción das administracións 
públicas competentes.

Existe a posibilidade de que a persoa ou entidade titular dun 
determinado monte poida solicitar autorización á Administración 
forestal para autorizar o tránsito aberto motorizado polas pistas 
forestais que se atopen fóra da rede de estradas. No caso de que se 
reciba esa autorización, a propiedade deberá sinalizar que nesa pista 
forestal existe a posibilidade de transitar con vehículos motorizados por 
ela. Esta posibilidade ten especial importancia para garantir o acceso 
rodado a moitas áreas recreativas situadas no interior dos montes 
veciñais e ás que, de non contar con esa autorización, o acceso en coche 
podería ser penalizado polas forzas de seguridade do Estado.
Aínda que esas pistas teñan a consideración de pistas onde se permite 
o tránsito aberto motorizado, a norma establece que a celebración 
de eventos e actividades culturais e deportivas que non organice a 
comunidade propietaria, deberán contar con autorización expresa desta. 
En todos os casos, o usuario será sempre o responsable de todos os 
danos ou prexuízos que puideran ocasionarse, tanto a si mesmos como 
a terceiros, durante a súa utilización.

Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia

Artigo 98. Pistas forestais

(…)

3. Os titulares das pistas forestais, tras a autorización da 
Administración forestal, poderán regular o tránsito aberto 
motorizado polas pistas forestais que se atopen fóra da 
rede de estradas e non formen parte das servidumes de 
paso, mediante a súa sinalización, sen prexuízo do disposto 
na lexislación en materia de prevención e defensa contra 
incendios forestais, será o usuario, en todos os casos, o 
responsable dos danos ou prexuízos que se poidan ocasionar, 
tanto a si mesmo como a terceiros, na súa utilización. Nos 
casos de realización de eventos e actividades culturais e 
deportivos alleos á propiedade que se desenvolvan mediante 
o tránsito motorizado polas ditas pistas, deberase contar coa 
autorización expresa por parte do titular, segundo o disposto 
no artigo 88 desta lei.

4. Toda obra de reforma, modificación, transformación ou 
renovación das pistas forestais principais non poderá alterar 
nin limitar o seu carácter prioritario agroforestal, agás 
autorización expresa da Administración forestal.

(…)

6. Os sendeiros, as devasas e as vías de saca de madeira 
de carácter temporal non terán a consideración de pistas 
forestais.



XIII

Compatibilidade dos usos social e forestal nos montes veciñais 

Queda prohibida a circulación motorizada campo a través, por 
carreiros, por cortalumes ou por vías de saca de madeira, salvo 
que se realice para a xestión agroforestal, incluíndo a actividade 
cinexética e piscícola, e para a realización de labores vinculados coa 
vixilancia e prevención de incendios. Esta prohibición é de carácter 
xeral polo que afecta a toda categoría de solo forestal e non só de 
aplicación aos solos rústicos de protección forestal (nos solos rústicos 
de protección forestal non está permitido o acceso rodado, tanto sexa 
motorizado como non o sexa).

Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia
Artigo 98. Pistas forestais

(…)

Queda prohibida a circulación motorizada campo a 
través, por sendeiros, por devasas ou por vías de saca de 
madeira, agás para aqueles vehículos vinculados á xestión 
agroforestal, incluída a actividade cinexética e piscícola, á 
prevención e defensa contra incendios forestais, aos labores 
de vixilancia e tutela propios das administracións públicas 
e aos eventos e as actividades que fosen autorizados pola 
Administración forestal consonte o artigo 88 da presente lei.

7. A celebración de eventos no monte

O interese por acadar unha xestión forestal sostible levou ao 
lexislador a establecer a necesidade de contar con autorización da 
Administración forestal para a celebración de actos, incluíndo os 
deportivos a motor, que leven unha afluencia de público indeterminada 
ou extraordinaria.
Esta necesidade de contar con autorización por parte da Administración 
competente, limita o acceso ao monte xa que non só se limita para actos 
que supoñan tránsito motorizado, senón para todo tipo de actividades, 
incluso as que se realicen a pé ou bicicleta. Ademais, é aplicable a 
todos os montes, con independencia da súa cualificación desde o punto 
de vista urbanístico.

Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia
Artigo 88. Servizos do monte
(…)
2. A realización de actos, incluíndo os deportivos de motor, 
que leven consigo unha afluencia de público indeterminada 
ou extraordinaria, ou de actividades relacionadas co tránsito 
motorizado, desenvolveranse mediante orde, estarán 
suxeitos ao disposto no correspondente instrumento de 
planificación, ordenación ou xestión. Na ausencia do dito 
instrumento, será solicitada a autorización da Administración 
forestal polo promotor do acto ou da actividade, que deberá 
acreditar a autorización expresa do titular. O promotor será o 
responsable de toda incidencia, dano ou prexuízo que poida 
producirse.

A solicitude de autorización farase cun prazo mínimo de tres 
meses antes do desenvolvemento do acto ou actividade. 
O prazo para outorgar esta autorización administrativa 
será de dous meses, transcorridos os cales sen que se dite 
resolución expresa, entenderase estimada a solicitude.

Nos montes incluídos na Rede de Espazos Naturais 
Protexidos de Galicia, así como, en todo caso, na realización 
de actos relacionados coa caza ou coa pesca fluvial, as 
autorizacións serán competencia, nos mesmos termos, do 
órgano competente en materia de conservación da natureza.

3. Deberanse manter os montes limpos de residuos 
(…).

8. Recompilación lexislativa

Regulación estatal 
Norma Artigos Temas

Constitución Española 1978 19, 33 Dereito de libre tránsito
Dereito á propiedade privada

Código Civil (RD 24 de xullo de 1889) 339, 344
564

Bens de dominio e uso público
Servidume de paso

Lei 21/2015, do 20 de xullo de montes 54bis Acceso público aos montes

RD 1372/1986, do 13 de xuño, polo que se aproba o 
Regulamento de bens das entidades locais 3 Bens de dominio e uso público local (camiños)

RD 1835/1991, do 20 de decembro, sobre federacións 
deportivas españolas e rexistro de asociacións 

deportivas
3

Homologación de sendeiros
Tutela e organización, no seu caso, de probas deportivas

Promoción das modalidades deportivas
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Lei 3/1995, do 23 de marzo, de vías pecuarias 17 Posibilidade de usos complementarios

RDL 1/2001, do 20 de xullo, polo que se aproba o 
texto refundido da Lei de augas 6 Garantías sobre uso público das ribeiras (servidume de 

paso)

Lei 22/1988, do 28 de xullo, de costas 21, 23 Garantías sobre uso público das ribeiras (servidume de paso)

RDL 1/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba a Lei 
do catastro inmobiliario (modificado por Lei 13/2015, 

do 24 de xuño)
34 Definición na cartografía catastral das vías públicas

Regulación autonómica
Norma Artigoss Tema

Lei 7/2012, de 28 de xuño, de montes de Galicia 4, 5, 44, 
88, 98

Dereitos dos propietarios de montes; función social dos 
montes; celebración de actos sociais, educativos ou 

deportivos nos montes; regulación do acceso público polas 
pistas forestais 

Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa 
contra os incendios forestais 31 Limitacións de acceso, circulación e permanencia nos 

terreos forestais por razóns de risco de incendio

Lei 3/1996, do 10 de maio, de protección dos 
camiños de Santiago 2, 5 Garantías sobre uso público dos camiños de Santiago e 

servidume de paso

Decreto 37/2014, de 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 

15 Zonificación e regulación e fomento do uso sostible (uso 
público ordenado) na Rede Natura 2000

Lei 13/2013, do 23 de decembro, de caza de Galicia 7, 8, 12, 
42

Clases de terreos cinexéticos; dereitos cinexéticos; zonas 
de seguridade

9. Conflitos abertos en Galicia que tiveron maior impacto 

Accidentes
Os conflitos abertos en Galicia de maior impacto producíronse por 
accidentes de ciclistas, motoristas ou sendeiristas ao transitar por 
montes en zonas con certos riscos derivados das condicións cambiantes 
do monte. A gran maioría deles aconteceron fóra de vías ou pistas 
forestais.
Normalmente, estes accidentes poden producirse por choques con 
obstáculos naturais ou ben con obstáculos vinculados coa actividade 
agraria e forestal: troncos de madeira, tractores ou vehículos de traballo 
forestal, peches gandeiros, pastores eléctricos…
Noutras ocasións, en menor número, os accidentes prodúcense por 
choques con obstáculos interpostos polo titular dos terreos co obxectivo 
de impedir o paso por unha determinada paraxe.
Existe tamén un risco de producirse accidentes entre sendeiristas a pé e 
ciclistas, motoristas, quads, etc. Tamén poden ocorrer accidentes entre 
cazadores e sendeiristas, ciclistas ou apañadores de cogomelos.

Accidentes ocorridos en Galicia con forte 
impacto mediático
Un dos accidentes con maior impacto ocorrido en Galicia 
foi o que afectou a un ciclista que realizaba un descenso 
monte a través no monte Alba, en terreos pertencentes á 
C.M.V.M.C. de Valadares cando chocou contra unha pedra 
que se encontraba no lugar por onde estaba realizando o 
descenso.

Tamén tivo incidencia mediática a colocación de clavos 
semienterrados ou cables suxeitos a árbores en montes da 
Rúa (Ourense), Verducido (Pontevedra), Oia (Pontevedra) ou 
Castrove (Poio).

Apertura de circuítos ou sendeiros sen autorización
En ocasións, os practicantes de sendeirismo ou as diferentes modalidades 
ciclistas realizan traballos de apertura ou acondicionamento de carreiros 
sen contar coa autorización da propiedade, como ocorreu nos montes 
veciñais do Porriño o ano pasado ou recentemente nos de Valadares.
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Apertura de circuítos ou sendas que afectan ao patrimonio
En ocasións, a apertura de circuítos ou sendeiros derivan en sancións 
por afectar esas obras a bens que contan cunha determinada protección. 
Aínda que o promotor sexa unha persoa ou entidade diferente da 
comunidade titular, esta última, na súa condición de propietaria, tamén 
ten unha responsabilidade subsidiaria, polo que é necesario tomar as 
precaucións necesarias para minorar o risco de sancións por ese motivo.

Conflitos derivados da apertura de circuítos ou 
sendas
A “Senda do Tea”, obra realizada polo concello de Ponteareas, 
pasaba pola zona de afección do castro da Croa, en Ribadetea 
e, ao non contar coas autorizacións correspondentes, a 
Consellería competente abriu expediente sancionador.

10. Usos conflitivos e usos admisibles

Usos conflitivos
Para os propietarios de montes que teñen as súas propiedades abertas, resultan conflitivas as seguintes accións:

Realización de competicións ou actividades deportivas sen solicitar 
previamente a autorización da propiedade e da Administración 
competente segundo o que estableza a normativa vixente ou ben que 
esta non se desenvolva de forma respectuosa co medio ambiente.

Autorización previa para eventos
O artigo 88 da Lei de montes de Galicia establece a 
necesidade de contar con autorización previa por parte da 
Administración competente e da propiedade.

Transitar con vehículos a motor por pistas forestais privadas, cortalumes 
ou monte a través salvo naquelas pistas forestais onde se aprobase por 
parte da administración forestal o tránsito aberto motorizado.

Circulación con vehículos a motor
Agás nas pistas forestais onde estea indicado que se pode 
realizar o tránsito con vehículos a motor, está prohibido a 
circulación con vehículos a motor segundo o establecido no 
artigo 98 da Lei de montes de Galicia.

Apertura de sendeiros ou vías de tránsito deportivas (incluso con obstáculos) sen autorización da propiedade.

Danos ou destrución de carteis, marcos ou elementos de áreas recreativas.

Realización de lumes para preparar alimentos en zonas non autorizadas (risco de incendio forestal).

Vertidos de lixo como consecuencia de actividades recreativas ou deportivas.

Danos por erosión na infraestrutura viaria do monte.

Posibles accidentes derivados dos traballos de xestión ou explotación forestal

Para os cazadores titulares dun TECOR, pode resultar conflitivo exercer a caza ao mesmo tempo que se realizan outras 
actividades recreativas ou deportivas, polo que se fai necesario establecer canles de comunicación que permitan unha 
compatibilidade de usos e unha redución do risco de accidentes.

Para os sendeiristas pode resultar conflitivo o uso do mesmo trazado que empregan os ciclistas ou, nas zonas autorizadas, os 
vehículos con motor, sobre todo o cruce de sendeiristas con ciclistas practicando descenso a gran velocidade.

Para os ciclistas pode resultar conflitivo encontrarse con obstáculos non previstos.

Usos admisibles
Para os propietarios de montes que teñen as súas propiedades abertas, resultan admisibles as seguintes accións:

Realización de competicións ou actividades deportivas contando con 
autorización previa da propiedade e da Administración competente 
segundo o que estableza a normativa vixente, sempre que se realice 
de forma respectuosa co medio ambiente.

Autorización previa para eventos
O artigo 88 da Lei de montes de Galicia establece a 
necesidade de contar con autorización previa por parte da 
Administración competente e da propiedade.

Uso de carreiros homologados e sinalizados, por sendeiristas, ciclistas (cicloturismo) e actividade ecuestre, de forma 
individual ou en pequenos grupos; uso de rutas de peregrinación tradicionais.

Construción de pistas, carreiros, trazados con fins deportivos 
ou recreativos, refuxios, aulas de natureza, etc., sempre que 
se chegara a un acordo contractual coa propiedade fixando as 
condicións para a súa construción e o uso posterior da infraestrutura 
(sobre todo estipulando cuestións relativas ao control do seu uso, 
responsabilidade, etc.).

Construción de infraestruturas de uso social
Sempre que sexan compatibles co uso forestal que se debe 
aplicar ao monte con carácter prioritario.
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Uso das áreas recreativas acondicionadas de forma respectuosa; 
realización de lume para cociñas na época e zonas autorizadas pola 
Administración e a propiedade; acampada de forma itinerante con 
autorización da propiedade.

Uso de áreas recreativas
Especial respecto das normas establecidas na Lei 3/2007, de 
prevención e defensa contra os incendios forestais.

Visitas turísticas e educativas a monumentos naturais ou bens de interese cultural situados no monte, sempre e cando estean 
acondicionados para isto e se solicite autorización previa á propiedade; as visitas científicas autorizadas pola propiedade.

Recolección de cogomelos, castañas e outros froitos forestais silvestres, sempre que non estea acoutado pola propiedade e 
só para consumo propio (sen ánimo de lucro) ou con fins científicos ou didácticos.

Celebración de romarías tradicionais.

11. O uso social noutras comunidades autónomas

Os conflitos entre o propietario do monte e os sendeiristas, cazadores, 
ciclistas e usuarios motorizados danse en todas as comunidades autó-
nomas (e tamén os conflitos entre usuarios de distinto deporte).
Pero existe unha diferenza: no resto de España a maior parte da acti-
vidade sendeirista e doutros deportes realízase sobre montes públicos. 
Nestes montes son principalmente os axentes forestais e o SEPRONA 
da Garda Civil os que vixían estas actividades. En Galicia, en cambio, a 
maioría dos montes son de propiedade privada, particular ou colectiva 
(comunidades de montes veciñais en man común).

Conflitos noutras comunidades autónomas
A modo de exemplo, un ciclista faleceu en 2015 mentres 
recorría o sendeiro GR99 en Cantabria, ao chocar contra o 
cable dun pastor eléctrico colocado por uns gandeiros para 
evitar a saída dos animais.

En xeral, existe un baleiro legal respecto ao sendeirismo, ciclismo ou 
actividade ecuestre nos montes, fóra dos sendeiros homologados polas 
federacións ou os espazos naturais protexidos.
En todos os Decretos sobre sendeiros, para a solicitude de homologa-
ción esíxese, entre outros documentos, a autorización asinada dos pro-
pietarios das parcelas privadas por onde pase o carreiro.

Normativa noutras comunidades autónomas
Algunhas comunidades autónomas como País Vasco, 
Principado de Asturias, A Rioxa, Comunidade Valenciana, 
Canarias, Navarra ou Aragón aprobaron decretos reguladores 
da ordenación de sendeiros, a súa homologación e 
autorización. Outras redactaron leis ou regulamentos sobre 
vías pecuarias.
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A Xunta de Galicia continúa sen 
establecer un procedemento 
sinxelo para corrixir os erros na 
clasificación do solo rústico

o pAsAdo 9 de noVemBro publicouse no 
diario oficial de galicia o regulamento da lei 
2/2016, do 10 de febreiro, do solo de galicia.

A pesar da insistencia das organizacións do sec-
tor forestal ante a Administración e os grupos par-
lamentarios, o regulamento da lei do solo segue 
recollendo os mesmos puntos que o sector consi-
dera problemáticos. A única corrección que aten-
deron  é que agora os montes incluídos nunha con-
centración parcelaria xa non serán declarados solo 
rústico de protección agropecuaria (no texto da lei 
aos montes concentrados impedíaselles, de facto, 
dedicarse á produción de madeira).

As principais deficiencias que presenta o regu-
lamento son as seguintes:

•	 Continúanse clasificando todos os montes ve-
ciñais como solo rústico de protección forestal, 
ignorando que moitos destes montes teñen unha 
dedicación agroforestal ou agrícola directamen-
te. novamente estase ante unha clasificación 
automática de protección forestal, que descoñe-
ce o uso agrario de moitas superficies de mon-
te veciñal en galicia. se ben o uso agrario do 
monte veciñal se pode asignar no corresponden-

te proxecto de ordenación do monte Veciñal, 
obriga a apertura dun expediente de cambio de 
uso, cun complicado e burocrático expediente 
de impacto medioambiental, asemade podería 
xerar problemas á hora de asignar terreos for-
malmente forestais a cobros de axudas agrarias 
vencelladas á pAC. Aspecto este último sobre o 
que conviría ditaminar xuridicamente, por parte 
da Consellería de medio rural, a fin de estable-
cer se tales problemáticas inducidas pola clasi-
ficación forestal do terreo, se puideran dar na 
práctica para os perceptores de axudas agrarias 
da pAC sobre terreos formalmente clasificados 
como forestais.

•	 non se establece ningún procedemento obxec-
tivo e sinxelo que permita o cambio de cualifica-
ción do solo rústico cando haxa evidencia cons-
tatable de que a cualificación estivese errada, co 
que quedan sen solucionar os graves problemas 
e erros na clasificación do solo rústico que pre-
sentan moitos dos planeamentos actuais. Cos 
condicionantes de superficie e de respecto a ou-
tros usos, deberíanse contemplar tamén as ex-
cepcións aos terreos de concentración parcelaria 
nos que os propietarios explicitamente manifes-
ten a súa vontade de cambio de uso por cese 
da actividade que viñan realizando ou por outras 
razóns. Quizais algunha figura de plan especial 
ou de plans de iniciativa particular, específicos 
para estes casos, puideran ser habilitados no 
solo rústico.

Asemade, segue sen definirse o concepto de «te-
rreo de alta produtividade forestal» •

Novo Regulamento  
da Lei do solo
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sin duda el problema más grave de consolida-
ción de la propiedad que arrastran los montes veci-
nales en mano común de galicia, particularmente 
los clasificados con anterioridad a 1989, que son 
la inmensa mayoría, es el de falta de planimetría 
oficial precisa y fiable que defina el territorio que 
pertenece a cada comunidad.

este problema ha planteado en el pasado y sigue 
planteando en la actualidad, incontables litigios en-
tre comunidades lindantes o entre comunidades y 
propietarios particulares, acarreando ingentes gas-
tos económicos y de tiempo, que han supuesto la 
paralización de proyectos de inversión, un aumento 
de nivel de riesgo de incendio forestal y han impe-
dido una ordenación y gestión sostenible del monte 
vecinal, así como la imposibilidad de realizar actos 
de disposición de interés para los comuneros.

Y lo más sangrante de esta problemática, es que, 
en la mayoría de los casos, los conflictos derivan de 
los errores más o menos graves que se detectan en 
los expedientes de clasificación, y especialmente en 
los trabajos de investigación previa y en los llama-
dos “croquis de las carpetas ficha”.

la Administración Forestal, con su recurrente 
justificación de falta de medios y recursos económi-

cos, ha sido incapaz de abordar el problema. Y debe 
recordarse que tanto en la ley de montes Vecinales 
en mano común de 1980 (estatal) como en la de 
1989 (de galicia), recogían como función destaca-
da de la Administración la de proceder al deslinde y 
señalización de los montes vecinales. Constatando 
este fracaso y transcurridos 32 años desde la ley de 
1980, la ley de montes de galicia de 2012 “tras-
pasa” la responsabilidad de los deslindes a las co-
munidades pero bajo la tutela, que no apoyo, de la 
Administración.

en el momento actual, la imprecisión de las su-
perficies, lindes y planimetría oficiales de los mon-
tes vecinales está provocando nuevos perjuicios a las 
comunidades propietarias, que la Administración 
lejos de ayudar a solucionar, recrudece con nuevas 
exigencias que trastornan la gestión de los montes 
vecinales, ya de por si compleja. la magnitud de 
este problema puede afectar a cerca de 600.000 ha 
de montes vecinales, que es más o menos la super-
ficie clasificada con anterioridad a 1989. A partir 
de la ley de montes Vecinales en mano Común de 
galicia de 1989 se exige que las nuevas clasifica-
ciones adjunten planimetría suficiente con datos 
descriptivos precisos.

Y, sin embargo, la mayor parte de las comunida-
des tienen suficientemente identificados sus lími-
tes reales sobre el terreno con otras comunidades y 

Cartografia de los montes 
vecinales en mano común
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con las propiedades particulares colindantes, salvo 
esporádicas disputas puntuales, generalmente de 
escasa entidad. pero ocurre muchas veces que, en 
lugares donde no hay disputa y se vienen aprove-
chando los montes de forma pacífica por sus res-
pectivos dueños, la controversia acaba aparecien-
do por culpa de los croquis de las “carpetas-ficha”, 
creando un conflicto donde antes no existía.

Los croquis de las carpetas-ficha. Con la finali-
dad de indicar a los Jurados provinciales de mon-
tes Vecinales en mano Común que montes podían 
reconocerse como tales, la Administración Forestal 
encargó la elaboración, en los años 70 del siglo XX, 
de estudios de investigación previos a la clasificación 
denominados “carpetas-ficha”. estos estudios se 
realizaron para cada comunidad propietaria y para 
toda galicia. el contenido de estas carpetas o 
cuadernos recogía información sobre antecedentes 
históricos, estado jurídico y administrativo, situación, 
superficie aproximada, linderos generales y estado 
económico. las carpetas-ficha incluían un croquis 
del monte o montes de cada comunidad y una 
descripción del perímetro de toda la entidad vecinal.

en unos pocos casos, los croquis de las carpetas-
ficha reproducen a mano alzada a escala 1:25.000, 
el plano de deslinde de antiguos montes de Utili-
dad pública o planos de montes comunales o de 
libre disposición realizados por los ayuntamientos. 
en estos casos, los croquis tienen una base docu-
mental planimétrica que permite actualizar con 
cierta precisión el plano del monte vecinal en mano 
común, al menos con las propiedades particulares 
colindantes. también en algunas carpetas ficha, se 
anejan documentos declaratorios de vecinos que 
relatan los linderos de la entidad, pero sin aportar 
representación gráfica. 

pero en términos generales, la falta de rigor de 
estos trabajos de investigación es suficientemente 
conocida. podemos citar, por ejemplo, a Antonio 
díaz Fuentes1 que comenta sobre los mismos:

“Cualquiera que conozca mínimamente como se 
efectuaron esos trabajos sabe de su escasa fiabilidad, 
realizados sin precisión, sin comprobación directa, 
sin la participación de las comunidades colindantes 
afectadas y con frecuentes errores que provienen de 
la propia dificultad del trabajo, de la dispersión en 
que se realizaba -que hacía difícil a la misma em-
presa imponer rigor a sus dependientes- y por la 
formulación defectuosa del encargo, como muestra 
el hecho de aparecer los montes generalmente con 
superficies exageradas porque los trabajos se paga-
ban a tanto por hectárea. en cuanto se cotejen dos o 
más de estos cuadernos entre sí se descubre que los 
textos de la pretendida información están copiados 
unos de otros, de cajón de sastre.”

1  “montes Vecinales en mano común”, Barcelona año 1999, pag. 192.

la propia Administración2, durante muchos 
años, interpretaba que las “carpetas-ficha” corres-
pondían a un estudio técnico previo al acto clasi-
ficatorio, que en la mayoría de los casos no podía 
identificarse con la resolución clasificatoria poste-
rior del Jurado, y que los croquis que figuran en las 
referidas carpetas-ficha, eran aproximados y orien-
tativos, no estando por otra parte incluidos en la 
resolución del Jurado, como parte de la misma.

es justo comprender la dificultad del trabajo en-
comendado en su día a la empresa encargada de 
realizar todas las carpetas fichas de más de 2.400 
montes vecinales con los medios disponibles en los 
años 70. realmente el objetivo de este trabajo era 
modesto: simplemente disponer de una orientación 
aproximada sobre la situación geográfica y dimen-
sión de los montes vecinales, susceptibles en el fu-
turo de su clasificación por los Jurados provinciales.

sin embargo, con el paso del tiempo y ante la 
ausencia de una labor administrativa de deslinde 
de estos montes, la Administración ha acabado 
considerando a estos croquis de las “carpetas-ficha” 
como prueba documental oficial de los límites de 
los montes vecinales en mano común clasificados.

2 informe del delegado provincial de la Consellería de Agricultura, 

gandería e montes sobre las carpetas-ficha, a una petición de la 

C.m.V.m.C. de maceira (Covelo), año 1995.

Croquis de la carpeta-ficha.
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los errores que aparecen en los croquis de la 
carpetas fichas son a veces de magnitud muy im-
portante. en las delimitaciones entre comunidades 
vecinas son frecuentes los errores toponímicos o la 
errónea ubicación de accidentes topográficos. tam-
bién como norma, los linderos de los montes ve-
cinales se hacen coincidir con divisorias de aguas, 
cuando muchas demarcaciones históricas de las en-
tidades vecinales no siguen estas divisorias.

por otra parte, es sumamente frecuente encontrar 
que los croquis de las carpetas-ficha incluyen como 
monte vecinal extensos rodales de propiedades parti-
culares enclavados en el propio monte o colindantes 
con él. este hecho puede obedecer a la inclusión de 
rodales de fincas particulares, no parceladas, del an-
tiguo catastro (1958) como monte vecinal. por este 
motivo, las carpetas-ficha advierten que los límites 
con fincas particulares no son precisos y que, de cla-
sificarse el monte vecinal, se hace necesario practi-
car un deslinde parcial en dichas colindancias.  

Problemas que causan los errores de los croquis 
de las carpetas-ficha. los croquis de las carpetas-
ficha plantean conflictos de propiedad y deslinde 
entre comunidades o entre comunidades y particu-
lares. pero también imposibilitan o dificultan una 
serie de actuaciones básicas para la gestión de las 
propiedades forestales. Cada provincia tiene ca-

suísticas propias, pero en todos los casos la falta de 
una planimetría fiable oficial, es el causante de los 
problemas. ponemos algunos ejemplos:

en la provincia de lugo, el servicio forestal de-
niega permisos de corta y ayudas a aquellos propie-
tarios cuyos montes figuran incluidos en terrenos 
clasificados, según las carpetas-ficha, como monte 
vecinal en mano común.

en la provincia de pontevedra, el servicio forestal 
deniega permutas o compras de fincas a las comuni-
dades de montes porque, según las carpetas-ficha, 
estos terrenos o bien no colindan con monte vecinal 
o bien ya están incluidos en el monte vecinal.

en la provincia de ourense, expedientes de con-
centración parcelaria dejan fuera de la concentra-
ción numerosas parcelas particulares porque, según 
la carpeta ficha, se encuentran dentro del monte 
vecinal en mano común.

los planos de los montes que tienen que ela-
borarse en los proyectos de ordenación o planes de 
gestión deben ajustarse lo más posible a los croquis 
de las carpetas-ficha, aun cuando el ingeniero re-
dactor y la propiedad saben a ciencia cierta que 
estos croquis habitualmente no representan la rea-
lidad física del monte vecinal.

Los deslindes y la revisión de los croquis de mon-
tes vecinales en mano común. llevar a cabo los 

Deslinde entre un monte vecinal y propiedades particulares.
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deslindes siguiendo el procedimiento regulado en 
la sección 2ª del Capítulo V de la ley de montes de 
galicia de 2012, podría parecer la solución a este 
problema. sin embargo, la experiencia nos mues-
tra que a corto plazo, sólo son viables los deslindes 
por avenencia entre comunidades de montes colin-
dantes. dado el minifundismo y el cada vez mayor 
desconocimiento y abandono de las propiedades 
forestales particulares, la realización de deslindes 
entre montes vecinales y propiedades particulares 
es extremadamente difícil y con unos costes econó-
micos inasumibles.

en cambio, la solución intermedia de revisión 
de los croquis de montes vecinales en mano co-
mún, recogida en la disposición transitoria decimo-
tercera de la ley de montes de galicia, puede ser 
mucho más eficaz y rápida, siempre y cuando la Ad-
ministración lleve a cabo estas revisiones contando 
con la participación de las comunidades vecinales, 
muchas de las cuales disponen actualmente de car-
tografía precisa y digital de sus montes. la revisión 
no puede quedar condicionada ni por el croquis 
de la carpeta-ficha, ni por la superficie clasificada. 
debe recordarse a este respecto, el artículo 109 de 
la ley de procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones públicas: “las Administracio-
nes públicas podrán, asimismo, rectificar en cual-
quier momento, de oficio o a instancia de los intere-

sados los errores materiales, de hecho o aritméticos 
existentes en sus actos”.

la inclusión de esta disposición transitoria so-
bre revisión de los croquis de las carpetas-ficha, 
viene a reconocer la falta de fiabilidad y precisión 
de estos documentos que se incluyen en los expe-
dientes de clasificación.

por otra parte, el Catastro, aún sin ser en modo 
alguno una representación fiel de la realidad física de 
los montes vecinales, es, con bastante diferencia, un 
documento mucho más fiable que los croquis de las 
carpetas-ficha en la mayoría de los casos. en algunos 
casos, la revisión de oficio de los croquis puede ser 
realizada, remplazando este por la cartografía catas-
tral directamente, pero siempre es necesario que se 
consulte a las comunidades vecinales interesadas de 
tal modo que, a ser posible recorriendo el terreno, se 
pueda comprobar la no existencia de errores signifi-
cativos en la cartografía catastral.

Con las técnicas topográficas actuales y las 
bases cartográficas de alta calidad disponibles, se 
puede disponer de planos provisionales de los mon-
tes vecinales en mano común a escala 1:5.000 o 
1:10.000, con suficiente fiabilidad como para poder 
realizar una gestión forestal óptima de los mismos. 
más adelante, y cuando se disponga de suficientes 
recursos, podrán realizarse los deslindes parciales 
que sean necesarios •

Los croquis de las carpetas-ficha 
plantean conflictos de propiedad y 
deslinde entre comunidades o entre 
comunidades y particulares. Pero 
también imposibilitan o dificultan una 
serie de actuaciones básicas para la 
gestión de las propiedades forestales

Plano de montes vecinales realizado por el Ayuntamiento de 
Salvaterra de Miño.

Levantamiento topográfico de un monte vecinal sobre cartografía 
catastral.
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A lei 7/2008, do 7 de xullo, de protección da 
paisaxe de galicia, establece como instrumentos 
para a protección, xestión e ordenación da paisaxe 
galega os catálogos da paisaxe de galicia, as direc-
trices da paisaxe, os estudos de impacto e integra-
ción paisaxística e os plans de acción da paisaxe en 
áreas protexidas.

o pasado mes de agosto, logo dunha longa tra-
mitación administrativa, publicouse o decreto 
119/2016, do 28 de xullo, polo que se aproba o 
Catálogo das paisaxes de galicia (dog do 25 de 
agosto de 2016).

Agora estanse elaborando as directrices da pai-
saxe, que segundo a antedita lei: 

“1. (…) son as determinacións que baseadas nos ca-
tálogos da paisaxe definen e precisan para cada 
unidade de paisaxe os obxectivos de calidade 
paisaxística que se pretenden alcanzar.

2.  estes obxectivos de calidade paisaxística deben 
expresar as aspiracións da cidadanía en canto á 
valoración e ao grao de compromiso da colec-
tividade na protección das nosas paisaxes, polo 
que a determinación destes obxectivos se fará 
mediante un proceso de participación pública.

3.  As directrices de paisaxe incluirán: 
a) A definición dos obxectivos de calidade pai-

saxística para cada unidade de paisaxe.

b)  Unha proposta de medidas e accións especí-
ficas para acadar os obxectivos de calidade e 
de recuperación daquelas áreas nas que exis-
ten ámbitos degradados.

c)  Unha descrición dos indicadores de calida-
de paisaxística para o control e seguimento 
do estado e da evolución das unidades de 
paisaxe.

d)  Unha serie de normas e recomendacións 
para a definición dos plans urbanísticos e 
sectoriais e das estratexias rexionais ou locais 
encamiñadas a un desenvolvemento sosti-
ble do territorio, co fin de integrar neles os 
obxectivos de calidade paisaxística.

4.  As directrices de paisaxe serán congruentes coas 
determinacións que en materia de paisaxe poi-
dan derivar doutros instrumentos normativos. 
As normas recollidas nas directrices de paisaxe, 
logo da súa aprobación, terán carácter vinculan-
te para os instrumentos de planificación secto-
rial e urbanística.”

resumindo, as directrices da paisaxe van ser 
unha norma vinculante para os proxectos de orde-
nación, plans técnicos e calquera outro documento 
de ordenación ou planificación forestal. o asunto 
é, pois, do máximo interese para os propietarios fo-
restais.

Directrices da Paisaxe de Galicia, 
unha nova limitación de usos e 
aproveitamentos forestais
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no pasado mes de xullo, a Asociación Forestal 
de galicia, xunto con outras organizacións do sec-
tor forestal, reuniuse co representante do equipo da 
Universidade de santiago que está traballando na re-
dacción das directrices, para discutir o seu contido.

Unha semana máis tarde, a AFg, xuntamente con 
serFogA, promAgAl, ViFogA e AseFogA, 
presentaron as alegacións ao borrador de directrices 
aplicables aos espazos forestais. nestas alegacións, 
transmitiuse que as normativas europeas, nacionais 
e, especialmente, as de ámbito autonómico, así 
como as normativas ambientais de todos os ámbitos, 
xunto coas normativas non sectoriais –augas, estra-
das, ordenanzas municipais, planificación territorial, 
patrimonio–, constitúen xa un conxunto de regras 
que enmarcan a actividade forestal, que en galicia 
resulta a máis intervida das que se desenvolven no 
medio rural. para conseguir que toda esta normativa 
se cumpra e que os propietarios forestais e empre-
sas do sector desenvolvan a súa actividade de acor-
do con ela, o estado, a Administración autonómica 
e a local, dispoñen dun numerosísimo colectivo de 
traballadores públicos que dedican boa parte da súa 
actividade ós labores de policía.

Considérase que en toda a normativa citada 
existen disposicións que impiden a alteración das 
características e condicións ambientais no ámbito 
forestal, todos os axentes profesionais do sector fo-
restal comparten a opinión de que non é necesaria 
unha normativa autonómica da paisaxe, e, máis aín-
da, se esta normativa da paisaxe vai ser desenvolvida 
nos concellos a través da influencia de profesionais 
non especializados no manexo do territorio rústico.

o borrador de directrices incorre nun vicio reco-
rrente na lexislación medioambiental e de conser-
vación da natureza que se aplica en galicia, como 
é a pretensión da limitación permanente de usos 
e aproveitamentos aos propietarios forestais, sen 
que en ningún momento se fale de compensacións 
económicas ao que de facto son expropiacións de 
dereitos anexos á propiedade.

A diferenza do espazo urbano no que en principio 
sería posible manter estática a paisaxe durante anos, 
e mesmo séculos, as paisaxes forestais son dinámi-
cas, en tanto en canto dependen de ecosistemas en 
permanente cambio, que hai que xestionar e defen-
der do lume. non se pode xestionar paisaxes natu-
rais ou forestais, sen entrar nos aspectos do manexo 
de ecosistemas, e de masas forestais, que teñen os 
seus propios requirimentos biolóxicos e físicos, que 
condicionan moitas veces de xeito absoluto a posibi-
lidade de manter un tipo de paisaxe determinada. por 
exemplo, o temperamento dunha especie forestal, que 
pode obrigar a que se teña que cortar a eito, ou por 
rareos sucesivos, ou por bosquetes. por exemplo, o ca-
rácter climácico ou transitorio dunha especie ou unha 
formación forestal. todas elas cuestións que están 
contidas na ciencia silvícola e na práctica da xestión 

forestal sostible, téñense en conta nos proxectos de or-
denación, nos plans técnicos, e nos referentes de boas 
prácticas e nos modelos silvícolas ou de xestión fores-
tal orientativos de aplicación no sector forestal galego.

A paisaxe será o resultado da aplicación de todas 
estas técnicas e principios de xestión sobre ecosis-
temas e masas forestais, e non ao revés.

Asemade, o documento incorre en continuas 
imprecisións como o uso recorrente de recomendar 
en numerosas ocasións “especies autóctonas”, sen 
haber nin unha definición precisa do termo, nin un 
consenso entre especialistas, nin responder moitas 
veces ás necesidades actuais que formulan desafíos 
fitosanitarios e de conservación todos os días. ¿Vai-
se excluír como autóctono o piñeiro pinaster, can-
do ven xa citado nas cantigas do século Xii como 
parte da paisaxe física e sentimental dos galegos da 
alta idade media? ¿Vaise excluír a posibilidade de 
plantar castiñeiros, en tanto en canto para resistir 
á enfermidade da tinta teñen que ser híbridos de 
especies asiáticas na galicia costeira?

por ser redundante coa lexislación existente, por 
non formular compensacións ás limitacións á pro-
piedade, pola falta de precisión técnica, por consi-
derar que non achega nada novo á sostibilidade do 
sector, as organizacións forestais recomendaron que 
se retire esta normativa no que atinxe á súa interac-
ción co sector forestal •

O Catálogo das Paisaxes de Galicia clasifica como grandes áreas 
paisaxísticas as ribeiras encaixadas do Miño e do Sil e as Rías 
Baixas (panorámica de Vigo na páxina anterior).
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Francisco Javier Silva-Pando e Andrea Fernández Darriba
Centro de Investigación Forestal de Lourizán. Xunta de Galicia

os eUCAliptos estÁn inClUídos no xé-
nero Eucalyptus, que comprende case mil especies, 
subespecies e híbridos, que medran case na súa 
totalidade en Australia e tasmania. trouxéronos a 
europa no ano 1774 e empezáronse a plantar en 
galicia arredor do ano 1850 na zona de ortigueira 
e, en contra do que se di, non foi o pai Frei rosendo 
salvado o introdutor en galicia, senón algún pro-
pietario desa zona. na década de 1860 atopábase xa 
en diversos parques e xardíns pacegos e foi a partir 
dos anos vinte do século pasado cando se expandiu 
polas zonas baixas e medias da nosa terra.

na súa terra orixinaria, os diferentes eucaliptos 
cobren unha gran variedade de tipos de clima e solos. 
por mor dun proceso de adaptación, a maioría dos 
eucaliptos medran en solos con moi baixa fertilidade, 
polo que ao crecer na nosa terra, algo máis rica en 
nutrientes, medran moi ben; o fósforo é reciclado moi 
eficientemente, polo cal, o mellor nivel de fósforo nos 
nosos solos favorece máis o crecemento. teñen un 
sistema radicular que toma a auga dos niveis superio-
res do solo e compite, por tanto, con outras plantas.

de todas as especies existentes, as que dominan 
en galicia son as que medran ventureiras no sueste 
de Australia e en tasmania. o clima nesas zonas é 
moi similar ao clima que temos en galicia, polo que 
é normal que medren tan ben aquí.

despois dun traballo feito nos últimos tempos, 
atopamos máis de 40 especies que medran dunha 
forma máis ou menos ventureira nos nosos montes 
ou terreos non urbanizados. Ademais, hai preto de 

80 especies cultivadas en parques e xardíns galegos, 
estando representadas a maioría no Xardín Botáni-
co de lourizán (pontevedra). 

para unha correcta identificación dun eucalip-
to, é conveniente ter follas novas e adultas, flores e 
froitos e saber como é a casca, tanto na base coma 
no resto do tronco e ramas. Ás veces, algunha espe-
cie presenta un ou varios caracteres que a permite 
diferenciar claramente doutras, polo menos entre 
as que encontramos en galicia. 

os eucaliptos máis abundantes que podemos 
encontrar en galicia, son os que se describen neste 
artigo.

na táboa que se xunta podemos ver as caracte-
rísticas climáticas en Australia dos eucaliptos men-
cionados. E. globulus é o que peor soporta as baixas 
temperaturas, namentres que E. pauciflora medra 
ben a altitudes ata os 800 m ou máis e aparece dis-
perso nas catro provincias, probablemente plantado 
desde os anos 60 ou antes; habería que estudar a 
súa capacidade para medrar en sitios por riba dos 
1.000 m, onde soportaría una certa cantidade de 
neve no inverno. E. viminalis tamén soporta as 
baixas temperaturas e pódese encontrar sobre todo 
na comarca de maceda e Allariz e eume e Betanzos, 
o mesmo que E. macarthurii. na serra do suído e 
algúns outros lugares altos atópase E. delegatensis. 
E. nitens é plantado en moitos lugares, ata una alti-
tude de 800 m. outros eucaliptos encóntranse nas 
catro provincias, a alturas menores que as citadas. 
por contra, a cantidade de choiva non é problemáti-
ca para a maioría deles, aínda que a E. macarthurii 
vanlle mellor condicións máis mediterráneas e algo 
menos de auga.

Eucaliptos de interese forestal 
en Galicia
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Clave polas inflorescencias 

Flores solitarias, ás veces dúas no mesmo pedicelo E. globulus

Inflorescencias 
de tres ou máis 
flores

Inflorescencias de tres flores E. viminalis

Inflorescencias 
de máis de tres 
flores

Follas adultas 
oblicuas na 
base

Casca rugosa na 
base do tronco e 
lisa polo resto

Umbelas por pares, valvas 
algo saíntes

E. regnans

Umbelas simples, valvas a ras 
ou inclusas

E. delegatensis

Casca rugosa en toda a árbore E. obliqua

Follas adultas 
non oblicuas 
na base

Casca rugosa en todo o tronco e pólas grosas E. macarthurii

Casca lisa, ás 
veces soltándose 
en tiras ou en 
placas

Nerviación da folla paralela E. pauciflora

Nerviación da folla oblicua ou 
transversal

E. nitens

Clave pola casca 

Casca rugosa

Casca rugosa na 
base do tronco e 
lisa no resto

Valvas inclusas ou a ras E. delegatensis

Valvas saíntes E. regnans

Casca rugosa en 
todo o tronco

Casca fibrosa con estrías lonxitudinais E. obliqua

Casca rugosa doutros tipos E. macarthurii

Casca lisa, 
ás veces 
soltándose 
en tiras ou en 
placas

Flores solitarias, ás veces dúas no mesmo pedicelo E. globulus

Inflorescencias de 
tres ou máis flores

Inflorescencias en umbelas de tres flores E. viminalis

Inflorescencias en 
umbelas de máis 
de tres flores

Nerviación da folla lonxitudinal E. pauciflora

Nerviación da folla transversal ou oblicua E. nitens

Características climáticas habituais das diferentes especies de eucalipto en Australia

Especie TMMmc TMmmf Tmabs Choiva Días xeada

E. globulus 13/29 -1/+12 -6/-10 600/1500 5-40

E. camaldulensis* 21/41 0/+14 -5 400/2000 20

E. macarthuri 23/25 -1/+2 -9 800/1100 30/>100

E. regnans 22/25 -2/+4 -7 750/1700 5/80

E. nitens 19/29 -3/+4 -10 700/2300 50/150

E. obliqua 19/29 -4/+8 -8 500/2400 0/100

E. delegantensis 19/25 -4/+3 -9 700/2500 50/>100

E. viminalis 21/32 -4/+9 -15 500/2500 20/100

E. pauciflora 17/26 -8/+6 -18 600/1900 5/200

TMMmc = temperatura media das máximas do mes máis cálido en oC; TMmmf = temperatura media das mínimas do mes máis frio en oC; 
Tmabs = temperatura mínima absoluta en oC; Choiva en litros.m2.ano-1. E. camaldulensis inclúese pola importancia no sur de España.  
*Procedencias do sur de Australia.

Umbela Valva inclusa Valva saínte
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Eucalyptus globulus (eucalipto branco) 
Árbore cun tronco recto e único que en Galicia acada 
máis de 60 m de altura, como ocorre cos que medran 
nas ribeiras do Landro en Chavín (Lugo), aínda que nor-
malmente se corta por baixo dos 40 m. A casca é lisa e 
despréndese en tiras, follas novas opostas, pegadas ás 
ramas e abrancazadas; as adultas alternas, lanceoladas 
e verdes por ambas caras, case simétricas na base e cun 
pecíolo de 2-3 cm. Ten froitos illados, en forma de pi-
rámide con catro costelas nos bordes, de 2x2,5 cm, e 
normalmente abrancazados. A madeira é de cor lixeira-
mente amarela-marrón, con claros aneis e medianamen-
te densa, densidade básica 490-570 kg.m-3. Orixinario 
da zona costeira de Tasmania e o extremo suroriental de 
Australia, onde a temperatura media das mínimas varía 
entre os 0-8 ºC.
Este é o eucalipto máis abundante en Galicia e proba-
blemente o primeiro plantado; popularmente coñecido 
como “eucalipto do país”.

Eucalyptus macarthurii 
Árbore de altura media, co tronco dereito pero normal-
mente moi ramificado, casca rugosa, fibrosa e gris-ma-
rrón, que se desfai en pequenas placas alongadas, no 
tronco e lisa e branca nas ramas; follas adultas estreita-
mente lanceoladadas, de 7-12 cm de longo, da mesma 
cor por ambas caras; flores en grupos de 7 sobre un pe-
dúnculo de 2-9 mm e froitos hemisféricos ou case glo-
bulares, de 5x4 mm, coas valvas saíntes. Madeira case 
branca, bastante pesada e pouco durable no solo. Este 
eucalipto coñécese popularmente como “caracolillo”.

Eucalyptus regnans 
Despois das sequoias, é a árbore máis alta do mundo, su-
perando os 110 m. Casca rugosa polo baixo e lisa branca 
ou verde-grisácea no resto, desprendéndose en tiras. Fo-
llas adultas de 10-22 cm, anchamente lanceoladas, coa 
base oblicua. As flores agrúpanse en dúas umbelas, con 
7-15 en cada unha, os froitos de 7x6 mm, case cónicos 
ou en forma de pera. Madeira moderadamente forte, du-
rabilidade baixa, cor marrón pálida e densidade básica 
390-490 kg.m-3. É moi sensible ao vento, polo que con 
frecuencia é derribado por este. En Australia, considéra-
se o mellor eucalipto para a industria da pasta de papel. 
A diferenza do resto dos eucaliptos, non rebrota despois 
do lume, reproducíndose só por semente. Este eucalipto 
xunto co obliqua e o delegatentis, son coñecidos en Gali-
cia como “peludos”.

Eucalyptus nitens
Pode acadar alturas similares a E. globulus, co tronco, a 
casca e as follas similares a este. Os froitos cilíndricos ou 
ovoideos, de 6x7 mm, xúntanse en grupos de 7 pegados 
na punta dun pedúnculo de 0,5-1 cm; ás veces apare-
ce na mesma disposición nos brotes novos. A madeira é 
de cor fresa a rosa pálido, gran dereito, pouco durable e 
densidade entre 465-560 kg.m-3. En Australia, chega a 
subir ata zonas onde a neve pode permanecer ata una 
semana sobre o chan. En Galicia acada unha maior pro-
dutividade que E. globulus, pero o seu rendemento en 
pasta por hectárea é menor.

As ilustracións das inflorescencias foron extraídas do Atlas del eu-
calipto de Gaspar de la Lama Gutiérrez (Ministerio de Agricultura, 
Madrid, 1982).

(c) Creative Commons Attribute-
ShareAlike-License.
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Eucalyptus obliqua (Carballo australiano) 
Pode acadar os 90 metros e ter un  tronco de ata tres 
metros de diámetro. Na base forma un tubérculo leño-
so, de forma que as árbores queimadas ou cortadas ás 
veces recupéranse con varios gromos. A casca é lonxitu-
dinalmente rugosa, fibrosa e gris-marrón; as follas novas 
son opostas, ovadas, verdes e de distintas cores ambas 
caras, namentres as adultas son alternas, amplamente 
lanceoladas, de base asimétrica e acuminadas no ápice, 
verdes e de ata 15 cm de longo. Entre 7-15 flores e froitos 
con forma de tonel, de case 1x1 cm, sobre un pedúncu-
lo. Medra en Tasmania e o extremo suroriental de Aus-
tralia, onde ascende ata os 1.000-(1.200) m, recibindo 
unha cantidade de chuvia maior ca E. globulus, e con 
temperaturas medias das mínimas do mes máis frío de 
ata -4 ºC. O cerne ten cor marrón máis ou menos claro, é 
pesada, (650-800)-830 kg.m-3, menos durable que a de 
E. globulus, pero con máis usos.

Eucalyptus delegatensis (=E. gigantea)
É dos eucaliptos que poden acadar maior altura, coa 
casca rugosa na base e lisa e branca no resto do tron-
co e ramas, as follas adultas en forma de fouciño aberto 
e oblicuas na base, verde-brillantes. As flores e froitos 
xúntanse en umbelas de 11, aínda que poden chegar 
aos 25, sobre un longo pedúnculo, e aquelas á súa vez 
sobre un corto pecíolo; os froitos de 8x10 mm coas valvas 
incluídas. Madeira amarelo-marrón a rosa marrón, gran 
dereito e densidade básica 450 kg.m-3. Moitas das masas 
naturais reciben neve varios meses ao ano.

Eucalyptus viminalis
Ten a casca rugosa e persistente na parte baixa e caduca 
e máis ou menos lisa no resto. As follas son lanceoladas, 
de 8-17 cm; as flores e froitos agrúpanse en 3 moi xuntas 
na base, froitos de 6x7 mm, coas valvas saíntes. Madei-
ra rosa a rosa-marrón, fácil de traballar, pero de pouca 
resistencia e durabilidade e pesada. O zume ten un alto 
contido en azucre (5-15%) e as follas son o alimento 
esencial para os koalas.
En Castro de Rei (Lugo) hai un exemplar que acada os 45 
m aos 120 anos, cun diámetro de copa de 35 m.
Como a especie inferior, intégrase de varias subespecies 
con hábitats naturais diferentes.

Eucalyptus pauciflora
Este eucalipto é diferente aos demais polo porte ramoso 
desde case a base, coa casca lisa, de cor branca, crema 
ou verde clara, que se perde en placas ou tiras, dándolle 
una aparencia moteada. As follas novas son pecioladas e 
as adultas brillantes, lanceoladas a amplamente lanceo-
ladas, de 10-20 cm de longo, e teñen os nervios parale-
los. Os froitos reúnense de 7-15 case sentados sobre un 
pedúnculo de ata 20 mm, teñen forma hemisférica ou de 
pera, duns 10x10 mm. Chamados eucaliptos de neve por 
medrar en zonas que neva, rexenéranse por semente, 
por brotes do tronco baixo a casca ou a partir de tubér-
culos leñosos. É o máis tolerante ao frío das especies de 
Eucalyptus, sobrevivindo a temperaturas de ata -18 ºC.
O nome pauciflora, procede do latin e significa “poucas 
flores”, non sendo moi apropiado, posto que esta especie 
con frecuencia florece profusamente.
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XA pAsAron trintA Anos desde que en 1986 
un grupo de propietarios forestais decidiran sumar 
forzas e crear a asociación de propietarios fores-
tais máis antiga de galicia para comezar a afrontar 
desde a súa sede en santiago a modernización da 
silvicultura galega e o forte impacto dos incendios 
forestais.

Cinco anos máis tarde, en 1991, a Asociación 
Forestal de galicia considerou necesario abrir unha 
nova oficina para atender as demandas das comuni-

dades de montes veciñais en man común que, por 
aquel entonces, comezaban a dar os primeiros pa-
sos como donos e xestores dos seus montes. A elec-
ción do lugar non foi casual, esta nova sede abriuse 
no corazón das comarcas nas que as comunidades 
manifestaban un maior dinamismo e interese pola 
xestión directa das súas propiedades e, grazas ás fa-
cilidades dunha delas, inaugurouse o 29 de xuño de 
1991 no Centro Cultural de Xinzo en ponteareas, 
onde un equipo técnico con moita experiencia se-
gue prestando apoio a un gran colectivo de comu-
nidades de montes que engloba a preto de 25.000 
comuneiros.

Aquel ano 1991 marca o inicio dunha etapa de 
restauración forestal en galicia na que é preciso 
resaltar o traballo feito para dinamizar e moder-
nizar as comunidades de montes. o esforzo por 
diminuír o risco de incendio forestal no monte 
veciñal, a dotación de medios de defensa contra 
o lume, a loita pola implantación dunha fiscalida-
de adaptada á súa singularidade, a formación dos 
membros das xuntas reitoras, o empeño por do-

O sábado 18 de xuño a Asociación 
Forestal de Galicia celebrou a súa XXX 
asemblea xeral e máis o 25 aniversario 
da apertura da súa oficina en Ponteareas 
dedicada, case exclusivamente á 
atención ás comunidades de montes 
veciñais en man común.

XXX Asemblea Xeral da 
Asociación Forestal de Galicia
25 anos cos montes veciñais
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talas de instrumentos de xestión que asegurasen 
o futuro do monte veciñal e a procura de novas 
fontes de ingresos, marcaron as liñas de traballo 
nas que a Asociación Forestal de galicia colabo-
rou con ansia durante estes vinte e cinco anos. 
Hoxe temos unha organización moderna, autóno-
ma e privada, liderada polos propietarios forestais 
(particulares e comunidades de montes) que dis-
pón dunha empresa propia para a prestación de 
servizos e que pode mostrar a súa contribución á 

consolidación da figura do monte veciñal e da súa 
xestión forestal sostible.

o equipo inicial converteuse hoxe nun grupo 
pluridisciplinar no que traballan vinte e dúas per-
soas cunha alta capacitación, trece delas na oficina 
de ponteareas plenamente dedicadas a atender as 
necesidades das comunidades de montes do con-
torno e do resto de galicia, incorporando novas ta-
refas como a certificación forestal e o desenvolve-
mento de proxectos de i+d.

os cambios para ben na propiedade veciñal 
aprécianse a simple vista. o aspecto actual dos 
montes veciñais do sur de galicia non ten nada que 
ver coa paisaxe de caos e de lume indiscriminado de 
comezos da década dos noventa do século pasado.

para celebrar este acontecemento, despois da 
XXX asemblea xeral, tivo lugar un acto de celebra-
ción que foi clausurado polo director xeral de or-
denación e produción Forestal, tomás Fernández-
Couto. este acto iniciouse cun documental sobre o 
traballo da AFg nos últimos 25 anos, para a conti-
nuación intervir a doutora Araceli Freire, pronun-
ciando unha conferencia sobre o devir histórico da 
propiedade veciñal en galicia e o alcalde de pontea-
reas, Xosé represas que resumiu a historia recente 
das comunidades de montes do sur de pontevedra.

A xornada rematou cun xantar no monte veciñal 
de Cristiñade, onde despois da comida tivo lugar 
un concerto da Banda de música Xuvenil de Xinzo 
(ponteareas) e un percorrido polo monte da man do 
presidente da comunidade.
o documental 25 anos cos montes veciñais 
pódese visualizar en https://drive.google.com/file/
d/0Bwzm7ei8V2B8Yzk2sFk2szJ0cek/view •
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Edita: Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente
Autores: M. Aguilar, J. Álvarez Jiménez et alia

Ano: 2015

Este informe foi realizado ao abeiro do 
Terceiro Programa do Plan Nacional 
de Adaptación ao Cambio Climático 
(PNACC) que inclúe a realización de 
informes periódicos que supoñan unha 
revisión e avaliación do coñecemento 
sobre impactos, vulnerabilidade e 
adaptación ao cambio climático nos 
diferentes recursos considerados vitais 
para a economía e a poboación.
Elaborouse cun extenso proceso 
participativo no que colaboraron 
numerosos investigadores e expertos 
nacionais e internacionais de diferentes 
administracións, universidades, centros 
de investigación e outras organizacións. O 
punto de partida e base de coñecemento 
deste proceso constituíno un seminario 
no que participaron 40 expertos e que se 
celebrou en maio de 2013.
A versión dixital está dispoñible en  
http://www.mapama.gob.es 

Edita: Librería Arenas, S.L.
Autores: Antonio e Enrique Marfany Oanes

Ano: 2016

Esta publicación, elaborada por un 
enxeñeiro de Minas e un economista, 
céntrase en analizar os aspectos máis 
salientables da explotación de biomasa 
forestal primaria co obxectivo de previr 
e atenuar os incendios forestais que 
ocorren en Galicia.
Cada capítulo está dedicado a un 
procedemento de transformación da 
biomasa forestal primaria en enerxía 
no que se examina exhaustivamente 
as súas principais características e 
a súa viabilidade no contexto desta 
comunidade autónoma. Así mesmo, os 
autores presentan táboas de estimación 
do rendemento enerxético de centrais 
dependendo da produtividade e 
dispoñibilidade de biomasa que haxa nas 
distintas comarcas xeoforestais galegas. 

Edita: Picarona
Autora: Emily Gravett

Ano: 2016

Conto infantil no que se relata como ao 
teixo, Dante, lle gusta ordenar e limpar 
o monte de forma moi concienciuda, 
chegando, no seu empeño de telo todo 
tan limpo, a destruír o bosque. Vistas 
as consecuencias da nova situación, 
recapacita e restaura o monte ó seu 
estado orixinario.

Edita: Mundi-Prensa
Autores: Marcos Barrio Anta, Fernando Castedo 
Dorado, Andrea Hevia Cabal e Juan Majada 
Guijo

Ano: 2009

Neste traballo expóñense os aspectos 
xerais da poda de especies forestais, 
recompilando parte da numerosa 
información existente sobre esta temática 
na bibliografía nacional e internacional. 
Os dous capítulos principais do libro 
dedícanse á poda de formación e 
á poda para madeira de calidade, 
detallando aspectos como a forma da súa 
execución, a intensidade máis adecuada, 
a época do ano máis axeitada para a 
súa realización, etc. Sen embargo, é a 
poda para madeira de calidade á que 
se lle dedica máis espazo por ser a máis 
común en masas arboradas densas e a 
máis próxima á experiencia docente dos 
autores.
Tamén se analizan aspectos como a 
influencia dos tratamentos silvícolas na 
presenza de danos bióticos e abióticos 
no monte, os factores que afectan á 
rendibilidade económica das operacións 
de poda ou a descrición de operacións de 
poda para a produción de froito e cortiza.

Edita: Sociedad Española de Ciencias 
Forestales (S.E.C.F.)
Editores científicos: Gregorio Montero González, 
Mercedes Guijarro Guzmán et al. 

Ano: 2015

Este número recolle as conferencias 
e relatorios invitados ao 6º Congreso 
Forestal Español celebrado en Vitoria-
Gasteiz en xuño de 2013. Os cinco 
conferenciantes invitados a este congreso 
abordaron os seguintes temas: o papel 
dos bosques a nivel supranacional 
vinculado ás políticas de conservación 
da biodiversidade, o desenvolvemento 
sostible e subministro de bens e servizos; 
a política forestal e o desenvolvemento 
rural na Unión Europea; proposta de 
método de cálculo da renda ambiental 
do monte; os incendios forestais, a 
prevención, loita e recuperación dos 
ecosistemas afectados e, por último, a 
relación entre os nomes dos lugares e 
as distintas compoñentes vexetais que 
integran a paisaxe. Tamén se recollen 
dezaoito relatorios que tratan diferentes 
aspectos da práctica e xestión forestal.

Los bosques y 
la biodiversidad 
frente al cambio 

climático: impactos, 
vulnerabilidad y 

adaptación en España

Incendios forestales 
en Galicia. Gestión de 

la biomasa forestal 
primaria

¡Que ordenado!

Manual básico de la 
poda y formación de 

los árboles forestales

Conferencias 
magistrales y 

ponencias invitadas 
del 6º Congreso 
Forestal Español
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25 Aniversario do Centro Cultural de Xinzo (Ponteareas)
O día 30 de novembro de 1991 inaugurábase na parroquia 
de Xinzo (Ponteareas) o edificio Centro Cultural Xinzo, obra 
(opera prima) do arquitecto Xosé Manuel Rosales Noves, 
promovida e financiada pola Comunidade de Montes 
Veciñais en Man Común de Xinzo cos recursos do propio 
monte veciñal.
Tras recoller de mans das institucións públicas, no ano 
1979, un monte fortemente descapitalizado por mor 
da mala praxe á que se viron sometidos durante a súa 
intervención, aínda houbo que asistir, no último tramo da 
década dos oitenta, á destrución polo lume da práctica 
totalidade das poucas masas forestais que quedaban en 
pé. Precisamente a venda desta madeira afectada polo lume, atendendo ao refraneiro popular de que non hai mal que por 
ben non veña, serviu para afianzar, e finalmente axudar a executar en gran medida, esta obra tan necesaria para os veciños 
de Xinzo, así como para sentar as bases da ordenación do seu monte veciñal cuxo instrumento de xestión data do ano 1993, 
sendo revisado posteriormente no ano 2003 e no ano 2013, con vixencia este último documento ata o ano 2022.
A construción deste inmoble daba resposta á necesidade que imperaba naquel momento de contar cun local de uso 
sociocultural na parroquia no que poder reunirse e desenvolver as súas actividades as distintas asociacións xa existentes, 
como a banda de música xuvenil ou o grupo de baile, que precisaban de locais para os ensaios e para gardar instrumentos 
e vestimenta. Á súa vez propiciou a creación doutras asociacións culturais con grupos de ensaio. 
Do deseño do edificio, gañador dun concurso público convocado pola Comunidade Montes de Xinzo en colaboración co 
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, fixéronse eco varias publicacións de arquitectura, incluso unha revista alemá, e 
mesmo chegou a formar parte da exposición Galicia: Tradición e deseño, organizada pola entón Consellería de Cultura da 
Xunta de Galicia e que visitou diversos países de Europa.
A execución da obra, baixo a dirección de obra dos arquitectos Xosé Manuel Rosales e Xavier Rivas, recaeu nunha empresa 
da parroquia, engadindo con isto un plus de responsabilidade pero tamén de satisfacción aos seus operarios.
O edificio conta con 1.354 m2 distribuídos en catro plantas, albergando na actualidade as seguintes dependencias: salón de 
actos (auditorio) con aforo en butaca para 184 asistentes, camerinos con aseo e ducha, sala e locais insonorizados de ensaio 
para músicos, ximnasio, vestiarios con aseos, duchas e taquillas, biblioteca (sala de lectura), cafetería, sala de exposicións, 
sala de reunións, sala de usos múltiples, aseos e sete espazos de oficinas. Na terraza está instalada unha planta fotovoltaica 
e a calefacción é subministrada por unha caldeira de biomasa abastecida con estelas propias, procedentes do quebrado de 
parte da madeira de piñeiro resultado de primeiras claras practicadas no monte veciñal.
E as distintas dependencias do Centro Cultural Xinzo énchense de vida cada día co rebulir de centos de persoas que pasan 
pola súa cafetería ou acoden ás diversas actividades que nelas se desenvolven, actividades relacionadas co ocio e a saúde: 
pintura, arte floral, ioga, aerobic, zumba, masaxes terapéuticas..., coa cultura e o ensino: escola de música, teatro, baile, 
clases de reforzo de distintas materias, contacontos, actuacións musicais, de humoristas, de grupos de teatro…; co sector 
forestal: servizo técnico, laboral e contable aos socios da Asociación Forestal de Galicia, etc. Actividades todas elas que 
permiten o latexo continuo desta instalación dende as oito da mañá ata a media noite todos os días do ano.
O 30 de novembro de 2016 asistíamos pois ao vixésimo quinto aniversario do Centro Cultural Xinzo, un cuarto de século 
de vivencias compartidas entre os numerosos usuarios deste edificio con marcado uso sociocultural e profesional no eido 
forestal ao terse instalado nel, dende o primeiro momento, a sede da Asociación Forestal de Galicia para o sur de Galicia e, 
posteriormente, a oficina de Selga, Compañía Galega de Silvicultores.
Ao acto asistiron diversas autoridades do goberno local, autonómico e deputación provincial, presidente, vicepresidente e 
director da Asociación Forestal de Galicia, xunto co persoal da oficina de Xinzo, representantes das comunidades de montes 
veciñais da contorna, asociacións culturais e deportivas, socios colaboradores e numerosos veciños da parroquia.
Os asistentes participaron do descubrimento dunha placa conmemorativa no exterior do edificio e, xa dentro, puideron gozar 
da actuación dun grupo musical formado por antigos alumnos da Banda de Música Xuvenil de Xinzo e da proxección dun 
vídeo documental no que distintos partícipes, tanto da construción do edificio como do seu funcionamento cotiá ata o día de 
hoxe, foron relatando a historia de Xinzo durante estes vinte e cinco anos arredor do seu Centro Cultural.
Finalizaba o acto cun espectáculo pirotécnico e un viño galego que, agardamos, deixara un bo sabor de boca aos participantes. 



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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Ramón Taboada de Zúñiga, 1923-2016
La constancia de un conservador
Desde su querido Ourense recibimos con una honda tristeza la noticia de la muerte 
de un amigo muy cercano y cuyo recuerdo permanecerá siempre presente, Ramón 
Taboada de Zúñiga y Salgado vivió una vida plena dedicada al servicio público y al 
cuidado de sus bosques.
Doctor en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, alcalde de Ourense, 
delegado del Ministerio de la Vivienda, presidente de la Cámara Agraria y, sobre todo, 
selvicultor abnegado en uno de los territorios más inhóspitos de Galicia.
De la mano de uno de sus amigos más queridos, el ingeniero forestal José Luis 
Montero de Burgos, un humanista malagueño afincado muchos años en Ourense, 
promovió una inteligente labor de restauración forestal asentada en un conocimiento 
profundo de la ecología y de la realidad forestal que, a pesar de los sucesivas catástrofes que desde los años sesenta del siglo 
pasado sufren los montes orensanos, perdura en la actualidad.
Hace ya más de treinta años Ramón participó muy ilusionado en la creación de la Asociación Forestal de Galicia y fue 
miembro de su Junta de Gobierno durante más de dieciocho años. Sin pereza alguna y con puntualidad británica llegaba 
conduciendo desde Orense a Santiago para compartir, junto a sus colegas selvicultores, largas sesiones en las que se trataba 
de dar cuerpo a un colectivo deprimido y entonces olvidado por las instituciones. Con el mismo entusiasmo nos recordaba 
que en los años cincuenta su monte no tenía caminos de acceso para vehículos y que tenía que desplazarse muchas horas 
a caballo para llegar a A Ferrería y A Edreira. Conseguir recursos para dar servicio a los montes de aquellos parajes fue 
labor parecida a la de hacer avanzar a la selvicultura gallega, permanentemente acechada, al igual que sus montes, por los 
incendios forestales. 
Para conservar en Montederamo carballos centenarios, abedules, servales y acebos y grandes extensiones de pino silvestre, 
el más longevo de nuestros pinos, hace falta algo más que inteligencia. Es necesario sentirse uno con el paisaje y asumir la 
responsabilidad de un patrimonio que hay que mejorar para que pueda perdurar en el tiempo, se requieren persistencia en 
las convicciones y un carácter optimista. Todo ello se percibía al estar un rato con Ramón. Carismática y ejemplarizante para 
la AFG fue su larga y respetuosa batalla con la adormecida administración forestal, con la que había suscrito un consorcio 
para mejorar su propiedad. Precisar límites, realizar los trabajos a tiempo, conseguir alguna actuación para conservar los 
robledales requerían la presencia de Ramón y su eterno Land Rover.
En 2010 recibió un merecido y 
cálido homenaje como cofundador 
de la AFG y acompañado por su 
encantadora mujer tuvimos la 
ocasión de resaltar y agradecer su 
trabajo como experto ambiental y 
su labor constante de conservación 
forestal que hoy podemos disfrutar 
todos los gallegos. Durante más de 
sesenta años cuidó, mimó, A Edreira 
y A Ferrería sin perderlas de vista un 
solo día. Desde su casa orensana se 
levantaba mirando hacia el monte y 
su hijo nos decía que poco antes de 
su muerte y sin que se enterase la 
familia se fue a la finca para disfrutar 
del último paseo y ver de cerca cómo 
iban los trabajos. Quizá para llevar 
la primavera de O Invernadoiro bien 
guardada…
Francisco Dans del Valle
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Proxecto Imagine
A finais de 2015 foi aprobado o proxecto Imagine -Innovación na sinerxía da cadea de valor da madeira galega de coníferas 
para unha industria máis eficiente-, presentado á convocatoria do Programa FEDER INNTERCONECTA 2015. 
Os participantes neste proxecto constitúen un consorcio formado por 6 empresas: TRAGSA S.A., empresa de capital 
público dedicada ó desenvolvemento de obras e infraestruturas e á prestación de servizos técnicos nos sectores  forestal, 
agrario e ambiental que actúa como líder do proxecto; SELGA, dedicada á prestación de servizos forestais (proxectos de 
ordenación, plans técnicos de xestión de montes, etc.) a propietarios de montes e comunidades de montes veciñais; 
Forestación de Galicia S.A. (FORESGA), empresa que realiza a súa actividade no ámbito medioambiental e agroforestal, 
especializada na produción de estela de coníferas galegas; Madera Plus Calidad Forestal, S.L. (MADERA+), microempresa 
que oferta servizos ó sector forestal de caracterización e certificación da calidade da madeira; Molduras del Nororeste, S.L., 
empresa especializada na fabricación e comercialización de revestimentos para usos de interior e exterior; THERMOCHIP, 
S.L.U., pioneira no sector nacional de paneis de madeira. Ademais o consorcio conta coa colaboración dunha serie de 
organismos de investigación e centros de innovación: Universidade de Santiago de Compostela, Centro de Innovación e 
Servizos Tecnolóxicos da Madeira de Galicia (CIS-Madeira) e Universidade de Vigo.
Este proxecto ten por obxectivo potenciar o emprego das madeiras de orixe rexional de piñeiro do país (Pinus pinaster) e 
piñeiro insigne (Pinus radiata) para obter madeiras coa calidade adecuada que permita substituír ás madeiras nórdicas, 
piñeiro silvestre (Pinus sylvestris) e abeto vermello (Picea abies).
O traballo de Selga consiste en poñer en marcha unha aplicación web que permita a un xestor forestal avaliar as posibilidades 
produtivas de madeira nos montes galegos de coníferas, coñecer os posibles programas silvícolas a practicar e o seu 
rendemento económico.

As organizacións do sector forestal mantiveron unha reunión con Ana 
María Díaz López, directora xeral de Conservación da Natureza
Nunha reunión celebrada o 2 de marzo, os representantes das principais organizacións do sector forestal (entre as que 
se atopaba a AFG) transmitíronlle á directora xeral de Conservación da Natureza os problemas que atopan propietarios 
e empresas do sector na xestión dos montes incluídos dentro dos espazos protexidos galegos. A inexistencia de criterios 
claros e específicos de xestión, a arbitrariedade da Administración e a falta de medidas compensatorias para os propietarios 
destas áreas, foron algúns dos temas expostos.
Ademais, o sector informou á directora da situación de inseguridade xurídica que teñen os propietarios forestais ante 
a aplicación das infraccións administrativas incluídas na Lei de patrimonio natural e da biodiversidade, sobre danos e 
alteracións aos hábitats prioritarios e naturais de interese comunitario fóra da Rede Natura 2000.
A directora xeral recoñeceu a deficiente xestión por parte da Administración e comprometeuse a corrixir, cando menos, 
a arbitrariedade e a frear a incoación de sancións fóra dos espazos protexidos. Tamén asegurou que está prevista unha 
modificación do Programa de Desenvolvemento Rural (PDR) para poder financiar compensacións aos propietarios forestais 
que estean dentro dos parques naturais, non así para os que estean fóra, inda dentro da Rede Natura 2000.
Aceptou a solicitude do sector para que os propietarios forestais entren a formar parte do Consello Galego de Medio 
Ambiente, inda que mentres non se modifique o decreto que o regula só se poderá asistir en calidade de convidados (con 
voz pero sen voto).
Os representantes do sector forestal aproveitaron para solicitar a elaboración dunha cartografía de hábitats, polo menos 
dentro da Rede Natura 2000.
A directora xeral quedou en informar do estado do Plan Director da Rede Natura 2000, que finalmente aclarou nun correo 
enviado no mes de xullo onde se informaba que a Xunta de Galicia vai proceder á revisión do Plan Director da Rede Natura 
2000, feito do que aseguran, se informará puntualmente, sen que ata o momento facilitasen máis información ao respecto. 
Informou tamén que están traballando na modificación da Lei de conservación da natureza.
No mes de xullo fíxose pública unha Instrución conxunta elaborada pola Dirección Xeral de Conservación da Natureza e 
a Dirección Xeral de Ordenación e Produción Forestal, pola que ditan os criterios comúns sobre os usos permitidos nos 
terreos dedicados á actividade agropecuaria (agrícola, gandeira e forestal) en zonas de Rede Natura 2000, que se pode  
consultar na páxina web da AFG (www.asociacionforestal.org).
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A Asociación Forestal de Galicia  
participa nun novo proxecto internacional 
sobre formación en xestión forestal sostible
A Asociación Forestal de Galicia, vén de 
participar o pasado mes de outubro en 
Soria, na reunión de inicio do proxecto 
FOREST-IN: Información innovadora e 
formativa para a xestión forestal sostible, 
aprobado no pasado mes de xullo e 
liderado polo Departamento de Bioloxía da 
Universidade de Aveiro (Portugal).
O proxecto FOREST-IN vaise centrar na 
educación forestal de todos os axentes 
da cadea forestal desde os propietarios e 
técnicos forestais ata os grandes xestores. 
Conta cun financiamento de máis de 
320.000 euros de fondos europeos 
Erasmus+ e terá unha duración de tres 
anos.
Erasmus+ é o programa europeo nos 
ámbitos da educación, a formación, a 
xuventude o deporte para o período 2014-
2020. Este programa trata de impulsar as 
perspectivas laborais e o desenvolvemento 
persoal, ademais de axudar aos sistemas de educación, formación e xuventude a proporcionar un ensino e unha aprendizaxe 
que doten ás persoas das capacidades necesarias para o mercado laboral e a sociedade actual e futura.
O proxecto FOREST-IN partiu da necesidade de crear unha plataforma común que unise os diferentes axentes forestais 
de Portugal, España e Francia, países que, en xeral, se enfrontan a problemáticas forestais semellantes. Nestes países, 
o predominio do minifundio da propiedade forestal privada, e a falta de formación técnica forestal dos propietarios, levan 
á proliferación de prácticas que ás veces ameazan a integridade e produtividade forestal, condicionando os servizos do 
ecosistema como un todo, polo que se fai urxente promover as boas prácticas e o fomento da educación forestal.
O proxecto contará con talleres e visitas técnicas internacionais, titoriais e unha aplicación para móbil para axudar á 
toma de decisións na xestión forestal sostible, integrando nunha estratexia común á comunidad forestal e ao público 
xeral. As técnicas pedagóxicas serán innovadoras e personalizadas para o público interesado, e baseadas nun modelo de 
aprendizaxe participativa e horizontal.
O consorcio está composto por un equipo encabezado pola Universidade de Aveiro que proporcionará contidos científicos 
e asesoramento en diversas áreas (bosques, biodiversidade, sustentabilidade e comunicación). Os outros socios son 
Unimadeiras (Portugal), a Asociación Forestal de Galicia e a Association Forêt Modèle de Provence (Francia) que integran 
unha vasta rede de proprietarios e técnicos forestais e teñen contacto regular e directo cos principais axentes e grupos 
económicos do sector forestal. En total xestionan máis de 26.000 ha de monte certificado que servirá de laboratorio e “aula 
transfronteiriza” para as boas prácticas forestais. A Fundación CESEFOR (España) achegará coñecementos especializados 
sobre comunicación dixital e desenvolverá as ferramentas informáticas para a xestión e a educación forestal. O consorcio 
complétase co PEFC™ e o FSC® internacionais, os maiores sistemas de certificación forestal a escala global que neste 
proxecto traballarán xuntos, unindo esforzos, obxectivos e audiencias. Os seus elevados parámetros de esixencia e 
credibilidade pretenden constituír un mecanismo de protección do bosque a escala global, apoiándose na acción local, 
para garantir que os beneficios sociais, ambientais e económicos do monte cheguen a toda a sociedade e así garantir que 
os beneficios sociais, ambientais e económicos da floresta estean dispoñibles para todos.
O equipo do Departamento de Bioloxía da Universidade de Aveiro reúne investigadores con vasta experiencia en xestión 
forestal e biodiversidade, así como en educación e divulgación científica. 

Participantes na reunión de inicio do proxecto Forest-IN en Soria do 19 ao 20 de 
outubro.
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Proxecto micotecnosoles II
Como continuación ao proxecto de investigación Micotecnosoles, desenvolto entre 
2014 e 2015, Selga está participando no proxecto Micotecnosoles II -Aplicación de 
novos micotecnosoles e fungos formadores de micorrizas á biorremediación de solos 
perturbados e contaminados pola minería da lousa para a súa rehabilitación como 
ecosistemas produtivos- ao abeiro do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.
Neste proxecto participan as seguintes empresas: Hifas da Terra, S.L. empresa do 
sector agroforestal especializada en micoloxía e produtos derivados que actúa como 
líder do proxecto; Selga; Centro de Valorización Ambiental del Norte, empresa do 
sector medioambiental dedicada á elaboración de tecnosoles, e Edafotec Suelos a 
la Carta, S.L., empresa de consultoría e enxeñería dedicada a resolver problemas 
medioambientais. As catro empresas traballan co apoio de dous grupos de 
investigación: o laboratorio de Tecnoloxía Ambiental da Universidade de Santiago 
de Compostela e o Grupo de Enxeñería Química EQ2 da Universidade de Vigo.
O obxectivo xeral do proxecto é deseñar e producir novos tecnosoles para ser aplicados na rehabilitación de vertedoiros 
afectados pola minaría da lousa en Galicia, suplementados con diferentes especies de fungos micorrícicos.
A participación de Selga neste proxecto durante este ano 2016 estivo orientada a realizar os traballos necesarios para 
caracterizar as zonas de Galicia de maior afectación pola minaría de lousa e a xerar información actualizada que permita 
identificar os enclaves idóneos para a instalación das parcelas de ensaio.
A identificación das localizacións realizouse atendendo a criterios ambientais e de características das propias explotacións 
mineiras. Ademais, elixíronse dúas áreas forestais que sufriron incendios recentes situados en solos con roca madre lousa. 
Os enclaves seleccionados son explotacións e montes existentes nas comarcas galegas de Ortegal, Terra Chá, Valdeorras 
e Quiroga. 
A seguinte parte do traballo foi a realización dun inventario xeoambiental cuxos resultados van permitir que a finais de 
2016 ou a comezos de 2017 se tome a decisión técnica sobre a localización das parcelas de ensaio. O traballo realizado e 
a metodoloxía empregada garanten que as parcelas de ensaio van representar de forma adecuada as diferentes tipoloxías 
de solos contaminados pola minaría de lousa en Galicia e tamén dos solos forestais de roca nai lousa cuxa vexetación foi 
afectada por incendios forestais.

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

REPOBLACIONES FORESTALES

OBRAS dE CANTERíA

POzOS dE BARRENA

CANALIzACIONES
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COSE fai balance da súa xestión en 2016
O día a día de COSE -Confederación de 
Organizacións de Silvicultores de España- é 
traballar por estimular a incorporación de novos 
propietarios privados ás asociacións forestais 
territoriais que a integran e animalos a xestionar o 
seu monte. Quen pode xestionar un monte é quen 
coñece ese territorio; sabe mellor que ninguén o 
que ten entre mans.
Non hai dúbida de que o territorio se conserva 
como está grazas ás persoas que permanecen e 
actúan nel. Obter recursos económicos é esencial 
para manter ese territorio, por iso un dos retos de 
COSE é poñer en valor todos os recursos do monte para rendibilizar a xestión que os seus propietarios realizan e evitar o seu 
abandono, cuxas consecuencias se traducen en perda de riqueza e risco para a biodiversidade.
Con esta finalidade, COSE segue impulsando a iniciativa LandsCare de pagos por servizos ambientais que serve para facer 
visible o labor de coidado dos propietarios nas masas forestais, e achegar esta realidade á sociedade para facela máis 
consciente de que a paisaxe que gozan ou os beneficios ambientais que reciben supoñen un esforzo, tanto económico 
como de responsabilidade, que non sempre é compensado.
Simultaneamente está desenvolvendo o proxecto MicoPlus -Conservación e uso sostible do recurso micolóxico como fonte 
de riqueza-, para mellorar as relacións entre o mundo rural e urbano recoñecendo que os cogomelos teñen dono e que a 
súa recolección ten que estar controlada.
A proposta é avanzar cara un aproveitamento ordenado a través da regulación, en resposta á forte presión que sobre 
este produto existe en moitas zonas forestais, que soportan recoleccións masivas, acceso indiscriminado a fincas, 
delitos ambientais, infraccións non tipificadas e risco de esgotar o recurso. Para isto o propietario, fai unha reserva do 
aproveitamento que debe comunicar oficialmente aos servizos territoriais de montes ou medio ambiente, aos axentes 
forestais e ao SEPRONA, delimita a zona de recolección e sinalízaa mediante carteis onde se informa que está prohibido 
colleitar sen autorización.
A finalidade é conseguir respecto á propiedade privada, evitar danos ambientais e ecolóxicos, xerar valor no territorio, obter 
modelos de actividade local sostibles mediante o desenvolvemento de sistemas de permisos de recolección expedidos por 
propietarios ou titulares de explotación, vencellándoos -na medida do posible- a puntos de venda autorizados (como lonxas 
municipais) e garantir a sostibilidade e rastrexabilidade deste produto altamente demandado.
Outra liña fundamental e continua de traballo é unha fiscalidade adaptada ao sector; o mundo forestal non funciona a 
curto prazo, nin se pode axustar aos ciclos políticos. Por isto, os propietarios forestais privados necesitan solucións en firme 
que proporcionen dinamización no tempo, e ven nos incentivos fiscais á xestión do monte o mellor estímulo para atraer o 
investimento no contorno forestal.
Tamén é importante a formación e a información, para o que o movemento asociativo é clave. Neste sentido realizáronse o 2 e 3 
de xuño en Galicia unhas xornadas de fomento do asociacionismo onde se coñeceu a xestión que se fai en montes produtivos con 
visitas explicativas. Así mesmo tivo lugar un seminario onde se abordaron obxectivos estratéxicos de política forestal.
COSE continúa promocionando o uso enerxético da biomasa forestal, como así o fixo na pasada edición da feira GENERA, 
onde puxo de manifesto a gran dependencia enerxética do exterior e as oportunidades de emprego local e economía nacional 
que se obterían ao utilizar este recurso de proximidade se desde o Goberno se lle dese o impulso suficiente para avanzar 
cara un modelo enerxético baseado en renovables, sendo a biomasa un elemento estratéxico para o desenvolvemento de 
zonas rurais e mantemento dos bosques.
Necesítase unha política enerxética que teña en conta os beneficios de usar biomasa forestal e solvente as dificultades do 
seu aproveitamento en moitos montes de toda a xeografía española.
Non son menos os esforzos que se están realizando con outros produtos forestais non madeireiros, ao marxe do comentado 
sobre os cogomelos. Reunións técnicas e sectoriais sobre o piñón, a castaña, resina e cortiza para analizar os problemas 
de produción e comercialización destes subsectores e posibles causas e solucións. Proba disto é a participación de COSE 
no Congreso Nacional do Medio Ambiente, nunha sesión técnica titulada “Produtos forestais non madeirables: construíndo 
outras cadeas de valor desde o bosque”.
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Consello de Administración da Unión de Silvicultores 
do Sur de Europa en Santiago de Compostela
O 29 de novembro de 2016 tivo lugar en Santiago de Compostela, 
na sede da Asociación Forestal de Galicia, o Consello de 
Administración da Unión de Silvicultores do Sur de Europa. A esta 
reunión asistiron o conselleiro de Galicia e os representantes dos 
conselleiros das asociacións de Navarra, País Vasco e Cantabria.
Nesta reunión, a derradeira do 2016, a USSE informou sobre 
as últimas actividades levadas a cabo desde o último Consello 
de Administración que tivo lugar en maio de 2016. Neste 
sentido, falouse dos dous seminarios que USSE organizou 
en 2016, o primeiro sobre o cambio climático e o papel dos 
bosques na mitigación e adaptación ao mesmo en maio de 
2016 en San Sebastián, e o segundo o organizado xuntamente co Instituto Forestal Europeo, EUSTAFOR e Baskegur  sobre 
a bioeconomía no sur de Europa, celebrado tamén en San Sebastián en setembro de 2016. Ambos seminarios atópanse 
estreitamente relacionados no actual marco dunha transición cara unha economía baixa en carbono e baseada en recursos 
biolóxicos e renovables que abre un mundo de posibilidades para o sector forestal na loita contra o cambio climático.
O labor da USSE colaborando con outras organizacións forestais de Europa para facer lobby e defender os intereses dos 
propietarios forestais nos temas que afectan á política forestal rexional e nacional e a necesidade de dar visibilidade ao 
dosier dos bosques en Bruxelas foron algúns dos temas que se discutiron na reunión.
Así mesmo, explicouse o traballo que xa se empezou a facer no contexto do proxecto Interreg Sudoe PLURIFOR para a 
elaboración ou mellora de plans de xestión de riscos nas diferentes rexións que participan no proxecto: Portugal, Galicia, 
Asturias, Cantabria, País Vasco, Castela e León e Aquitania. Os propietarios forestais participan baixo a coordinación da USSE 
para contribuír coa súa perspectiva e experiencia a fin de poder obter uns plans que poidan ser aplicados finalmente no terreo.
A reunión serviu tamén para o intercambio de información entre os membros sobre temas como a certificación ou proxectos 
de compensación por fixación de carbono, entre outras cuestións de interese para os propietarios forestais.
O Consello de Administración decidiu que a seguinte reunión tería lugar en Navarra na primavera de 2017 con motivo do 
25 aniversario de FORESNA, a asociación de propietarios forestais de Navarra.

Teléf.: 658 54 90 19

Cobián Areal 14 - Oficina 604 
36001 Pontevedra

agra2310@ingforestal.org

www.mftopografia.com 

Colexiado: 
nº 297 COETFOGA 
nº 2.310 COITF

Alfredo Agra Gutiérrez
Enxeñeiro Técnico Forestal
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Lei do solo
O 19 de febreiro publicouse a Lei 2/2016, do 10 de 
febreiro, do solo de Galicia. O 15 de marzo publicouse unha 
corrección de erros a esta lei.

Reinvestimento dos ingresos dos MVMC
O 9 de marzo publicouse o Decreto 23/2016, do 25 de 
febreiro, polo que se regula o reinvestimento dos ingresos 
obtidos polos montes veciñais en man común en actuacións 
de mellora e protección forestal.

Modificación instrucións ordenación
O 4 de abril publicouse o Decreto 32/2016, do 23 de marzo, 
polo que se modifica o Decreto 52/2014, do 16 de abril, 
polo que se regulan as instrucións xerais de ordenación e 
de xestión de montes de Galicia.

Lei de patrimonio cultural
O 16 de maio publicouse a Lei 5/2016, do 4 de maio, do 
patrimonio cultural de Galicia. O 22 de setembro publicouse 
unha corrección de erros.

Rede de parques naturais de Galicia
O 21 de xuño publicouse o Decreto 69/2016, do 19 de maio, 
polo que se crea a Rede de parques naturais de Galicia.

Novo brote de nematodo
O 21 de xuño publicouse a Resolución do 6 de xuño de 
2016, da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e 
Industrias Agroalimentarias, pola que se declara no territorio 
da Comunidade Autónoma de Galicia a presenza dun 
novo brote do organismo de corentena Bursaphelenchus 
xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nematodo 
do piñeiro) e se ordena comezar as medidas para a súa 
erradicación.

Revisión do Plan Forestal de Galicia
O 23 de xuño publicouse a Resolución do 10 de xuño 
de 2016, da Dirección Xeral de Ordenación e Produción 

Forestal, pola que se fai público o Acordo do Consello 
da Xunta de Galicia do 9 de xuño de 2016 de inicio do 
procedemento da elaboración da primeira revisión do Plan 
forestal de Galicia.

Actualización dos límites da Rede Natura 2000
O 28 de xullo publicouse a Orde do 11 de xullo de 2016 
pola que se actualizan os límites xeográficos das zonas 
especiais de conservación de Galicia.

Catálogo das paisaxes de Galicia
O 25 de agosto publicouse o Decreto 119/2016, do 28 de 
xullo, polo que se aproba o Catálogo das paisaxes de Galicia.

Medidas reparación danos causados polos incendios
O 7 de setembro publicouse o Decreto 120/2016, do 1 de 
setembro, de medidas urxentes de axuda para a reparación 
de danos causados polos incendios que se produciron en 
Galicia durante o mes de agosto do ano 2016.

Regulamento da Lei do solo de Galicia
O 9 de novembro publicouse o Decreto 143/2016, do 22 
de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 
2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia.

Resolución axudas para forestación e reforestación
O 18 de novembro publicouse o anuncio do 2 de novembro 
de 2016, da Dirección Xeral de Ordenación e Produción 
Forestal, polo que se publica a resolución das axudas 
concedidas e desestimadas ao amparo da Orde do 28 
de decembro de 2015 pola que se establecen as bases 
reguladoras das axudas para a reforestación e para a 
creación de superficies forestais, cofinanciadas polo Fondo 
Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no 
marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de 
Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2016 (Diario 
Oficial de Galicia número 248, do 30 de decembro).

DOGA

Ordenanza reguladora das rozas e distancias das 
plantacións en Castrelo de Miño
O 28 de marzo publicouse no BOP de Ourense aprobación 
definitiva da Ordenanza reguladora da xestión de biomasa 
e distancia de plantacións do concello de Castrelo de 
Miño.

Ordenanza reguladora de limpeza de terreos en Soutomaior
O 28 de marzo publicouse no BOP de Pontevedra a 
ordenanza municipal reguladora da limpeza de terreos 
e protección contra incendios forestais do concello de 
Soutomaior.

Derrogación ordenanza corta e saca de madeira de Cesuras
O 31 de maio publicouse no BOP da Coruña a derrogación 
da Ordenanza reguladora da corta e saca de madeira do 
antigo concello de Cesuras.

Ordenanza reguladora da rozas e distancias das plantacións 
en Lobeira
O 1 de xullo publicouse no BOP de Ourense aprobación 
definitiva da Ordenanza reguladora da xestión de biomasa 
e distancia das plantacións do concello de Lobeira.

BOP
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Taborda _ Tomiño

Desbroces 
Rocha
Miguel González

• Servicios forestales • Proyectos 

• Plantación • Servicios de tractor  

• Limpieza de fincas

Plan Director da Rede de Parques Nacionais
O 24 de outubro publicouse o Real Decreto 389/2016, de 
22 de outubro, polo que se aproba o Plan Director da Rede 
de Parques Nacionais.

23-25 de febreiro de 2017. Vic-Barcelona
Feira da Biomasa Forestal – Ecoloxía

Organiza: Ajuntament de Vic, Centre de la Propietat 
Forestal de Catalunya, Institut Català d’Energia, a 
Direcció General de Medi Natural, o Consell Comarcal 
d’Osona, o Centre Tecnològic Forestal, o Clúster de la 
Biomassa e as Deputacións de Barcelona e Girona.
Máis información: www.firabiomassa.cat

22-26 de maio de 2017. Hannover
Ligna 2017

Organiza: Deutsche Messe 
Máis información: www.ligna.de/home

7-10 de xuño de 2017. Vaggeryd (Suecia)
Elmia Wood

Organiza: Elmia AB
Máis información: www.elmia.se

15-17 de xuño de 2017. Tineo (Asturias)
Asturforesta

Organiza: Concello de Tineo e Principado de Asturias
Máis información: Tel.: 985 801 976, asturforesta@
asturforesta.com, www.asturforesta.com

26-30 de xuño de 2017. Plasencia (Cáceres)
7º Congreso Forestal Español

Organiza: Sociedad Española de Ciencias Forestales
Máis información: http://7cfe.congresoforestal.es/

26-29 de setembro de 2017. Valladolid
Expobiomasa 2017

Organiza: Asociación Española de Valorización 
Energética de la Biomasa (AVEBIOM)
Máis información: Tel.: 983 300 150, 
biomasa@avebiom.org 
www.expobiomasa.com

BOE

Cursos, congresos, seminarios e feiras forestais
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LIMPIEZA DE MONTES

SUBSOLADO | RAREO | PODA

PLANTACIÓN FORESTAL

•	Reunión co director xeral de Ordenación e Produción 
Forestal sobre as SOFOR en Santiago. Asistiron Francisco 
Dans e Daniel Rodríguez (11 de febreiro).

•	Reunión co director de  FSC-España en Santiago. Asistiu 
Francisco Dans (16 de febreiro).

•	Reunión de socios da Cámara económica do FSC en 
Lugo. Asistiu Margarita López (17 de febreiro).

•	Reunión co director xeral de Ordenación e Produción 
Forestal sobre proxecto de I+D en Santiago. Asistiu 
Francisco Dans (19 de febreiro).

•	Reunión da Xunta de Goberno AFG en Santiago (19 de 
febreiro). 

•	Reunión do Comité organizador de Galiforest en Silleda. 
Asistiu Francisco Dans (24 de febreiro).

•	Reunión de asociacións do sector forestal coa directora 
xeral de Conservación da Natureza en Santiago. Asistiu 
Cristina Verde (2 de marzo).

•	Reunión de asociacións do sector forestal co asesor da 
conselleira do Medio Rural en Santiago. Asistiu Cristina 
Verde (3 de marzo).

•	Reunión co comisario de Augas de Galicia e 
representantes de comunidades de montes da zona de 
Ponteareas no Porriño. Asistiron Julio Ruiz e Carmen 
Boente (5 de marzo).

•	Reunión coa directora xeral da Oficina Española de 
Cambio Climático en Madrid. Asistiu Francisco Dans (7 
de marzo).

•	Reunión co subdirector xeral de Medio Natural do 
Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio 
Ambiente sobre a incidencia da Lei de Patrimonio 

Natural na actividade forestal. Asistiu Francisco Dans (7 
de marzo).

•	Reunión do Grupo de traballo do eucalipto en Santiago. 
Asistiu: Francisco Dans (9 de marzo).

•	Reunión de asociacións de propietarios forestais sobre 
prezos da madeira en Foz. Asistiron José Luis Solloso e 
Manuel Varela (12 de marzo).

•	Asemblea Xeral Extraordinaria da Entidade Galega 
Solicitante da Certificación Forestal Rexional PEFC en 
Santiago. Asistiu Cristina Verde (15 de marzo).

•	Reunión de arranque do proxecto de I+D IMAGINE en 
Maceda. Asistiron Francisco Dans e Braulio Molina (15 
de marzo).

•	Asemblea constituínte da entidade Seitura 22 en Ferrol. 
Asistiron Manuel Varela e Enrique García (29 de marzo).

•	Taller para a elaboración das Directrices da Paisaxe de 
Galicia en Santiago. Asistiu Cristina Verde (7 abril).

•	Taller FSC. Fase consulta do 3º borrador do estándar 
español en Lugo. Asistiu Xosé Covelo (7 de abril).

•	Taller “Fortalecemento e impulso da certificación 
PEFC na micropropiedade” en Santiago. Asistiu Daniel 
Rodríguez (15 de abril).

•	Reunión co director xeral de Ordenación e Produción 
Forestal sobre as SOFOR en Santiago. Asistiron Francisco 
Dans e Daniel Rodríguez (18 de abril).

•	Reunión da Mesa Agroforestal de Seitura 22 na Capela. 
Asistiron Manuel Varela, José Luis Corral e Enrique García 
(19 de abril).

•	Tertulias aldeáns abertas “Acción política municipal 
no rural...¿haina?” en Ferrol. Asistiron Manuel Varela e 

Participación da AFG 
en actos de interese forestal

DESBROCES 
CASELAS, S.L.

Gerardo / Juan
Tel.: 986 349 145

Móvil: 649 970 053 / 649 970 052
Salceda de Caselas | Pontevedra
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Enrique García (21 de abril).
•	Reunión sobre situación da praga do nematodo na 

zona de demarcación en Santiago. Asistiron Julio Ruiz e 
Carmen Boente (25 de abril).

•	Reunión sobre instrucións de ordenación forestal en 
Santiago. Asistiu Beatriz Fernández (27 de abril).

•	Reunión do Consello Forestal de Galicia en Santiago. 
Asistiu Francisco Dans (29 de abril).

•	Reunión da Xunta de Goberno AFG en Santiago (29 de 
abril).

•	Colaboración como xurado no concurso escolar de 
fotografía, debuxo e vídeo ‘O Monte é a nosa vida’ 
organizado por Confemadera-Galicia. Participou Cristina 
Verde (28 de abril).

•	Mesa redonda “Propiedade e xestión do territorio en 
Galicia” en Lugo. Participou como relator Francisco 
Dans (5 de maio).

•	Reunión co vicepresidente da Xunta de Galicia e 
representantes de comunidades de montes da zona de 
Ponteareas en Ponteareas. Asistiron Carlos Hermida e 
Julio Ruiz (12 de maio).

•	Entrevista a Juan Ramón Gallástegui en V Televisión 
(12 de maio).

•	Directorio e Asemblea xeral de USSE en San Sebastián. 
Asistiu Francisco Fernández de Ana (24 de maio).

•	Reunión de coordenación do proxecto IMAGINE en 
Maceda. Asistiu Braulio Molina (24 de maio)

•	 Job Day da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal en 
Boqueixón. Asistiu Francisco Dans (24 de maio).

•	Seminario “El cambio climático: el momento de los 
bosques y el sector forestal” en San Sebastián. Asistiu 
Francisco Fernández de Ana (25 de maio).

•	Reunión co director xeral de Ordenación e Produción 
Forestal sobre as SOFOR en Santiago. Asistiron Francisco 
Dans e Daniel Rodríguez (25 de maio).

•	Reunión de asociacións de propietarios forestais sobre 
prezos da madeira en Ortigueira. Asistiron José Luis 
Solloso e Manuel Varela (28 de maio).

•	Xunta Directiva de COSE por videoconferencia. 
Participou Francisco Dans (31 de maio).

•	Seminario “Obxectivos estratéxicos de política forestal” 
en Viveiro. Asistiron Francisco Fernández de Ana, José 
Luis Solloso, Francisco Dans, Carmen Boente, Margarita 
López e Alejandro Maañón (2 de xuño).

•	Asemblea anual de COSE en Viveiro. Asistiron Francisco 
Fernández de Ana e Francisco Dans (3 de xuño).

•	Reunión do Grupo de traballo do eucalipto en Santiago. 
Asistiu Francisco Dans (8 de xuño).

•	Xornada “El futuro económico del eucalipto en la costa 
norte” en Ortigueira. Asistiron Manuel Varela, José Luis 
Solloso, José Luis Corral e Enrique García (10 de xuño).

•	Xornada “Uso social do monte veciñal” en Vigo. 
Coordinaron Carlos Hermida, Daniel Rodríguez, Julio Ruiz 
e Cristina Verde. Asistiron Jesús Mosquera, Francisco 
Dans, Xosé Covelo, Carmen Boente, Marta Martínez, 
Maripaz Boente e José Manuel Regueiro (11 de xuño).

•	XXX Asemblea xeral AFG en Ponteareas (18 de xuño).

•	Entrevista a Francisco Dans na Voz de Galicia (27 de 
xuño).

•	Xunta Directiva de COSE por videoconferencia. 
Participou Francisco Dans (27 de xuño).

•	Reunión do Grupo de traballo do eucalipto en Santiago. 
Asistiu Francisco Dans (29 de xuño).

•	Asemblea do GDR 13 Condado Paradanta na Cañiza. 
Asistiron Jesús Mosquera e Julio Ruiz (30 de xuño).

•	 Inauguración e xornadas Feira Galiforest 2016 en 
Boqueixón. Asistiu Francisco Dans (1 de xullo).

•	Taller de poda de frondosas en Cerdeda. Impartiron o 
taller Francisco Dans e Enrique García (5 de xullo).

•	Presentación da iniciativa Landscare en Vigo. Asistiron 
Carlos Hermida, Jesús Mosquera, Daniel Rodríguez, 
Julio Ruiz, Carmen Boente, Xosé Covelo e José Manuel 
Regueiro (13 de xullo).

•	Reunión de coordinación do proxecto Bosques galegos 
e absorción de CO2 en Santiago. Asistiron Francisco 
Dans e Braulio Molina (21 de xullo).

•	Reunión de asociacións de propietarios forestais sobre 
prezos da madeira en Lourenzá. Asistiu: José Luis Solloso 
(23 de xullo).

•	Reunión cos relatores das directrices da Paisaxe de 
Galicia en Santiago. Asistiron Francisco Dans e Cristina 
Verde (26 de xullo).

•	Reunión do Consello Forestal de Galicia en Santiago. 
Asistiu Francisco Dans (29 de xullo).

•	Reunión da Xunta de Goberno da AFG en Santiago (30 
de setembro)

•	Reunión de coordinación do proxecto IMAGINE. 
Asistiron Francisco Dans e Braulio Molina (18 de 
outubro).

•	Entrevista a Francisco Dans da TVG en montes de 
Brión (20 de outubro).

•	Reunión de inicio do proxecto FOREST-IN en Soria. 
Asistiu Cristina Verde (21 e 22 de outubro).

•	Reunión co director xeral de Ordenación e Produción 
Forestal en Santiago. Asistiron Francisco Dans e Daniel 
Rodríguez (25 de outubro).

•	Reunión co director xeral de Produción e Ordenación 
Forestal de análise das achegas da AFG á revisión do 
modelo Sofor en Santiago. Asistiron Francisco Dans e 
Daniel Rodríguez (16 de novembro).

•	Reunión con propietarios estremeiros do monte 
demostrativo de Lestedo en Lestedo. Asistiron  Francisco 
Dans e Celina Veiga (18 de novembro).

•	Xornada técnica “Control integrado do murchamento 
do piñeiro causado por Bursaphelenchus xylophilus. 
Mellora xenética de Pinus spp. e manexo do seu insecto 
vector” en Lourizán. Asistiu Francisco Dans e Xosé Covelo 
(24 de novembro).

•	Reunión do Consello de Administración da USSE 
en Santiago. Asistiron Francisco Fernández de Ana e 
Francisco Dans (29 de novembro).

•	Reunión de asociacións de propietarios forestais sobre 
prezos da madeira no Vicedo. Asistiu José Luis Solloso 
(17 de decembro).

A Asociación Forestal de Galicia agradece que un ano máis siga contando con nós  
para a xestión dos seus montes.
En recoñecemento pola súa fidelidade ofrécelle un desconto no prezo de máis de 50.000 hoteis.
Acceda á área reservada da nosa web e comece a gozar do noso regalo de Nadal.
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Xosé Covelo Míguez
Xerente da unidade de comercialización de madeira de Selga

Flutuacións no prezo do eucalipto para pasta de 
papel e incerteza a medio prazo. A baixada na 
cotización global da pasta de papel é o argumento 
empregado pola industria para xustificar unha serie 
de encadenamentos de baixadas do prezo do euca-
lipto. se no mes de abril se producía unha baixada 
de 1 €/t, en xullo produciuse unha nova baixada de 
1 €/t. Así pois, o mercado penalizou no primeiro 
semestre de 2016 en 2 €/t o valor da madeira de 
eucalipto para pasta, tanto en Eucalyptus globulus 
como en Eucalyptus nitens.

despois desta baixada, o prezo de E. globulus 
e de E. nitens mantívose durante un mes para no 
mes de setembro baixar de novo 1 €/t. esta baixa-
da de momento non foi aplicada aos convenios de 
ence coas asociacións de propietarios, e en casos 
de lotes de grandes volumes, 5.000 t ou máis to-
neladas, sempre cabe a posibilidade de melloras 
do prezo.

en todo caso, apréciase unha forte incerteza no 
mercado e non cabe descartar unha nova baixada do 
prezo do eucalipto para pasta de cara a principios 
do ano 2017. inda que a evolución da cotización do 
dólar podería atenuar a baixada ou mesmo evitala.

A diferenza do prezo existente entre Eucalyptus 
nitens e Eucalyptus globulus mantense, e algun-
has das industrias consumidoras aumentouna en 
prexuízo de E. nitens.

Mercado do piñeiro. sen novidades ao respecto. 
segue existindo unha diferenza norte-sur impor-
tante, dun prezo medio de 28 €/t nos lotes na me-
tade norte da comunidade a prezos medios entre 
30 e 38 €/t no sur de pontevedra. entre eses dous 
rangos móvese practicamente a totalidade dos lotes 
de fustal en corta de piñeiro en galicia.

o puntal mellorou lixeiramente nos últimos me-
ses, podéndose acadar prezos medios de 15 €/t e 
máximos de 18 €/t en rareos, dependendo das con-
dicións orográficas, accesibilidade e se é un primeiro 
ou segundo rareo. nos terceiros rareos estes prezos 

Mercado da madeira  
en Galicia
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mellóranse na media do lote pois unha parte do pro-
duto é rolla con aproveitamento para serradoiros. na 
zona de influencia da fábrica de pasta de coníferas 
de Viana de Castelo, os prezos poden ser uns 3-5 
euros superiores aos anteriormente comentados.

Aumento da oferta de piñeiro tras os lumes do 
verán. despois dos incendios dos meses de agosto 
e setembro, atopámonos con que se están poñendo 
no mercado grandes cantidades de madeira, funda-
mentalmente de piñeiro. A madeira queimada está 
acadando uns prezos de ata 8-10 €/t menos que se 
fose comercializada en verde e sen a situación de 
exceso de oferta que se está dando neste momento. 
A maioría desta madeira é puntal de piñeiro para 
trituración, aínda que tamén hai cantidades nada 
desprezables de rolla de piñeiro.

   este exceso de madeira nas zonas afectadas, 
provocou dificultades na venda de lotes de madeira 
de piñeiro verde. non obstante, espérase que a par-
tir de principios do ano 2017, unha vez consumida 
a totalidade da madeira queimada, a situación volva 
á estabilidade.

Zona demarcada polo nematodo. no que respecta 
á zona demarcada de corentena fitosanitaria polo ne-

matodo no sur de pontevedra, as autoridades sanita-
rias da Xunta de galicia mudaron de criterio acerta-
damente e estase permitindo a realización de cortas 
durante todo o ano, iso si, mantendo as limitacións 
no que respecta ao control do destino da madeira e 
ás esixencias de tratamento de restos de corta. de-
rivado deste cambio, estase observando un aumento 
de lotes comercializados por parte dos propietarios 
forestais, fundamentalmente polas comunidades de 
montes en man común. especial interese para a zona 
afectada é o aumento da demanda de rareos en masa 
novas, o que favorecerá o saneamento de centos de 
hectáreas de masas de piñeiro e a eliminación de in-
dividuos mortos ou moribundos.

Madeira con certificación forestal. no que respecta 
á madeira certificada de piñeiro a vantaxe económi-
ca reflíctese basicamente en 1-2 €/t en madeira de 
puntal e apenas se observa diferenza na madeira de 
serra. no caso do eucalipto a cuestión cambia pois 
a prima da madeira por proceder dun monte certi-
ficado é salientable. Véñense pagando uns 3 €/t 
pola madeira de eucalipto para pasta proveniente de 
montes cunha soa certificación e uns 4 €/t naqueles 
montes coas dúas certificacións (peFC e FsC), o 
que se denomina como “certificación dual” •

Prezos medios de venda de madeira en cargadoiro ( /m3)
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Precios orientativos de la  
madera gallega

diciembre 2016
MADEIRA DE DESENROLO E CHAPA

Rolla limpa de nós, dereita e sen azular

PREZOS EN CARGADOIRO DE CAMIÓN PREZOS EN PARQUE DE FÁBRICA

Piñeiro galego, desenrolo, Ø >38 cm 47-62 €/m3 c/c 55-70 €/m3 c/c

Piñeiro galego, chapa plana, Ø >55 cm 110 €/m3 c/c 120 €/m3 c/c

Eucalipto desenrolo, Ø >38 cm 51-54 €/m3 c/c 59-62 €/m3 c/c

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

MADEIRA DE SERRA

Rolla dereita, verde e sen azular

PREZOS EN CARGADOIRO DE CAMIÓN PREZOS EN PARQUE DE FÁBRICA

Piñeiro galego e radiata, Ø 14 a 19 30-34 €/m3 c/c 42-45 €/m3 c/c

Piñeiro galego e radiata, Ø 20 a 29 33-38 €/m3 c/c 45-47 €/m3 c/c

Piñeiro galego e radiata, Ø >30 cm 38-49 €/m3 c/c 48-61 €/m3 c/c

Eucalipto glóbulus, Ø >35 cm 51-54 €/m3 c/c 59-62 €/m3 c/c

Castiñeiro (segundo usos) 80-120 €/m3 c/c - €/m3 c/c

Carballo (segundo usos) - €/m3 c/c 48-85 €/m3 c/c

MADEIRA PARA TABOLEIRO

Calquera calidade incluíndo raberóns, pezas torcidas ou secas, pólas, etc.

PREZOS EN CARGADOIRO DE CAMIÓN PREZOS EN PARQUE DE FÁBRICA

Piñeiro galego e radiata 21-32 €/m3 c/c 32-44 €/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

MADEIRA PARA PASTA DE CELULOSA

PREZOS EN CARGADOIRO DE CAMIÓN PREZOS EN PARQUE DE FÁBRICA

Eucalipto glóbulus, Ø >7 cm
37-43 €/m3 c/c 46-53 €/m3 c/c

44-59 €/m3 s/c 54-69 €/m3 s/c

Eucalipto nitens, Ø >7 cm
27-33 €/m3 c/c 36-43 €/m3 c/c

33-40 €/m3 s/c 42-50 €/m3 s/c

MADEIRA PARA BIOMASA

PREZOS EN CARGADOIRO DE CAMIÓN PREZOS EN PARQUE DE FÁBRICA

Madeira para estela e pélet (calefacción e auga quente)

Piñeiro galego e radiata 24-33 €/t c/c 31-42 €/t c/c

Madeira para estela e pélet industrial (coxeneración)

Puntal e 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

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

Madeira para leña

Carballo 24-35 €/t c/c 31-42 €/t c/c

Eucalipto 28-36 €/t c/c 35-43 €/t c/c

Outras 18-21 €/t c/c 25-28 €/t c/c

* estéreo

Ø diámetro en punta delgada c/c con casca s/c sen casca

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 obtener los precios por tonelada en verde recién apeada con corteza, hay que dividir los precios de la tabla por los siguientes índices de conversión: Eucalyptus globulus: 1,16. 
Eucalyptus nitens: 1,02, pinos: 1,00.
Para mayor información pueden dirigirse a las oficinas de la AFG. En la utilización de estos datos se ruega mencionar la fuente de información.




